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rxcrururísstMo SENHoR pREstDENTT on cÂruaRA 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, apos deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada

a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o Serviço de Cobertura externa e Ampliação da Recepção do posto
de Saúde da família Antônia Zélia, no Bairro Vila Amorim, neste Município.,'

JUSTIFICATIVA

O referido Posto de Saúde que está localizado no Bairro Vila Amorim, oferece
serviços para a comunidade local e também para os bairros adjacentes, tais como,
Santo Antônio, 29 de Julho, Cascalheira e Nova Conquista, sendo o principal polo
de atendimento básico de saúde para esses moradores. Com grande importância
nas prestações de serviços de saúde pública.

Por isso solicitamos uma avaliação das necessidades para ser ampliado a área
de recepção com maior conforto e espaço para comportar tantas pessoas que ali
se dirigem, e principalmente a necessidade de uma área de espera com cobertura
que possa oferecer abrigo para sol e chuva aqueles que ali ficam à espera da
abertura do posto. No momento a recepção está limitada em extensão de espaço
e neste mesmo espaço se forma as filas para ser feitos os atendimentos-e
marcações de consultas e exames, o que deixa o ambiente intransitável e sem
condiçÕes algumas para se fazer com eficiência os prímeiros atendimentos. O posto
possui espaço (em área) suficiente para esta ampliação e espaço para se montar
a cobertura para espera externa e também para criação de área de paisagismo.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a falta
da realização deste serviço.

Sala das sessÕes, 17 de Novembro de 2021.
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ExcELENTíssrmo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrvllRa oe
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 e aprovação do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito, a seguinte indicação:

"Que seja Feito com urgência a instalação de uma parada de ônibus com
cobertura e assentos, ao lado esquerdo da BA 447 sentido Buritis tt, na
saída para Angical, em frente ao posto de lava-jato, neste município."

JUSTIFICATIVA

A referída indicação visa atender às reivindicações dos moradores locais
que convivem diariamente com a dificuldade que o espaço utilizado como parada
de ônibus possui.

Sãos vários estudantes, trabalhadores, mães com filhos pequenos etc. que
usam este ponto de ônibus, o que torna necessário que seja instalado uma
cobertura que possa oferecer proteção para resolvido os problemas de todos
aqueles que utilizam o serviço público podendo assim aguardar o transporte com
mais comodidade e conforto, protegidos das chuvas, dos ventos fortes e do sol
intenso, visto que os ônibus costumam demorar a passar pelo local.

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

Sala das SessÕes, 18 de Novembro de 2021.
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EXECELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE OA CÂTUARA 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 e aprovação do plenário'

seja encaminhada a Exmo' Sr. Prefeito a seguinte indicação:

,,eue seia feito o seruiço d9 manusnção do semáforo tocarizado na Av. cleriston

Andrade, em trente ao'lNSS, localizaáa no centro, neste município"'

JUSTIFICATIVA

Este semáforo, está situado na área comercialda cidade, em frente ao INSS'

e posiui grande ,ãrim"ntação de pedestres, estudantes, ciclista etc' que usam

diariamente este ".frço 
pára transitar com segurança; na trave'ssia entre as

avenidas cleriston Andrade, paru aaRzqze a Rir. Antônio carlos Magalhães' o

que torna de significativa necessidade e urgência a realização da manutenção do

mesmo, que vem constantemente apreseãta1do problemas, principalmente por

ser acionado por um botão, o que torna mais fácil o seu desgaste'

Também gostaria de salientar a urgência qye a manutenção deste semáforo

apresenta, evidenciando os riscos qr"ã fafta de sinalização adequada na área

pode causar graves acidentes'
Todo o exposto, justifica a urgência para que seja feito o atendimento'

Sala das sessões, 19 de Novembro de 2021'
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ExEcELENTíssITuo sENHoR PREsTDENTE OA CÂUARA 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 e aprovação do plenário,

seja encaminhada a Exmo. sr. Prefeito a seguinte indicação:

,,eue seja feito o serviço de tapa buraco e requalificação das calçadas em toda

a área que compõem a Av. Cleriston Andrade, tendo atenção as imediações do

INS§, o quainecessita de methorias para facilitar o acesso a instituição,
localizado no centro, neste município"'

JUSTIFICATIVA

A requalificação destas calçadas que pertence a esta avenida e de grande

necessidade e urgãncia. Pois compÕem o centro comercial da cidade, o que gera

um fluxo de ped-estres, estudantes, ciclista etc. que usam diariamente estas

calçadas para transitar. Também gostarF 9: salientar a necessidade de atenção,

as calçadas que fica nas imediaçÕés do INSS, que com a localização da instituição

previdenciária jera maior trafegó de pessoas portadoras de deficiências no local; e

sabemos que os mesmos necessitam de maiores cuidados ao se locomoverem'

Através de um pedido da comunidade local, que necessitam trafegar

diariamente pela área e estão sofrendo grande transtornos devido aos buracos que

necessitam de Àanutenção. Salientamõt que esta indicação apresenta demandas

adequadas com os projetos que estão sendo executados pela atual administração

do poder Executivoi qü" está investindo na melhoria da infraestrutura do nosso

município.
Todo o exposto, justificativa a urgência para que seja feito o atendimento'

Sala das sessÕes, 19 de Novembro de 2021'
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