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exceleuríssrMo sENHoR PREsIDENTE oa cÂuaRa MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA. Cârnara Municipal de Barreiras

INDICAÇAO

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

conforme dita o artigo195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência qúe após análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaçáo:

Tamboril no bairro Serra de Mimo."

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o asfalto se encontra desgastado e em péssimas condiçÕes,

repleto de buracos que dificulta o trafego, causam danos ao veÍculos e provocam

acidentes. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em í0 de Novembro de2022.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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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 Excetência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipala seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a instalacão de alambrado no campo
situado rua Gonselheiro. próximo ao PSF em construcão no Bairro Cidade
Nova."

JUSTIFICATIVA

Em apoio aos esportistas e preocupado com os moradores nas imediações do

campo solicitei esse alambrado para proporcionar segurança. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 09 de Novembro de 2022.
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Vereador - PSD
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o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais conforme
dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requêrer a voésa Excelência que
após análise e aprovação do plenário seja encaminhada ao ExcelentÍssimo Sr. Prefeito a
seguinte indicaçâo:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras o recapeamento das ruas A e B do Bairro sãoFrancisco'" 
câmara Municipal de Barreiras

Protocolo n"-:ZfjJ-
JUSTIFICATIVA 09: ú horas

Essa indicação partiu dos moradores, do referido bairro, em virtude da dificuldade de se
deslocar, essa iniciativa trará maior mobilidade e segurança à população assistida. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovaçáo desta indicaçáo.

Sala das SessÕes, em 18 de Novembro de 2022.

="-j;pSILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD
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