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ExcELENTísSllvlo SENHoR pRESIDENTE DA cÂulna MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

tNorcaÇÃo

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 apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras em caráter de urqência providências
nas sequintes ruas: Topázio. Ametista e Delta no bairro 29 de Julho
conhecido por invasão do Salsicha."

JUSTIFICATIVA

Essa indicação é reivindicação da população local, que alegam que com as
mudanças climáticas, sofrem com as chuvas e poeira e a transitabilidade tem
sido cada vez mais prejudicada. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 28 de Junho 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 qúe após análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

ísolicitamos a Prefeitura dê Barreiras a continuidade da pavimentação em

bloquetes no bairro Nova Conquista.

JUSTIFICATIVA

Essa indicaçáo é reivindicação da população local que alegam que com as

mudanças ciimáticas sofrem com as chuvas e poeira. Nesse sentido, contamos

com o apoio dos nobres colegas para aprovaçáo desta indicação'

Sala das SessÕes, em 28 de Junho 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 deãta casã, re,,ãqr"r"r,
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"SolicitamPs i lrefeitura de Barreiras a contratação de profissionais da
ár"" d" p"i"oloqi" prr, 

"trrr ", """

JUSTIFICATIVA

A contratação desses profissionais é para atuar junto ao corpo discente e
docente, direção, auxiliares do ensino, equipe tecnica e famílias, visando o
atendimento preventivo e consultivo para o desenvolvimento e definição de
procedimento clinico quando necessário. Nesse sentido, contamos com ó apoio
dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 28 de Junho de2022.
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