
Carnara Jvlurtíryof fe Barreíras BA
CNPJ: 16.256. 893/0001 -7 O

ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE, oa cÂrvraRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Qüe, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA FErrA A coNsTnuÇÃo DE UMA UNIDADE BAStcA DE SAUDE,
No BATRRo SERRA Do MtMo, NESTE MuNtcipto."

Justificativa

,nara MuniciPalde Barreiras -
Drotocolo no 358 
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A justificativa desta indicação se dá pela necessidade da comunidade de
dispor do 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 saude
onde possa atender a população residente nas localidades.

Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2021

SILMA §MALVES
Vereadora- Repu bl icanos
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Carnara frlurtbryotíe Barreíras BA
CNPJ: L6.256.893/0001-7 O

ExcELENfíSSttrltO SENHOR PRESIDENTE DA cÂrrllanl, 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:

,,CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SERRA DO MIMO, NESTA

CIDADE.''

Justificativa

:iÍrâÍê Municipaioe baÍretras -
Protocolo no' 35+ -_
Em J8 lOt1"2J às 09 f,JS
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A comunidade Supra mencionada carece de espaços onde possam

usufruir de momentos de entretenimento e lazer com a família e vizinhos,

sobretudo, um espaço Público com um serviço de arborização e paisagismo

valorizando a visibilidade daquele Bairro novo, porém cadavez mais populoso.

Sala das SessÕes, em 17 de fevereiro de 2021.
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CemÇara lvlurtícíyaf 6e Barreíras BA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENrisStruO SENHoR PRESIDENTE DA cÂuana, DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, apÓs deliberação e aprovação do plenário, seja

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

,,CONSTRUÇÃO DE UMA PRAçA PUBLICA SUSTENTAVEL NO BAIRRO

SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO."

Justificativa

,rúra MuniciDal0e barrerras' .
,r (jtocolo no 35G
:,,,J81@wM,*
issinatura de çunci^nário

A construção da praça é de fundamental importância, sendo este um

pedido antigo dos moradores das imediaçÕes, que reivindicam essa construção,

sugerindo ainda que seja dotada de bancos e jardins, para tornar o local mais

atrativo, onde os moradores possam dispor de espaço Seguro, que possa levar

seus filhos para entretenimento, bem como adultos e idosos para o convívio em

comunidade. Solicitando também que seja viabilizado um espaço de lazer para

toda comunidade. Um espaÇo publico com um serviço de arborização e

paisagismo contribui significativamente para a valorização e a visibilidade

daquela localidade, sobretudo, para o embelezamento da comunidade.

Sala das SessÕes, em 16 de fevereiro de 2021.

SILMA -MALVES
Ve readora-Repu bl ica nos
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