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ExcELENlÍssrrrro SENHoR pRESTDENTE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.
oe cÂnaeRA MUNTcTPAL DE

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 qeja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,

desobstrução boca de lobo no início da avenida José Bonifácio no Centro."

JUSTIFICATIVA

A limpeza e a manutenção de caixas coletoras são de extrema importância, bem
como a manutenção da pavimentação. Nesse sentido, contamos com o apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 31 de Agosto de 2022.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador (PSD)
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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESIDENTE, DA cÂmane DE
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

RESTAURAR A PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE A
FARMACIA ULTRA ECONOMICA, CENTRO , NESTA CIDADE."

Justificativa

Faz se necessário o atendimento desta reivindicação assegurar aos
pedestres que ali circulam e que estão sem a sinalização, pois a mesma já se
encontra apagada, e importante assegurar a travessia da rua em segurança, e
assim, garantirem seu direito de ir e vir.

Sala das SessÕes, em 05 de setembro de 2022. lsã
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ExcELENTísstwto SENHoR PRESIDENTE DA cÂuane MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

rnorceÇÃo

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

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

Vossa Excelência qúe após análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Os alambrados para quadras esportivas são necessários para reforçar a

segurança evitando acidentes, como exemplos, impedir que uma bola saia de

ará Oa iuadra e atinja alguém, ou que alguém de fora interrompa o andamento

de um jogo. Nesse éentiáo, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.
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dia:...r1 )Sala das SessÕes, em 14 de setembro de 2022.
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador'PSD

?;ildr'r'r';:.;1.

,,,cro tvlUÍllClpÇ

Prutocoio n9

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101


