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ExcELENTtsslMo SENHoR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNlclPAt DE vEREAooRES DE

BARREIRAS.BA

vALDlMlRo 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,

seia encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

sollcito: cONSTRUçÃO DE uMA ennçn eÚaltCn, na entrada do Conjunto Habitacional Buriüs'

JUSTIFICATIVA

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

requerendo que sejam feitas as citadas melhorlas' a fim de oferecermos à comunidade um

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

"rpor,"r, 
com intuito de aprimorar a convivência comunitária' afastando os jovens e

adolescentes do mundo das drogas, com acolhimento a partir das atividades esportivas'
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Cavnara lvlurtícíyaf [e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

EXCEITTTíSSITUO SENHOR PRESIDEruTE OA CÂTUINE MUNICIPAT DE VEREADORES DE

BARREIRAS.BA

vAtDlMlRo tosÉ oos sANTos FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legals e

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

sej-a encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse munlcípio a seguinte indicação:

Soticito: HOMENAGEM AOS GESTORES OO rUUntCíptO (PREFEITO, VICE-PREFEITO E

SECREÍARIADO) EM RECONHECIMENTO AOS RETEVANTES TRABATHOS'

JUSTIFICATIVA

.1:.pr scss á
dia:

por

Sala de

VATDIMIRO

({

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

requerendo que esta egrégia casa legislativa, através dos nobres pares' reconheçamos os

relevantes serviços prestados pela atual gestão, que tem contribuído em muito para o

progresso do município, e isso se dá por conta da atuação efeüva' conjunta e competente de

todàs os secretários e subsecretários, no desenvolver das ações que' por muitas vezes partem

dessa casa.

Por essas razões, solicito aprovação dessa tão singela, porém, importantíssima homenagem,

onde sugiro placas de reconhecimento/agradecimento' a serem entregues no dia 21 de

s"tembrJ do corrente ano, às 18h, momento em que se dará a abertura do FESTIVAL

pRtMAVERA DE NEGÓCIOS E ENTRETENIMENTO, no Parque Engenheiro Geraldo Rocha'
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