
Câvnara tvlunícíya[ [e tsarreír&s - tsA
CNPJ: t6.25 6.893/0001 -70

ExcEtENTrssrMo SENHoR pREsrDErure oa cÂruane MUNrcrpAt DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.BA

vAtDlMlRoJosÉ Dos sANTos FltHo, vereador, no uso de suas atribuições legaise reBimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: SEJA cRlADo UMA ctcLovtA euE UGA o cENTRo DA ctDADE Ao cANTtNHo Do
SENHOR DOS AFLITOS.

Cárnara Municipal de Barretras - .

Protocolo no 6.rt
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 praticantes do ciclismo, vias
com maior segurança, também, levando em consideração que dia 02 de julho, dia em que se
comemora senhor dos Aflitos, é bastante intensa a visitação daquela localidade, por ciclistas.

Sala de sessões,23 de fevereiro de 2021
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Camüra Jvlurtícíyaf 6e Barreíras BA
CNPJ: 16.25 6.893 /00 0l -7 0

rxceururíssrMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruane MUNrcrpAt DE vEREADoRES DE

BARRE!RAS.BA

vALDlMtRo 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: QUE SEJAM INSTALADOS NOS PARQUES pÚgLtCOS E PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS

ADAprADos eARA cRtANçAs coM MoBTLtDADE REDUZTDA ou coM ogrtctÊtucta.

,iiara Munícipalde Barrerras - ór,
',rotocolo no

JUSTIFICATIVA Em 017

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

requerendo que sejam instalados esses brinquedos a fim oferecermos às crianças com

mobitidade reduzida ou alguma deficiência, a interação e socialização com as demais crianças,

esümulando seu desenvolvimento e inclusão,

Sala de sessões,07 de abril de2O2t

VALDIMIRO S SANTOS FITHO

á PODEMOS
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Carnara Svlurtícíyaf 6e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

excetenflsstruo sENHoR PREslDEnre oe cÂruaRn MUNlclPAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-BA

VALDIMIRO JoSÉ DOS SANTO5 FlLHo, vereador' no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário'

sei-a encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: PROJETO DE tEI INCTUINDO O DIA MUNDIAT DO AUÍISMO, AO CATENDÁRIO DE

EvENros DA clDADE, otrtot o MuntcÍplo PossA PRoMovER ANUALMENTt tI-Yi-11T::

EVENTOS, VOLTADOS PARA O AUTISTA E SEUS FAMILIARES' BEM COMO ILUMINAçAO NA

coR AzuL, Nos AMBIENTEs pÚeLtcos túuÀltctplts' 
-âmara Municioalde Barrerras - ,

Píotocolo n,i 6Q9

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e irustres coregas a presente indicação, para vossas apreciaçôes,

requerendo que seja inserido no calend-ário de eventos do município o dia mundiel do

eutista, por entender que são pessoas iguais em situações diferentes' que precisam do nosso

apoio e de nossa acolhida, a fim de miniÃizar suas dificuldades no convívio social e familiar'

-{Í--L-a_

abril de 2021

SANTOS FILHO

_ PODEMOS

Sala de sessões,0Z
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Cârnara fulurtícíya[ le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / O0Ol -7 0

CXCEICTTíSSITUO SENHOR PRESIDENru OA CÂTUAM MUNICIPAT DE VEREADORES DE

BARREIRAS.BA

VAIDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FltHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário'

sejaencaminhadaaoExcelentíssimoprefeitodessemunicípioaseguinteindicação:

solicito: cntnçÃo DE COOPERATIVAS REGIoNAIIZADAS PARA OS PEQUENOS

PRODUTORES/CRIADORES
;rnara Municipai de Barrerras - o.

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que seja crlada a citada instituição, a fim de oferecermos condições aos pequenos

criadores e pequenos produtores, dando suporte aos mesmos, para que estes se adéquem às

exigências da lei OOf l212f,inclusive, fortalecendo-os comercialmente'

abril de 2021

SANTOS FILHO

PODEMOS

,!Pr
.d1a:
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Camcüra frlurtícíyat [e Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

rxcelgrurÍsstMo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruene MUNtctpAt DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BA

VAtDlMtRo 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: cnnçÃo DA cAsA DO PEQUENO PRODUTOR/CRIADOR

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que seja criada a citada insütuição, a fim de oferecermos condições aos peguenos

criadores e pequengs produtores, dando suporte aos mesmos, a fim de que se enquadrem

nas exigências da lei OO],|2O21, inclusive, estimulando seu crescimento'

Sala de sessões, 08 de abril de 2027

(
VALDIMIRO JOS TOS FILHO

Vereador - PO MOS

-âmara Municipaldg Í€ttàs - b,
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Carnara Jvlurtíryof {p tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

rxcemnrÍsstMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruenn MUNrcrpAr DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

os vereadores vALDlMlnO loSÉ Dos SANTOS FILHo e YURE RAMON DA SILVA CUNHA, no

uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm reguerer a Vossa Excelência que, após

deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse

município a seguinte indicação:

solicito: IMPLANTAçÃO Oe SerUÁrOnOS NO CRUZAMENTO DA RUA DO ANTTGO AEROPORTO

coM A RUA DAs ruRBtNAs, Nos BAtRRos vlLA AMoRIM E BELA vtsrA, NESSE wtulrlcípro.

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos uma via com mais segurança

no trânsito, por entendermos que tratam de vias com intenso tráfego de veículos, em sua

maioria com destino ou retorno ao HOSPITAL DO OESTE, nesse município.

abril de 2021

SANTOS FILHO

Vereador - MDB

cmara Municipal de B_arrerras - or
Protocolo no

Vereador< PODEMOS

YURÉR^yW^srLVA cuNHA
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Carnnrw fulurtírywtle tswrreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

exceururísstMo SENHoR pREstDENTE DA cÂruenn MUNrctpAt DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

Os vereadores VALDIMINO TOSÉ DOS SANTOS FIIHO e YURE RAMoN DA stLVA CUNHA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm requerer a Vossa Excelência que, após
deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse
município a seguinte indicação:

SOIiCitO: IMPLANTAçÃO OE REDUTORES CrcTRÔruICOS DE VETOCIDADE, QUEBRA MOLAS,
sttuAuzeçÃo E tNDtcAçÃo oe vtA ExcLUstvA PARA RMaULÂt{clA, Nos Dols sENTtDos, NA
RUA DAs ruRBrNAs, No BAtRRo BELA vtsrA, NEssE wtullcípto.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos um acesso livre de tráfego de
veículos. Sabemos que os acessos às unidades de saúde cortam ruas e avenidas com intenso
tráfego, e uma via exclusiva para ambulâncias, ajudaria salvar vidas.

fevereiro de 2021,

SANTOS FILHO

Vereador - MDB
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