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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 após análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao ExcelentÍssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras a implantacão d?,iluqtilacã-o çpÍn
LED na avenida êlauber Rocha que cruza a avenida João Batista
FiEueiredo no bairro Bandeirantes."

JUSTIFICATIVA

A iluminaçâo Pública é de e*rema importância para a qualidade de nossa cidade

e atua como instrumento de cidadania, permitindo que a populaçâo desfrute do

espaço Público no período noturno. Nesse sentido, contamos com o apoio dos

nobres colegas para aprovaçáo desta indicação.

Sala das Sessões, em 08 de Novembro 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

Vossa Excelência qrle após análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

v Adelino Marques de Souza

õIre o bairro Jardim Ouro Branco e Bandeirantes."

JUSTIFICATIVA

Essa indicaçáo partiu dos moradores do referido bairro em virtude dos inúmeros

ãõiààntàJ 
"in 

fànte a referida rua. Nesse sentido, contamos com o apoio dos

nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 08 de Novembro de2022.
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