
Carnnra Jvlurtíryof f,e tsarreíras tsA
CNPJ: I 6.256.893 /OOOI -7 O

exceunrísstMo SENHoR pREsTDENTE DA cÂruane 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 município a seguinte índicação:

solicito: rlulvtrunçÃo pÚaltca; FATXA DE pEDESTRES; pARADa Or ôNraus; MEto Fto,
SARJETA, TERRAPLANAGEM E pAVtMENTaçÃo nsrÁLTtcA No povoADo coNeutsrA, NESTE
ruuucípro.

JUST!FICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente índicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos à população vias com
melhores acessos, com mais segurança aos moradores, transeuntes e condutores veiculares.

SANTOS FITHO
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Carnnra Jvlurtícpof íe Barreíras BA
CNPJ: | 6.2s6. 893/00 OI -7 O

exceururÍsstMo sENHoR pREstDENTE DA cÂrulne MUNtctpAL 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: corusrnuçÃo DE UMA PRAÇA púgLtcR, coM ARENA poLtEspoRTtvA MULTtuso
(COM CAMPO SOCIETY; QUADRA DE FUTSAL, HANDEBOL, VOLEY E BASQUETE); PISTA PARA
SKATE E ACADEMIA AO AR LIVRE, NO POVOADO DA CONQUISTA, NESTE VUruICíPIO.

JUSTIF!CATIVA

Apresentamos aos nobres e ílustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos aos moradores do referido
povoado, um espaço adequado onde estes possam usufruir para lazer e atividades esportivas,
incentivando os jovens e adolescentes à práüca esportiva, em suas mais diversas modalidades,

maio de 2021.

SANTOS FILHO
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Camilra frlurtícíyat 6e Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcEtENTtsstMo SENHoR pREStDNTE DA cÂruRnR MUNtctpAr DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VALDIMtRO IOSÉ oOS 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:

Solicito: REFoRMA EM GERAL coM AMPLteçÃo Do posTo or seúor RUct RoSEMBERG DE

ARAUJO, NO BAIRRO BURITIS I.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos moradores, um
posto de saúde com melhores condições de uso, com maior comodidade.
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Carnnra Jvlurtícyot le Barreíras BA
CNPJ: I 6.256. 893/00 OI -7 O

EXCETENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA cÂTuenR MUNtctPAt DE VEREADoRES DE
BARRE!RAS.BA

VAtDtMlRo IOSÉ 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 municípío a seguinte indicação:

solicito: OFERECER A TODA eoeuuçÃo DESASSIsIDA DA REDE DE ESGoro/sANEAMENT9
gÁsrco, sERVtço DE LtMpA FossA GRATUITAMENTE.

rtrara Munici

JUSTIFICATIVA

r'rotqcolo no

erd.h-10:

ísinatura do çunc

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indícação, para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a citada prestação de serviços gratuitamente ou com taxa simbólica,
a fim de oferecermos a toda comunidade barreirense, principalmente aos moradores dos
bairros periféricos, uma forma de desencherem suas fossas, enquanto não chegam os
benefícios.

fevereiro de 2027

do ssã.A.cr
dia:.
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Camcara futurtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

EXCEIENTISSIMO sENHOR PRESIDNTE DA CÂrUnnn MUNICIPAL DE vEREADORES DE

BARREIRAS-BA

vAtDlMtRo 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: CntnÇÃO DA CASA DO PEQUENO COMERCIANTE EM BARREIRAS

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que seja criada a citada instituição, a fim de oferecermos aos inscritos no [t/El' e aos

micros e pequenos empreendedores, acessos aos órgãos reguladores, auxiliando-os no trabalho

burocrático, através de profíssionais das áreas contábeis e administrativas'

Sala de sessões, 08 de fevereiro de 2021
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SANTOS FILHO

PODEMOS


