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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e reg

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras o conserto ou substituicãg dos
aparelhos acadêmicos do Parque Multiuso Dom Ricardo Weber em frente
ao hospital Eurico."

JUSTIFICATIVA

Os aparelhos se encontram em péssimo estado de conservação, podendo

colocar em risco a integridade fisica das pessoas, tendo em vista que a referida
praça é referência para a pratica de esporte da cidade. Nesse sentido contamos

com o apoio dos nobres colegas para aprovaçáo desta indicação.

Sala das Sessôes, em 15 de agosto de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕer i§gr;regiÀàFQrc
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requererà
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,

velocidade (Quebra-molas) na avenida José Chagas Filho em frente a Bahia
vidros no bairro Mimoso".

JUSTIFICATIVA

A reivindicação, partiu dos moradores por não concordarem com inúmeros
acidentes ocorridos desde a construção do asfalto, vale salientar que os
acidentes constantes são com animais e pessoas. Nesse sentido contamos com
o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 15 de agosto de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições leg
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa,
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a construção do ponto de ônibus na
Avenida José Bonifácio ao lado do bar Courinho loqo após a UPA".

JUSTIFICATIVA

O pedido partiu de funcionários da Upa e moradores locais que utilizam o

transporte para se locomoverem, o ponto de ônibus trará segurança e proteção
das mudanças climáticas. Nesse sentido contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022.
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