
Camzara lvlurtícíyat le tsarreíras - tsA
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excelerurisstMo SENHoR pREstDENTE DA cÂruena MUNtcrpAt DE

BARRE!RAS- BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições legaís e

regimentais, vem à digna presença de vossa Excelência apresentar a

seguinte !NO!CAçÂO, que após aprovada seja encaminhada ao poder

executivo municipal para as providências devidas.

"Que coloque Piso Tátil na Praça Padre Armindo, Bairro Sandra Regina."

JUSTIFICAT!VA.

Na qualidade de Vereador constitucional do município de Barreiras e no uso

das minhas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais que apresento
a presente proposta do Piso Tátil, que é o piso diferenciado com textura e cor
sempre em destaque com o piso que estiver ao redor. Deve ser perceptível

por pessoas com deficiência visual e baixa visão. É importante saber que o piso

tátil tem a função de orientar pessoas com deficiência visual ou com baixa

visão. Pode parecer abstrato para as pessoas que enxergam, mas para o
deficiente visuale a pessoa com baixa visão este piso é fundamental para dar
autonomia e segurança no día a dia! Visando atender o interesse público,

destacando e indicando os pedidos de providências á administrqção
Municipal, para que o poder Executivo possa na execução do ofçamen
reatizar a presente indicação. ti,:.[,Ô:],i.ÜÉ

Sala das sessões em 16 de Junho de 2020.

BERTOLI

Vereador Avante
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Avenida Cl§riston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -kl: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www. camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8 I 0 I

,lotqçàiá
êD_.lh_/_
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excelerurisstMo SENHoR pRESIDENTE oa cÂuana MUNtctpAL DE

BARREIRAS. BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições legais e

regimentais, vem à digna presença de vossa Excelência apresentar a

seguinte INDICAçÂO, que após aprovada seja encaminhada ao poder
executivo municipal para as providências devidas.

"Que coloque Piso Tátil na Praça Maria Vitória, Bairro Jardim Ouro
Branco."

JUSTIFICATIVA.

Na qualidade de Vereador constitucional do município de Barreiras e no uso
das minhas prerrogativas con stituciona is, legais e regimentais que apresento
a presente proposta do Piso Tátil, que é o piso diferenciado com textura e cor
sempre em destaque com o piso que estiver ao redor. Deve ser perceptível
por pessoas com deficiência visual e baixa visão. É importante saber que o piso
tátil tem a função de orientar pessoas com deficiência visual ou com baixa
visão. Pode parecer abstrato para as pessoas que enxergam, mas para o
deficiente visual e a pessoa com baixa visão este piso é fundamental para dar
autonomia e segurança no dia a dia! Visando atender o interesse público,
destacando e indicando os pedidos de providências á admin

Sala das sessões em 16 de Junho de 20

BERTOLI

Municipal, para que o poder Executivo possa na execução de orçam
realizar a presente indicação. Sprqvl
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excrlerurissrMo SENHoR pRESTDENTE

BARREIRAS. BAHIA.

DA cÂruane MUNrcrpAL DE

o vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições legais e
regimentais, vem à digna presença de vossa Excelência apresentar a

seguinte lluotcnçÂo, que após aprovada seja encaminhada ao poder

executivo municipal para as providências devidas.

"Que coloque Piso Tátíl da Praça da Maçonaria, Bairro Sandra Regina."

Na qualidade de Vereador constitucional do município de Barreiras e no uso

das minhas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais que apresento
a presente proposta do Piso Tátil, que é o piso diferenciado com textura e cor
sempre em destaque com o piso que estiver ao redor. Deve ser perceptível
por pessoas com deficiência visual e baixa visão. É ímportante saber que o piso

tátil tem a função de orientar pessoas com deficiência vísual ou com baixa

visão. Pode parecer abstrato para as pessoas que enxergam, mas para o
deficiente visuale a pessoa com baixa visão este piso e fundamental para dar
autonomia e segurança no dia a dia! Visando atender o interesse público,
destacando e indicando os pedidos de providências á administração
Municipal, para que o poder Executivo possa na execução do orçamento anual
realizar a presente indícação.

Sala das sessões em 16 de Junho de 2020.
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rxcglerurisslMo sENHoR pREstDENTE DA cÂrunne MUNtcrpAL DE
BARREIRAS. BAHtA.

O vereador abaixo assinado, no uso
regimentais, vem à digna presença de

das suas atribuições legais e

vossa Excelência apresentar a

,.1

seguinte llotcaçÂo, que após aprovada seja encaminhada ao poder
executivo municipal para as providêncías devidas.

"Que coloque Piso Tátit na praça DR. Augusto cezar Torres, situada no
centro histórico."

JUSTIFICATTVA.

Na qualidade de Vereador constitucional do município de Barreiras e no uso
das minhas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais que apresento
a presente proposta do Piso Tátí1, que é o piso diferencíado com textura e cor
sempre em destaque com o piso que estiver ao redor. Deve ser perceptível
por pessoas com deficiência visual e baixa visão. É importante saber que o piso
tátil tem a função de oríentar pessoas com deficiência visual ou com baixa
visão. Pode parecer abstrato para as pessoas que enxergam, mas para o
deficiente visual e a pessoa com baixa vísão este piso é fundamental para dar
autonomia e segurança no dia a dia! Visando atender o interesse público,
destacando e indicando os pedidos de providências á admi
Municipal, para que o poder Executívo possa na execução do orç.ame
realbar â nrêcênfo indinr.ã^ Aprorealizar a presente indicação.

dial

Sala das sessões em LG de Junho de 2020.
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excelerurisslMo sENHoR pREstDENTE DA cÂrunnn MUNtctpAL DE
BARREIRAS. BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuições regais e
regimentais, vem à digna presença de vossa Excelência apresentar a
seguinte lluotcnçÂo, que após aprovada seja encaminhada ao poder
executivo municipal para as providências devidas.

"Que coloque piso Táti! na praça coronel Antônio Balbino, situada no
centro histórico."

JUSTIFICATIVA.

Na qualidade de Vereador constitucional do município de Barreiras e no uso
das mínhas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais que apresento
a presente proposta do Piso Tátil, que é o piso diferenciado com textura e cor
sempre em destaque com o piso que estíver ao redor. Deve ser perceptível
por pessoas com deficiência visual e baixa visão. É importante saber que o piso
tátil tem a função de orientar pessoas com deficiência visual ou com baixa
visão. Pode parecer abstrato para as pessoas que enxergam, mas para o
defíciente visual e a pessoa com baixa visão este piso é fundamental para dar
autonomia e segurança no dia a dia! Visando atender o interesse público,
destacando e indicando os pedidos de providências á adm ção
Municipal, para que o poder Executivo possa na execução do
realizar a presente indicação.

Sala das sessões em L6 de Junho de 2020.

BERTOLI

Vereador Avante

Apro
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CNPJ: 16.25 6.893 /00 0l-7 0

rxcrlerurisslMo sENHoR pREsTDENTE DA cÂrunnn MUNtctpAt DE
BARREIRAS. BAHtA.

o vereador abaixo assinado, no uso das suas atribuíções legais e
regimentais, vem à digna presença de vossa Excetência apresentar a
seguinte llolcnçÂo, que após aprovada seja encaminhada ao poder
executivo municipal para as providências devidas.

"Que coloque píso Tátil na praça Diego Dourado, Bairro Novo Horizonte.,,

JUSTIFICATIVA.

Na qualidade de vereador constitucionat do município de Barreiras e no uso
das minhas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais que apresento
a presente proposta do Piso Tátil, que é o piso diferenciado com textura e cor
sempre em destaque com o piso que estiver ao redor. Deve ser perceptível
por pessoas com defíciêncÍa visual e baixa visão. É importante saber que o piso
tátil tem a função de orientar pessoas com deficiência visual ou com baixa
visão. Pode parecer abstrato para as pessoas que enxergam, mas para o
deficiente visuale a pessoa com baixa visão este piso é fundamental para dar
autonomia e segurança no dia a dia! vísando atender o interesse público,
destacando e indicando os pedídos de providências á admirfi\ação
Municipal, para que o poder Executivo possa na execução do orç.ruf,o\uat
realizar a presente indicação,

Sala das sessões em 16 deJunho de2020.
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