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ExcELENlísstrrno SENHoR pRESTDENTE DA cÂmaRe DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Pavimentação asfáltica e assenúamento de meio-fio, na Avenida Antônio Carlos

Magalhães, na altura do bairro Jardim Nova América 1".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação asfáltica e

assentamento de meio-fio, paru a Avenida Antônio Carlos Magalhães na altura do

bairro Jardim Nova América l. Esse é um dos pequenos trechos que ficou sem

pavimentação, faltando apenas o asfalto para essa referida parte da avenida. Conforme

foto em anexo, a rua encontra-se desprovida dessas estruturas e o acesso à comunidade

têm sido dificultadas pelos buracos, ocasionando acidentes e transtornos aos moradores e

transeuntes.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2021.
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ExcELENTÍssrvro sENHoR pRESTDENTE DA cÂnaane DE vEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Reforma do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, na rua Boa Vista, bairro

Barreirinhas."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação da população, solicitamos a reforma do Centro de Atenção

Psicossocial de Barreiras-CAPS, localizado na rua Boa Vista, bairro Barreirinhas'

Conforme foto em anexo, se faz necessário a reforma, pois encontra-se com o telhado com

vários buracos. A reforma que estamos indicando, é de vital importância para que possam

atender a atual demanda. Sabemos da importância da realização das atividades daquela

casa, que tem objetivo de garantir a população uma saúde digna e também proporcionar

melhor qualidade de vida à população de Barreiras. Sabemos também do péssimo estado

de conservação do predio acima referido. O atendimento de excelência aos munícipes

depende exclusivamente dos serviços públicos de saúde, uma vez que melhorando os

espaços físicos, melhoraremos a qualidade do atendimento'

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2021 .
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