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exceletrisstMo sENHoR PRESIDENTE, oe cÂuana DE vEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA'

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,

vemrequereraV.Exm.Que,aposdeliberaçãoeaprovaçãodoplenário'seja
encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA FEtrA A coNsrnuÇÃo DE uMA UNIDADE aÁstca oe saÚoe,
NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE IVIUT'IICíPIO.''

Justificativa

A justificativa desta indicaçao se dá pela necessidade da comunidade de

dispor dó posto de Saúde. Os moradores da localidade não dispõem de tal

atendimento tendo que se deslocarem para outros lugares a fim de disporem de

atendimento à saúde, sendo ainda dificultado pela escassez de transporte para

os enfermos. É de extrema importância esta comunidade, ter um posto de saÚde

onde possa atender a população residente nas localidades.

Sala das Sessões, em 09 de Junho 2020
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EXCELENT|SSITuO SENHOR PRESIDENTE, oR CÂwllRA DE VEREADORES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.'QUE SEJA FEITA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,

NO BAIRRO SÃO PEDRO, NESTE MUNIC|PIO."

t

Justificativa

A justificativa desta indicação se dá pela necessidade da comunidade de

dispor dó Posto de Saúde. Os moradores da localidade não dispÕem de tal

atendimento tendo que se deslocarem para outros lugares a fim de disporem de

atendimento à saúde, sendo ainda dificultado pela escassez de transporte para

os enfermos. E de extrema importância esta comunidade, ter um posto de saúde

onde possa atender a população residente nas localidades.

Sala das SessÕes, em 09 de Junho 2020.
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ExcELENlÍssllvto sENHoR PRESTDENTE, oa cÂruaRA DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Quq, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,'CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA CICLOVIA E MEIO FIO NA ESTRADA QUE

LIGA BARREIRAS A BARROCÃO, NESTE MUNIC|PIO."

Justificativa

E de suma importância a construção de uma pista de ciclovia, um espaço
destinado especificamente para a circulação de pessoas utilizando bicicletas,
aumentando a segurança do ciclista. Por se tratar de uma região populosa, com

um intenso fluxo de veículos, com a construção da ciclovia e o meio fio seria de
grande significância ao trânsito, pois, irá fluir melhor organizando o tráfego de

veículos automotivos e ciclistas, evitando acidentes naquela localidade.

Alem de incentivar as pessoas na utilização do espaço, proporcionando

mais segurança e ordem no trânsito. Estimular a população ao uso

é também um benefício ao meio ambiente, pois pode ajudar a

de gases poluentes.

Sala das SessÕes, em 09 de Junho 2020. Apro
dia:.
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