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ExcElENrissnvro SENHoR pRESIDENTE DA cÂuaRa MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA.

ItrtotcRÇÃo

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 à Prefeitura de Barreiras a construção de uma sarieta do lado
esquerdo para o escoamento de aquas Pluviais na rua Vasconcelos
próximo à rua Joaquim Nabuco no bairro Santa Lúzia"

JUSTIF!CATIVA

De acordo com os moradores em decorrência das chuvas o escoamento nessa
referida rua não tem acontecido em sua totalidade em virtude da falta de sarjeta
na lateral esquerda da referida rua. Nesse sentido, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 1B de Outubro de 2021.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno oeita.rsá, r"r rãqr"ru, 

"Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito a seguinte indicação.

JUSTIF!CATIVA

Essa indicação tem como objetivo prevenir e minimizar os riscos das pessoas
com deficiência motora que fazem uso de cadeiras de rodas, a fim de evitar
intercorrências que ponham em risco a vida dos cadeirantes, principalmente no
período noturno, facilitando a visualização dos motoristas. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 19 de outubro de 2021.
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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 que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito a seguinte indicação:
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JUSTIFICATIVA

Apos solicitação dos moradores do Bairro Bandeirantes ao nosso Gabinete
vimos por meio desta indicação solicitar a reposição das 'bocas de lobo' nos
locais descritos acima. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 1g de outubro de 2021.
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