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ExcELENTlssínao sENHoR pRESTDENTE DA cÂwllna DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Construção de um Posto de Saúde no Loteamento Firenzi"

Justificativa

A presente indicação se dá pela necessidade do Loteamento Firenzi dispor de um

posto de Saúde. Os moradores do bairro não dispÕem de tal atendimento tendo que

se deslocarem para outros logradouros da cidade, muitas vezes distantes, a fim de

conseguirem atendimento à saúde, sendo ainda dificultado pela escassez de

transporte para os enfermos.

E de extrema importância que o Loteamento Firenzi tenha um posto de saúde onde

possa atender a população residente no bairro, bem como das regiões circunvizinhas,

de forma a não prejudicar o pleno atendimento dos serviços de saúde do Município.

portanto o Posto de Saúde deverá atender todo o bairro prestando um atendimento de.

maneira mais eficaz, beneficiando e dando uma resposta positiva aos anseios da

população que ali reside.

Sala das Sessôes, 09 de Fevereiro de 2021
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VEREADOR

rxcrlerqrtssiuo sENHoR pREStDENTE ol cÂtulRa DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Ex'. que após a deliberação e a aprovação do plenário, §eja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Pavimentação asfáltica e/ou em bloquetes das Ruas Professora Edna Bonfim,

Nossa Senhora das Graças e Rua B no Bairro Cascalheira, nesta cidade de

Barrêiras".

JustiÍicativa

A pavimentação asfáltica e/ou em bloquetes das referidas ruas se faz necessário, os

moradores sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira

no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a

trafegabilidade. outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer
melhores condições de vida para a populaçáo, e tambem contribuir para o
desenvolvimento econÔmico e social do local.

odo
Sala das sessôes, '10 de Fevereiro de 2021.
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ExcELENTrssíuo SENHoR pRESIDENTE DA cÂrvlane DE vEREADoRES

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Pavimentação asfáttica, implantação de meio-fio e sarjeta e limpeza das vias na

Rua Laódiceia(primeira rua depois da garagem da CANTELLETUR) no Bairro Vila

Rica, nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessário, os moradores sofrem
constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de

estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.
Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores
condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.

Sala das sessões, 1 1 de Fevereiro de 2021.
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