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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 qúe após análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

JUSTIFICATIVA

Asolicitaçáopresentesejustifica,emruzáodafaltadeiluminação,oque.gera
infirrãriç" no local, chegando acontecer diversos furtos, assaltos. Nesse

sentido, côntamos com ap-oio dos nobres colegas para a aprovaçáo dessa

indicação.

Sala das Sessões, em 31 de Outubro de2022'
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SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS
Vereador'PSD
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo í95 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovaçâo do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a requalificação da rua Uberaba no
bairro loteamento São Paulo."

JUSTIFICATIVA

A ação visa corrigir os estragos na pavimentação, causados pelas ações do

tempo e da chuvá, Nesse sentido, contamos com apoio dos nobres colegas
para a aprovação dessa indicação.

Sala das SessÕes, em 31 de Outubro de2022.
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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

úàssá excetencia qüe após análisé e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaçâo:

.rsolicitamos a Prêfeitura de Barreires a gos.oqitrucão e tapamênto da boca

de lobo da AV.Boa SoÉe no bairro Boa SoÉe."

JUSTIFICATIVA

A limpeza e a manutenção das caixas coletora sâo extremamente importante'

pois quando limpa as aguas pluviais é escoada corretamente, os moradores da

i".p"Ltir" avenida vem sofrendo com diversos transtornos em virtude da água

p;;ã;il"t*, àcumulada na ruas. Nesse sentido, contamos com o apoio dos

nobres colegas para aprovaçáo desta indicação'

Sala das SessÕes, em 31 de Outubro de2022'
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