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excrlerurísslMo SENHoR PRESTDENTE DA CÂrunnn MUNICIPAL DE VEREADORES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRo 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:eruplnçÃo E REFoRMA oo esrÁolo GERALDO PEREIRA ( ArnnmÃO )

JUSTIFICAT!VA

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

requerendo que seja feita reforma e ampliação do estádio Geraldão, com construção de

arquibancadas, novos vestuários; manutenção do gramado, reforma de cabines de imprensa,

alambrado, sanitários e estacionamento, a fim de atender os atletas e delegações, bem como

público em geral.
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EXCETENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA cÂTuRRa MUNtcIPAt DE VEREADoREs DE
BARREIRAS-BA

vALDlMlRo losÉ 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:

solicíto: corusrnuçÃo DE uM Posro oe seúoe pARA ATENDER As DEMANDAS Dos
BAIRROS BURTTIS I E 2, EADJENCTAS.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja constrúido um posto de saúde no Bairro Buritis 2, para melhor atender
as demandas daquelas comunidades, inclusive com leito clínico para em casos necessários,
pacientes fiquem em observação.
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rxcelenrÍsstMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruenn MUNtctpAL DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

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

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

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

truotcRçÃo: pAVtMENTAçÃo nsrÁlrtcA ENTRE o ANEL vtÁnto DAs BR z4z cou 135, coM
ABA44t rua exrerusÃo DA AVENTDA souzA MoREIRA.
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Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a citada obra, para um melhor escoamento do trânsito entre as BR'S

7351242 com a 8A447, beneficiando o acesso ao bairro Buriüs, nesse munícípio.
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