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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 casá, vem rãqrerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras redutores de vetocidade nas ruas
Floriano Peixoto e rua capitão Manoe! Miranda bairro: centro,,.

JUSTIFICATIVA

A construção de um redutores de velocidade em muito contribuirá no sentido de
reduzir a velocidade dos veículos, que passam em alta velocidade, colocando
em risco de vida as pessoas que utilizam as vÍas públicas, proporcionando maior
segurança aos comerciantes que nela trafega. Nesse sentido, contamos com o
apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 03 de outubro de 2021.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 19s do Regimento lnterno desta casã, ,", ,ãqr"r", 

"Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. prefeito a seguinte indióação: 
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JUSTIFICATIVA

Caros colegas, uma significativa parcela dos habitantes de Barreiras que possui
animais domésticos, infelizmente, padece de recursos financeiros para bancar
com os serviços para os seus animais em clínicas particulares.

Nesse sentido, o Hospital Público Veterinário seria destinado especialmentepara servir à população mais carente, que possui animais domesticos e édesprovida de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos emclínicas particulares, oferecendo. consultas, tratamentos, eventuais cirurgias eexames laboratoriais, aquisição de medicamentos, castraçÕes, dentre outrasdemandas que se requer cuidados.

Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação destaindicação
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Sala das SessÕes, em 1g de outubro de 2021.
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