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A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vêm requerer a Vossa Excelência que, após

deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lndica que seja designado
ACS, para atender o Bairro
de 2006)"

um Agente Comunitário de Saúde -
Boa Sorte ll.(t-ei n" 1í.350, de 5 de outubro

Justificativa P

Designar um Agente Comunitário de SaÚde para at

Bairro Boa Sorte ll, se faz necessário pois no referido Bairro

tem ainda quem faça o trabalho de promoção, proteção e

prevenção à saúde, quem acompanhe as famílias da comunidade

em suas casas e ainda orientar sobre as formas de acesso ao SUS,

mapeamento e o cadastro dos dados demográficos e sociais da

região. São estas as funções dos ACS.

Sala das SessÕes, 22 defevereiro de2021 .

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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A Vereadora abaixo

legais e regimentais, vêm

deliberação e aprovação

Excelentíssimo Sr. Prefeito

assinado no uso de suas atribuições

requerer a Vossa Excelência que, apos

do Plenário, seja encaminhada ao

Municipal a seguinte indicação:

"lndica que seja feita pavimentação da Rua Canaã, como
também limpeza dos lotes no Bairro Sandra Regina."

Justificativa

Tal solicitação se faz necessária, para atender ao pedido dos

munícipes que ali residem; tanto a pavimentação da Rua Canaã,

como também a limpeza dos lotes no Bairro Sandra Regina,

evitará vários transtornos. Também valoriza,rá e trará benefícios

para os moradores, pedestres e condutores de veículos que

transitam pelo local, sem contar a limpeza que os livrará de insetos

e animais peçonhentos, etc.
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Vereadora PP
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Os Vereadores abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vêm requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. prefeito

Municipal a seguinte indicação:

"Que seja construída uma praça poliesportiva no Bairro Morada
da Lua."

Justificativa

ExcELENTÍsslruo sENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA.
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IZABEL ROSA DE OLIVEIRA
Vereadora AVANTE

IVETE RICHARD
Vereadora AVANTE

Esta indicação busca a construção de uma q poliesportiva

prática de determinados esportes, academia ao ar livre, como também parq

infantil. A necessidade de haver o esporte para incentivar os jovens à pratica

de atividades físicas que contribuem para o emocional e para o psíquico, bem

como promover saúde associado ao lazer. A praça poliesportiva oportunizará

também momentos de lazer e esporte, realizaçâo de eventos culturais,

fortalecendo e estreitando laços familiares e interpessoais entre os membros

da comunidade, além de embelezar e dar vida ao bairro e ter um olhar de

sensibilidade por aquela comunidade para que possamos fazer aquele povo

feliz e realizado com as obras que ali serão feitas e rearizadas.

Sala das Sessões, 02 de março de 2021.
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CARMELIA CARUALHO DE SOUZA

Vereadora PP

ADRIANO STEIN
Vereador PP
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