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EXCELENTÍSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtulnn DE

VeneeooREs Do MUNIcípto DE BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito

Municipal a seguinte indicação:

"lndica que seja instituído serviço de prestação de assistência jurídica

à poputação carente no município de Barreiras/BA ."

Justificativa

Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que os

municípios podem instituir serviço de prestação de assistência jurídica à

população carente, indicamos que o mesmo seja instituído urgente em

nossa cidade de Barreiras/BA, assim daremos mais vez e voz aos que mais

precisam.

§ala das SessÕes, 16 de novembro de 2021.
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cARMÉLn CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP

Protogoto n,t ISLY,:lsffi-llisTi natr' 13 66r = u n 6i^ 6 i ri r

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611=9628
Home Page : www. camaradebarreiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-8 I 0 1

essã



Cfuara lvlurtíryotfe Barreíras BA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrrenn DE

VEREADORES DO TTIUTIICíPIO DE BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que sejam construídos redutores de velocidade no final da Rua

das Turbinas com a Rua do antigo aeropoÉo/Avenida Joana Angélica (nas

mediações do HO - Hospital do Oeste), Bairro São Pedro."

Justificativa

Solicitamos que sejam construídos redutores de velocidade no final da Rua das

Turbinas com a Rua do antigo aeroporto/Avenida Joana Angélica (nas

mediações do HO Hospital do Oeste), Bairro São Pedro, pois é de

conhecimento de todos o número enorme de acidentes que ali acontecem

diariamente.

Apelamos ao poder executivo maior celeridade em atender esta demanda que

é uma solícitação de moradores.

Sala das Sessões, 02 de agosto de 2021.

o en1 sessãído-

Vereadora PP
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