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EXCCIENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUNNR MUNICIPAT DE VEREADORES DE

BARREIRAS-BA

VA1DIMIRO 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: trusrnuçÃo DE UM POSTE PARA REDE elÉrRlca

pÁssRnos NA RUA tgttttÁ,392, NEssE ruurutcípto'

NO LOTEAMENTO RECANTO DOS

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que seja instatado um poste na referida rua com finalidade de corrigir

irregularidades na rede e consequentemente melhorar a iluminação pública' oferecendo mais

segurança aos moradores, inibindo ações de vandalismo'

Sala de sessões, 16 de junho de 2O2t
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EXCCUNTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUENE MUNICIPAL 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:

SOIiCitO: SEJA IMPLANTADA TRNUÁCIE COTVI

AOS PACIENTES DETECTADOS COM COVID-19'

rueotcaçÃo especírtcR PARA ATENDIMENTo

ortldl'ô iquniC

JUSTIFICATIVA

Protacolo
r'nütl
Assinatrrra do trttn

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

requerendoquesejaimplantadacomoanexonoCentrodeTriagemdoCovideCo.VlDAno
Parque de Exposição, atendimento de serviço de entrega de medicação para as pessoas

infectadas pelo coronavirus, facilitando aos pacientes a aquisição da medicação, uma vcez que

nemtodosospacientesteriamcondiçõesdecompraramedicaçãooumesmolocomoverpara
farmácias particulares ou CAF. A implantação de uma farmácia nesse ambiente, tambem

evitará a circulação dos pacientes infectados, e em caso de não internação já sairiam do

atendimento para suas respectivas residências'

Sala de sessões, 21de junho de2021

SANTOS FILHO

DEMOS

,dpro

Avenida Clériston Andrade, I .353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 361 1-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-8 101


