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ExEcELENTísslruo sENHoR PREstDENTT oa cÂruaRA DE vEREADoREs DE BARRETRAs,
ESTADO DA BAHIA.

o vereador Francisco Bezerra sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,vem requerer a V' Ex' que, após deliberação e aprovação do ptenário, seja encaminhada
a Exmo. Sr. Prefeito Municipat a seguinte índicação:
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JUSTIFICATIVA

O referido Posto de Saúde que está localizado no

5f""^r^T::g,?l:s.da Jgna Rurat; que se destocam' parao tocat .o, o"inlriõ
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Sala das sessÕes, 02 de fevereiro de

Por ísso solicitamos avaliação das necessidades que o espaço possui em serampliado com a criação de novas salas de atendimento e uma área de recepçãocom maior conforto e espaço para comportar tantas pessoas que ali se dirigem, eprincipalmente a necessidade de uma área de espera com cobertura que possaoferece.r abrigo para sol e chuva aqueles que ali fi.r, à espera da abertura doposto' No momento a recepção está timitada em extensão'oe esfaço e nestemesmo espaço se forma as filas para ser feitos os atendimentos e marcaçÕes deconsultas e exames, o que deixa o ambiente intransitável e sem condiçãàs atgumaspara se fazer com eficiência os primeiros atendimentos. o posto possuiespaço (emárea) suficiente para ampliação, criação oe novas-salas de atendimentos maisamplas, espaço para se montar a cóbertura para espaço de espera externo etambem para criação de área de paisagismo.
Solicitamos brevidade no atendimento É qr" há muito tempo sofremos com a faltada realização deste serviço.
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EXECETENTíSSINNO SENHOR PRESIDENTE OE CÂTUERA DE VEREADORES DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação 

" 
,pror"ção do plenário,

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaçao:

"Que seja feito o seruiço de recapeamento asfáttico na Rua Rio de Janeiro, no
Bairro Vila Amorim, neste Município,,
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JUSTIFICATIVA

.asfáltico da rua pública citada é de grande relevância para
haja vista ser uma reivindicação da comunidade tocal, que

apresenta condizentes com os projetos que está sendo executados pelarsvve }Jvtqatual administração do poder Executivo qr" 
"ria 

investindo na melhoria dainfraestrutura do nosso município. Por isso pedimos que seja levado em conta asnecessidades dos moradores locais que a tempos sofrem com os buracos, que
também prejudica a trafegabilidade.

Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores
condições de vida para a população.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos coma falta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 02 de Fevereiro de 2021.
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