
Caynara lvluytícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

exceuntissrMo SENHoR pRESIDENTE oa cÂrtlana MUNlctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS _ BAHIA. 

-'------Ci,iiiã,-"'_,i..,,.ç"-, ue Barreiras
Protocolo n"___§,L

Em, I /_ft / :+_, àsg:jÉhoras

rHorcacÃo

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 após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao ExcelentÍssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras a requalificacão asfáltica parcial\ da
rua Casemiro de Abreu no bairro Santa Luzia dando início em frente ao
supermercado 3K."

JUSTIFICATIVA

Essa indicação partiu dos moradores do referido bairro, a preocupaçáo é que
com as chuvas os estragos existentes em pontos críticos possam piorar.
Contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicaçâo.

Sala das Sessões, em 11 de Outubro de2022.
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tttOtCICÃO

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

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD

"soticitamos a Prefeitura de Barreiras a desobstruc4o q o..tapamento com
urq na rua Vasconcelos bairro Santa luzig.-"

Cámara Municipal de i:arreiras

JUSTIFICATIVA

Assroatur:: -L i u::cr';r r i., r;

Essa indicaçáo partiu dos moradores em virtude dos diversos acidentes

ocorridos pol fafta do tapamento que segue a meses sem solução. Nesse

sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta

indicação.

Sala das SessÕes, em 14 de Outubro de2022.
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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 a instalação de redutores de
velocidade na rua Valdelicio Moreira bairro Vila Brasi!."

JUSTIFICATIVA

Essa indicaçáo 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

aprovação desta indicaçâo.

Sala das Sessôes, em 14 de Outubro de2022.

SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador - PSD

AvenidaCléristonAndrade, 1.353 -BainoSãoMiguel -Tel:(77) 3611-9600 I(77)3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras,ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101


