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ExcELENTÍsstruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂruana MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tttOICAÇÃO

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 qúe apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIF!CATIVA

Considerado a extensão da avenida e como os veículos vem trafegando em alta

velocidade, essa medida busca prevenir acidentes e atender as solicitaçÕes dos

moradores. Nesse sentido, contamos com a apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 09 de Maio de 2022-

>.,---!.-§'
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD
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ExcELENlísstlvto SENHoR PRESIDENTE DA CÂrrlAna MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

IttolcaÇÃo

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 qüe apOs análisé e aprovação do. plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Piefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

A medida é para que os feirantes possam contar com uma forma adequada de

descartar o lixo acumulado durante o trabalho, por outro lado, os recipientes vão

auxiliar o trabalho áa equipe de limpeza, que poderá transportar as lixeiras com

mais rapidez e comodiciade. Nesse sentido, contamos com a apoio dos nobres

colegas para aprovação desta indicação'

Sala das Sessões, em 09 de Maio de2022'
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD "'i (.
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exceleNrisslMo sENHoR PRESIDENTE oa cÂrulRn MUNIcIPAL DE

vÉneloones DE BARREIRAS - BAHIA'

tHotceÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e resim-eI3i:

Jo"tãrt*ãitá o artigo 195 do Regimento lnterno.desta casa' vem requerer a

Vossa Excelência que 
"po. "nafitã 

e aprovação do plenário seja encaminhada

àãÊ*ãÊ"ii..lmo Sr. Piefeito Municipal a seguinte indicação:

Barreirinhas".

JUSTIFICATIVA

Considerado a extensão da avenida e como os veículos vem trafegando em alta

velocidade, essa medida O,s"ã pr*"ni' acidentes e atender as solicitaçôes dos

;;d*";: Nãsse sentido, contamos com a apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 09 de Maio de2022'
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Vereador - PSD
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exceuurisstuo SENHoR pREstDENTE oa cÂunnl MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS _ BAHIA.

tHorcaÇÃo

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

"§gli"it".o-" ? pref.itlrf" d. Barr.ir.s, que di"ponihitir" capr"it ção par"
dois ou mais funcionários concursados em primeiro socorros.

JUSTIFICATIVA.

Os primeiros socorros são técnicas de emergência, que devem ser aplicados a
vÍtimas de mal súbito, acidentes, ou que estáo em perigo de vida. O ob.ietivos
desses procedimentos é manter os sinais de vida e tãntar evitar a pióra do
quadro no qual a pessoa se encontra. Nesse senfido contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação dessa indicação.

Sala das Sessões, em 13 de Maio de 2022.

=u-8-§jSILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
VEREADOR PSD

Apro
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