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ExcELENTísslrvlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂmanl MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

rttorcaçÃo

O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer à V. EXa que, apÓs deliberação e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito a seguinte
indicação:

"solicitamos a intensificação de rondas policiais nos bairros Vila Rica,
Santo Antônio, Vila Amorim nos fins de semana no período noturno e nos
fins de semana.

JUSTIFICATIVA

Considerando que é dever do vereador promover, perante quaisquer
autoridades, entidade ou orgãos da administração municipal, os interesses
públicos ou reivindicaçÕes coletivas das comunidades representadas. Nesse
sentido, solicitamos o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 12 de Abril de 2021.

á§-álf!
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

VEREADOR PSD
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ExcELENTÍsslwro sENHoR pRESTDENTE DA cÂulnl MUNtctPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

IttOlCAÇÃO

O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem requerer à V. EXa que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo, Sr. Prefeito a seguinte
indicação:

"A implantação de paisagismo e arborização no canteiro centralda rua das
Turbinas

JUSTIFIGATIVA

Haja vista que a ornamentação, paisagismo ira embelezar a mesma e
proporcionando uma vista agradável aos olhos dos moradores e visitantes que
por ali trafegam, tornando o clima mais agradável com arvores sombrias e ar
puro. Nesse sentido, solicitamos o apoio dos nobres colegas para aprovação
desta indicação.

Sala das Sessões, em 12 de Abril de 2022.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

VEREADOR PSD
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ExcELENTísslwto SENHoR PRESIDENTE DA cÂuana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttotcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

JUSTIFICATIVA

A solicitação partiu dos pais dos discentes que frequentam a referida escola.
Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das SessÕes, em 25 de Abril de 2022.

C/ç;
:- t^----< s:-\*z-Y

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD

centro e

escola Espaço kids.
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excelentisstuo sENHoR PRESTDENTE oa cÂrtaana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

tttOtCACÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo í95 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras redutores de velocidade (quebra-
molas) na rua 24 de Outubro no bairro centro.

JUSTIFICATIVA

A solicitação partiu dos moradores por se tratar de uma rua estreita e com grande
fluxo de pedestre, porem a imprudência tem sido constante, em virtude da

denúncia peço a devida compreensão. Nesse sentido, contamos com apoio dos
nobres colegas para a aprovação desta indicação.

iâmara lt4unici

Sala das Sessôes, em 25 de Abrilde2022
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