
Câmznra Jvlurtícíyaf {e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcEtENTtsstMo sENHoR pREstDNTE DA cÂruann MUNlclPAt DE vEREADORES DE

BARREIRAS.BA

VAtDlMlROlOsÉ 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: corusrnuçÃo DE ARENA ESPORTIVA COM GRAMADO, NO BAIRRO BURITIS I

,rtara Municipalde Barreiras - br.
>rotocolo no J 86

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que seja feita a citada OBRA, a fÍm de oferecermos aos moradores, principalmente

aos jovens e adolescentes, um espaço digno para a boa prática de atividades esportivas,

principalmente futebolísticas'

Sala de sessões, 03 de fevereiro de 2021

SANTOS FITHO

C-

rmo8l@
Assi natu ra dõTu ncFnãm'

Apro
dia:.

po

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov,br - Ouvidoria: 0800-075-8101

VATD!MIR

EMOS



Cam6ara. lvlurtícíyaf fe tsarreíras - BA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

EXCELENTTSSIMO SENHOR PRESIDNTE DA CÂruenn MUNIcIPAL DE VEREADoRES DE

BARREIRAS-BA

vALDtMlRo tosÉ oos SANT9S 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:

Soticito: tt-UtvttrueçÃO pÚALtCn; FAIXA DE PEDESTRES; PARADA Or ÔNtaUS; MEIO FlO, SARJETA'

TERRApLANAGEM E pAVtMENraçÃo asrÁlrtcn No BAtRRo BURlrls ll nas ruas: Alabama,

Alasca, lndianápolis, Da Bananeira, são Francisco, castanha, Jatobá, Boa Esperança, Das Flores'

Aroeira, Canaã, Boston, Anápolis, bem como todas as suas transversais'

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 população vias com

melhores acessgs, Com mais segurança aos moradores, tranSeuntes e condutoreS veiculares'

Sala de sessões, 03 de fevereiro de 2021
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CemilrcL Jvlurtícíyaf 6e tsarreíras BA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDNTE DA CÂrUaRn MUNICIPAL DE VEREADORES DE

BARREIRAS.BA

vALDtMtRO losÉ oos 5ANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vim requerer a vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Soticito: tt-UtvttruAçÃO pÚgLtCa; FAIXA DE PEDESTRES; PARADA Of ÔNteUS; MEIO FIO' SARJETA'

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTnçÃo RsrÁlrtca NO BAIRRO BURlTls I nas ruas: Avenida

Eucaliptos, Avenida Araci, Avenida Maria de Lourdes, Rua da Paz, Rua Padre cíCero' Rua Marco

Zero, bem como todas as transversais das citadas ruas'

JUSTIF!CATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação' 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'

de fevereiro de202L
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Carnnra Jvlurtkryot fe Barreíras tsA
CNPJ: T6.256.893 /000 l-7 O

ExcEtENTtsstMo sENHoR pREstDENTE DA cÂruane MUNIcIPAL DE VEREADORES DE

BARREIRAS-BA

vAtDtMlRo 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: COMPLEMENTO DE MEIO FlO, SARJETA

Rua do Caju, no Bairro Buritis I

E ILUMINAçÃO pUgl-tcA, na Rua Bela Vista e

-amara Munícipal de tsarrelras - 6H
Protocolo no

Cd-t sg
JUSTIFICATIVA

Assinatu ra

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 das

respectivas ruas, vias com melhores acessos, com mais segurança aos transeuntes e condutores

veiculares.

Sala de sessões, 08 de fevereiro de 2021
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