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VALDIMIRO IOSÉ OOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após delíberação e aprovação do plenário,
seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

solicito: corusrnuçÃo oe pRÉoro PARA rrusreuçÕEs Do cAps

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos às pessoas que uülizam dos
serviços oferecidos por esse órgão tão ímportante, um prédio com estruturas e instalações
modernas, onde os usuários dos serviços ali prestados possam gozar de maior conforto e
comodidade, uma vez que é um serviço totalmente voltado para pessoas com alguma
necessidade de acompanhamento para melhora de sua saúde mental. por essas razões
considero justo uma nova, ampla e moderna instalações para bem acolhê-los.
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excelerurÍsstMo sENHoR pREsTDENTE DA cÂruRnn MUNtctpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

VALDIMIRO 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 munícípio a seguinte indicação:

Solicito: TERRAPTANAGEM, MEtO
ESTRADAS/RUAS quE LIGAM o
TOCALIDADE.

Fro, SARJETA E pAVtMENreçÃo RsrÁlncl NAs
povoADo corueursre Às cuÁcanes NA MESMA

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 moradores, e também aos
donos de chácaras, onde existem clubes e associações de algumas enüdades públicas. As
melhorias nessas estradas, além de proporcionar melhor trafegabilidade, diminuirá os
transtornos trazidos em época chuvosa.

SANTOS FILHO

de janeíro de 2022
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