
Câmara Svlurtícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / O00l-7 0

rxceunrÍsstwto SENHoR pREStDENTE oa cÂruaRe uurutctpAL DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRO IOSÉ OOS SANTOS F|LHO, 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:

trrrotceçÂo: uMpEzA GERAT DE ToDAs As BocAs DE LoBo Ao LoNGo DE ToDA REDE DE

Escoro E DE EScoAMENTo oas Ácuas pLUVtAts oo ruuurcÍpro, ruo peníooo pRÉ E pós
tNvERNo EM NossA REGtÃo, AFtM DE AMENtzAR As coNsrANTEs TNUNDAçôES.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas

requerendo que seja feita a citada obra, para

das chuvas e esgotos em nosso município.
um melhor escoamento das águas provenientes

o rnara Munici
Protqcolo i1o.
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Camara Svlunícíyaf íe Barreíras - tsA
CNPJ: t6.25 6.893/0001 -70

ExcEtENTÍsstMo SENHoR pREStDENTE DA CÂMARA MUNtctpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

vAtDlMlRo JosÉ Dos SANTOS FtLHo, 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:

rNDrcAçÃo: cor.ocaçÃo DE GRADES DE coNTENçÃo EM ToDos os cANAts DE

ESGoTAMENTo oe Áe uas ptuvtlrs t slrttÁRtm oo vtuntcÍpto.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente ind
requerendo que seja feita a citada obra, para conter objetos

para a

que são jogados
canais, a fim de evitar que estes sejam despejados nos rios, também diminuir consequências
de eventuaís acidentes com pessoas que, porventura, venham cair dentro dos mesmos,
principalmente em período chuvoso, como já ocorreu.

11 de janeiro de 2022.

SANTOS FILHO
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Carnnra Ivturtícyat {2 Barreíias tsA
CNPJ: 16.256. 893/000 1 -70

exceururÍsslMo SENHoR pREstDENTE DA cÂuaRe MUNtctpAL DE vEREADoREs DE
BARREIRAS-BA

vAtDtMlRo losÉ oos sANTos FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenárío,
seja encamínhada ao Excelentíssímo prefeito desse município a seguinte índicação:

JUSTIFICAT!VA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos transeuntes,
principalmente à comunidade escotar do referido colégio, melhor segurança no trânsito, por
si tratar de um trecho com intensa trafegabilidade de veícutos, onde a maioria de seus
condutores é desprovida de atenção, inclusive, provocando acidentes.

15 de fevereiro de 2022

SANTOS FILHO

Vereador PODEMOS
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Cantnr a lvturtícy at {p ts arr eír as ts A
CNPJ: 16.256. 893/000I -7 O

excelrrurÍsstMo sENHoR pREstDENTE DA cÂruene MUNtctpAt DE vEREADoREs DE
BARREIRAS.BA

vAtDlMlRo 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 munícípio a seguinte indicação:

solicito: corusrnuçÃo DE EscoLA coM QUADRA POL|ESPORT|VA, AUOIóR|O E REFETTORTO
NO BAIRRO BURITIS I.

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, uma escola com espaço para prática esportiva e convívio social entre a comunidade
escolar e moradores (pais de aluno) uma vez que os estudantes e moradores daquela
localidade, além de terem a comodidade de estudarem em um espaço com modernas
instalações, onde moram, poderão contar com um espaço para prática de esportes,
incenüvando-os na aplicação e aprimoramento do ensino, também envolvendo-os em convívio
socia l.

Sala de sessões, 21 de fevereiro de 2022

VALDIMIRO

Vereador -
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