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rxceururísstMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrunne MUNtcrpAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRO losÉ oOS SANToS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse municÍpio a seguinte indicação:

solicito: corusrnuÇÃo DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NA BR 135, INTERLIGANDO OS

BtRRos sÃo proRo E vtLA RtcA, NESSE uurutcÍpto.

-amaía irunícipal de Barreiras - o,
Protocolo no s.3.1-

JUSTIF!CATIVA EnJG 1Ol / aiàs J,2 frJ9

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a citada obra, a fim de oferecermos segurança aos moradores que

uülizam a via, evitando acidentes, onde, inclusive, há relatos desse üpo de ocorrência, com

óbito.

Sala de sessões, e fevereiro de 2021,

VATDIM
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rxceletrísstruo SENHoR pREStDEntr oa cÂruana MUNtctPAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

vAtDlMlRo tosÉ oOs sANTos FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: coNsTRUçÃo DE UMA
(COM CAMPO SOCIETY; qUADRA

SKATE E ACADEMIA AO AR LIVRE,

v ut'ttcÍpro.

rRlçe eúalrca, coM ARENA poLtESpoRTtvA MULTtuso

DE FUTSAL, HANDEBOL, VOLEY E BASQUETE); PISTA PARA

NA RUA Dos líRtos, trto BAtRRo JARDTM vttóRtn, ursre

uâmara Municrpal de Barrerras - .

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos aos moradores do referido

bairro, um espaço adequado onde estes possam usufruir para lazer e atividades esportivas,

incentivando os jovens e adolescentes à prática esportiva, em suas mais diversas modalidades

Sala de

VALDIM

ern

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel:(77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101

tu"1s 1qq i$e.ru1
- -\,"-"1 Als,^?

Assrnatu ra do Funci.nárin

Protocolo no



Cam6ar6L Jvlurtícíyaf [e tsarreíras tsA
CNPJ: L6.256.893 /0001 -70

exceuuríssrMo SENHoR pREStDENTE DA cÂrulRa MUNtcrpAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-BA

VALDIMIRO IOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: corusrnuçÃo DE EScotA coM QUADRA PoLTESPoRTTVA NO BATRRO NOVO

HoRtzoNTE, NESSE w utrt tcÍpto
,ura Municipal de Barreiras - Br

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, purà'rtt§H
requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos aos moradores do referido
bairro, uma escola com espaço para prática esportiva, uma vez que os estudantes do bairro em

referência, têm que se deslocarem para escolas de outros bairros.

Sala de sessões, L0 de março de 2021

VALDIMI SANTOS FITHO
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