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ExcELENlísstrrlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmena MUNtctpAL DEVEREADORES DE BARREIRAS. BAHIA.

rruolceÇÃo

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentaisconforme dita o artigo 1g5 do Regimento lnterno oàótr.rrã, ,", iãlr"r"r,Vossa Excelência que apos análisã e aprovação do plenário 
=";, àn.ãilrinnro,ao Excelentíssimo sr. prefeito Municipat a seiuinte iídicaçao:

JUSTIFICATTVA

A demanda partiu dos moradores das imediações e demais usuários dotransporte coletivo, já que o referido.trecho e úriipànto oficial de parada deônibus e não oferece condições ideais .omuÀi.ifes especíalmente em díaschuvosos' contamos com o apoio dos nobrer .orãg". para aprovação destaindicação.

Sala da sessões 1g de Novembro de 2021.
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ExcELENTÍssrwro sENHoR pRESTDENTE DA cÂmaRa MUNrcrpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

rruotcaÇÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais
conforme dita o artigo 1g5 do Regimento tnterno oeáta casá, ,", ,ãqrerer a
Vossa Excelência que após análisé e aprovação do plenário .ãi, àn"ãi.linn"O,
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipai a seguinte indicação:

,,

,"lo"idrd" n" rr" São Daooo no

JUST!FICATIVA

A insegurança, a incidência de acidentes foia motivação, para que os moradores
da referida rua procurassem o nosso gabinete p"r" posívelsoiução. Càntamos
com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala da sessÕes 1g de Novembro de 2021.
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ExcELENrisstruo SENHoR PRESTDENTE DA cÂrtanna MUNIcIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

rttorcaÇÃo

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:

,,solicitamos à Prefeitura de Barreiras que realiza as coberturas das
quaclras poliesportivas das escolas do bairro vila amorim".

JUSTIFICATIVA

A referida indicação se justifica pelo benefício que esta estrutura ocasionará a
escola, beneficiando diretamente os alunos, para a prática de seus exercícios

físicos. Pois o esporte é uma ferramenta de fundamental importância para a
formação psicossocialde um cidadão e contribui no processo de inclusão social.

Vale destacar que a cobertura vai amenizar a exposição dos alunos aos raios

solares, como também nos períodos chuvosos. Nesse sentido, contamos com o

apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2021.
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