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ExcELENlíssltulo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrllena MUNtctpAL 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 que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,

localizadas no residencial São Francisco

JUSTIFICATIVA

Conforme reivindicações dos moradores do bairro seria de suma importância
essa providencia que possibilitaria aos moradores frequentar o espaço que hoje
e sem utilização ,além de valorizar o bairro e sobretudo a convivência entre as
pessoas. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 14 de Setembro de 2022.
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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 aprovação do plenário seja encaminhada
ao ExcelentÍssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Essa indicação partiu dos moradores dessa localidade, o local especificado tem
grande fluxo de pessoas que usam esse meio de transporte para se
locomoverem até seus trabalhos e outros afazeres. Nesse sentido, contamos
com o apoio dos nobres colegas para aprovaçáo desta indicação.

Sala das Sessões, em 20 de Setembro de2022,
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

no bairro Cidade Nova."
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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 aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras a instalacão de placa sinalizacão R-
í na rua Getúlio Varqas ao fundo do Sacola Cheia.,'

JUSTIFICATIVA

. As placas de sinalizações é um meio de advertir aos motoristas parada
obrigatória imediata, essa condiçâo faz com que o transito flua de maneira
organizada evitando acidentes. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 03 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

DA CÂMARA MUNICTPAL DE
Câmara MuniciPal de Barreiras
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