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ExcELENTtsslMo sENHoR pREStDNTE DA cÂrueRn MUNtcIPAL DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-BA

VALDIMIRO 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:

soticito: tLuutrueçÃo pÚgrtcA, TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAçÃO ASrÁtrlCA DA TRAVESSA

sANTA cusroDtA coM A Rua ctoÁsro MUNtz BARRETo, LIGANDo A RUA PoRTo ALEGRE, No

BAIRRO BARREIRINHAS.

JUST!FICATIVA

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

requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos segurança e, maior e

melhor trafegabilidade de veículos por essa via.

Sala de sessões,03 fevereiro de 2021
:!

VALD!MIRO J

J!
J

os gÁNros FtLHo

Vereador - PODEMOS
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EXCELENTTSSTMO SENHOR PRESIDNTE DA CÂrUeRe MUNICIPAI DE VEREADORES DE

BARRE!RAS.BA

vAtDtMlRo 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:

Solicito: DENOMINAçÃO, nfrORMA E AMPUçÃO DA PRAçA DA IGREJA NOSSA SENHORA

RAINHA DA PAZ E DOS FUNDOS DA ESCOLA VALDETE PIEDADE DE HOLANDA' COM

corusrnuçÃo DE QUADRA PoLIESPoRTIvA - BURlrls I ,amAfô f'lunicipal de Barretras' 0t'
n-^r-,--laa0 Lr ) 

-

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos à comunidade um

espaço para lazer, e aos alunos uma estrutura digna para prática de atividades físicas e de

esportes, com intuito de aprimorar a convivência comunitária, afastando os jovens e

adolescentes do mundo das drogas, com acolhimento à partir das atividades esportivas'

SANTOS FILHO

em se
...4.
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ExcEtENTtsstMo sENHoR pREstDNTE DA cÂruene MUNtcIPAL DE vEREADORES DE

BARREIRAS.BA

VALDIMtROIOSÉ 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:

Soticito: CnteçÃO DE FETRA LIVRE, COM CONSTnUçÃO DE.QUIOSQUES NO BAIRRO BURITIS I

-àmara MuniciPal de.Ba.rrerro' "
'-ôroto.orà nd .l& , ,

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,

comodidade para compras, e aos pequenos produtores, meio de vender seus produtos, em sua

maioria oriundos da agricultura familiar, produzidos na zona rural em suas adjacências.

de2O2L

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-81 01

SANTOS FILHO


