
Cemcüra Ivlurtícíyaf fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70
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tttOtCRÇÃO

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 1gs do Regimento rnterno desta casá, vem rãqrerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do ptenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

A demanda partiu dos moradores das imediações e demais usuários do
transporte coletivo, já que o referido trecho é um ponto oficial de parada de
ônibus e não oferece condições ideais aos munícipes especialmente em dias
chuvosos. Contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala da sessões 19 de Novembro de 2021.
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IttotcaÇÃo

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 ar condicionado e
bebedouro na escola Dominqos Mármore na comunidade Val da Iiberdade"

JUST!F|CATIVA

A aquisição do ar condicionado e bebedouro promovera conforto, produtividade,
concentração aos discentes melhorando a qualidade de aprendizagem. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala da sessões 19 de Novembro de 2021.
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