
Cârnara Jvluttícr.ya[ 6e Barreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

excrlerurísstruo SENHoR pREstDENTE oe cÂruanl ruuuctpAt DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

vAtDlMlRO lOsÉ oos SANTos FltHO, 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 ESCOLA

vttóRrn, rurssr vururcípto.
COM QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM

iârnara Munícipal de Barreiras . o,
Protocolo no SJq

IUSTIFICATIVA

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, uma escola com espaço para práüca esportiva, uma vez que os estudantes do bairro em
referência, têm que se deslocarem para escolas de outras comunidades.

16 de março de 2021

SANTOS FITHO
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Camara 1iluttícíyaf 6e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

excgtglrttÍsstruo SENHoR pREStDENTE oa cÂuaRe murutctpAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-BA

VALDIMIRo tOsÉ oos sANTos FltHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

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

seja encaminhada ao Excelenússimo prefeito desse município a seguinte indicação:

sollcito: QUE ToDos os ESTUDANTES DOS CURSOS QUE ENVOTVAM a ÁntA Or SeÚOr QUr
ESTEJAM ESTAGtANDo TENHAM DtREtro A vActNAçÃo coNTRA covtD-19.

JUSTIFICATIVA
'fl:i:lili':"' 's 

BarrerÍas ' b,

..#r4r7ffi;-"e

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação com a finalidade que sejam

imunizados todos e todas estudantes das áreas de saúde em situação de estágio, por entender

que essas pessoas também estão expostas ao risco de contaminação pelo virus.

Vereador - PODEMOS
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SANTOS FILHO
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Camara Svlurtícíyaf [e Barreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001 -7 0

exctletrÍsstruo sENHoR pREstDEtrttg oa cÂrulna MUNlclPAt DE VEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

vA[DlMlRo tosÉ oos sANTos FltHo, 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:

SOIiCitO: CONSTRUçÃO DE UMA CRECHE/ESCOLA NO BAIRRO BURITIS, NA PRAçA (RUA DA

cAsTANHA), rrrtstr ruuntcípto.
Cámara Municipal de garrerras - brProtocolo no 6f

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 que contemple os pais e mães de família com filhos matriculados em

séries iniciais, oferecendo aos mesmos um lugar seguro que possam deixar as crianças,

quando estiverem em seus horáÍios de trabalho.

30 de março de 2021

SANTOS FILHO

sessão do
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