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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem solicitar a V. Exa que, após deliberação e aprovação
do Plenário, seja encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal de
Barreiras a seguinte lndicação:

"Que seja feita a complementação em BLOQUEIES das ruas do
Loteamento Angélica Aires, neste Município ".

JUSTIFICATIVA

Os moradores do loteamento a cima citado pedem que seja feita a
complementação de Bloquetes das ruas, pois há muito tempo sonham
com sua ruas calçadas e agora que falta pouco pedem ao órgão
competente que realize os seus sonhos. O atendimento à presente
indicação irá melhorar as condições de vida da população,
proporcionando aos mesmos mais segurança, conÍorto e uma vida mais
digna
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Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2020. ':l!
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem solicitar a V. Exa que, apÓs deliberação e aprovação
do Plenário, seja encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal de

Barreiras a seguinte Indicação:

"Que seja construída uma praça no Bairro Novo Horlzonte."

JUSTIFICATIVA

Os jovens e adolescentes deste Bairro, como também adultos e crianças
estáo necessitando de um espaço para o lazer,e de algo que dê sentido às

suas vidas. O local destinado na Rua Presidente João Batista Figueiredo ,para
a construção da mesma está servindo para acumular lixo. A construção desta
praça além de valorizar o Bairro irá atender as reivindicaçõeg dos mesmos
proporcionando um lazer muito alegre e agradável, como também
harmonizar toda a poPulação.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2020.
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