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

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a revisão e melhorias.na ilpm!.nacão
da Br 020 ent toda extensão que dá acesso à rodoviária e imediações no

bairro Vila Rica"

JUSTIFICATIVA

A iluminação Pública é de extrema necessidade para o bem estar da população,

além de tiazer segurança reduz a criminalidade. Nesse sentido, contamos com

o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicaçáo.

Sala das SessÕes, em 24 de Outubro de 2022.

<=- L---8 J:-I
S]LENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101

EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMABA MUNIGIPAL DE,
VEREADORES DE BARREIRAS. BAHIA. CâMAIA fuiUIIIUIiJAI UE dATÍEiTAS

Protocolo no q2@G



Camara Svlurtícíyat íe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001 -7 0

exceueurlsstMo SENHoR PRESIDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS. BAHIA.

oe cÂulnl MUNIcIPAL DE
Cámara MuniciPal cie BarÍeiras

Protocolo no-:?G:ilt-

tttotcecÃo

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÔes legais e regimentais

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

Vossa Excelência qúe após análise e aprovaçáo do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Soares no bairro Vila Rica"

JUSTIFICATIVA

Essa indicação partiu dos moradores do referido bairro, que já não se conformam

com os burácos que provocam transtornos de todas as formas. Nesse sentido,

contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovaçáo desta indicação'

Sala das SessÕes, em24 de Outubro de2022,
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