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ExcELENTÍssrwro SENHoR pRESIDENTE, DA cÂmane 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:

"REcupEnaçÃo ASFALTTcA NA RUA BELA vtsrA, No BAtRRo
CASCALHEIRA, NESTA CIDADE."

Justificativa

E de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na
trafegabilidade de veículos e pedestres em boas condiçÕes. A avenida citada
acima, precisa urgente de recuperação asfáltica, pois se encontra em
condições precárias de tramitação com grandes buracos propícios a acidentes
e quebra de veículos, agravando ainda mais nos tempos chuvosos. lnclusive
linhas de ônibus coletivos utilizam dessa avenida e moradores pedem
providências.

;iírêtê Ir4unícípaJde Barrerras - u

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022.

SILMA ROCHA ALVES
Vereadora- Republicanos

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -kl: (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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EXCELENTÍSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂrURne DE

VEREADORES DE BARRETRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

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

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

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

SAúDE, NO RESTDENCIAL SÃO rneNClSCO, NESTE MUNlCiPlO."

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. É de extrema importância esta comunidade, ter um posto de

saúde onde possa atender a população residente nas localidades.

Sala das SessÕes, em24 de Maio de2022.

SLMAâ#HA ALVES
Vereadora- Republicanos

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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ExcELENTíssrwto SENHoR pRESIDENTE, DA cÂruane 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, após deliberação e aprovação do plenário, seja

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

"QUE SEJA FETTA PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS CHICO

MENDES, PIRACTCABA E DELTA, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTR

CIDADE."

Justificativa

A rua citada acima, precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se

encontra em condições precárias de tramitação, agravando ainda mais nos

tempos chuvosos. Os moradores que utilizam dessa rua estão cansados de

reivindicar por melhorias e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das Sessões, em24 de Maio de2022.

stLMA -f,,U ALVES
Vereadora- Republicanos

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouüdoria : 0800-075-8 I 0 I
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ExcELEnríSStwtO SENHOR PRESIDENTE DA cÂuenn
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

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

requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"eUE SEJA FEtTo O ESTUDO QUE VlABlLlzE A cOLOcaçÃo DE TAMPA E A
MANUTENÇÃO DO BUETRO/BOCA DE LOBO LOCALIZADO NA RUA ALBERTO
COIMBRA, ruO SIINRO SANDRA REGINA , NESTE MUNICÍPIO "

Justificativa

A presente proposição atende reivindicação de moradores da região, uma vez que

a ausência da tampa da boca de lobo propicia não so o acumulo de lixo e de animais
peçonhento, como também aumenta significativamente o risco de acidentes envolvendo
priÁcipalmente crianças e idosos que ali circulam. Portanto, visando atender os anseios
de nossa população, solicito aos nobres pares a aprovação da presente indicação e

providências do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2022.

STLMA NAALVES
Vereadora - Republicanos

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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excelerurissrMo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtuRRa oe
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:

"QUE SEJA FEITA LIMPEZA AO REDOR E DENTRO DO POSTO DE

snúoe HANS wERNER, NA RUA DoM MANoEL, No BAIRRo vtLA
AMORIM, NESTA CIDADE. ,,

Justificativa

Solicitamos a execução da limpeza e roçagem do mato na área acima
mencionada, pois há grande acúmulo de mato, podendo se tornar um criadouro
de insetos e animais peçonhentos.

Sala das SessÕes, em 07 dejunho de2022.

,,rro *Moo.r.,
Vereadora-Republicanos

Avenida Clériston Anúade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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