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ExcELENTÍssrvro SENHoR pRESTDENTE, DA cÂnaene 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 FEITA A CONSTRUçÃO DE UMA UNIDADE AÁSICE DE
sAúoE, NA coMUNtDADE BEBEDouRo, NESTe uuntcípto.,,

Justificativa

A justificativa desta indicação se dá pela necessidade da comunidade de
dispor do 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 s.aúde, 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, em 23 de agosto de 2021

stLMA #&^ALVES
Vereadora- Republicanos
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ExcELENTÍsstwto sENHoR pRESTDENTE oe cÂnaARA, DE vEREADoRES DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e
requerer a Vossa Ex". que, apos deliberação e aprovação do plenário,
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

t- 
-*,

"CoNSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLTCA SUSTENTÁVeI UO
NovA, NESTE MUNrcíPro."

SILMA flM^ALVES
Ve read ora-Repu b I ica nos

regimentais, vem
seja encaminhado

BAIRRO CIDADE

Justificativa

A construção da praça é de fundamental importância, sendo este um pedido antigo
dos moradores das imediações, que reivindicam essa construção, para tornar o local mais
atrativo, onde os moradores possam dispor de espaço seguro, que possa levar seus filhos
para entretenimento, bem como adultos e idosos para o convívio em comunidade.
Solicitando também que seja viabilizado um espaço de lazer para toda comunidade. Um
espaço público com um serviço de arborização e paisagismo contribui significativamente
para a valorizaçáo e a visibilidade daquela localidade, sobretudo, para o embelezamento
da comunidade.

Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2021.
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ExcELENTísslwlo SENHoR PRESIDENTE, DA

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA
cÂnttlna 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 FETTA A CONSTnUçÃO DE UMA ZIS (ZONA DE TNTEGRAçÃO

soctAL) No BAIRRo vlLA RlcA, NESTA CIDADE."

Justificativa

A ZIS facilitará o acesso do cidadão a serviços básicos como saúde,

educação, segurança e lazer. Devido os serviços Públicos serem mais

centralizados em uma zona da cidade, dificulta o acesso dos bairros
periféricos.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2021.

STLMA MALVES
Vereadora - Republicanos
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ExcelerrissrMo sENHoR pREsIDENTE, oa cÂuaRl 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 aprovaçáo do plenário, seja encaminhado ao
Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FETTA A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO
DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE.''

JustiÍicativa

A comunidade supramencionada carece de espaços onde possam usufruir de
momentos de entretenimentg, conversar e manter vínculos dentre os moradores. Um
espaço público com um serviço de arborização e paisagismo contribui significativamente
para a valorização e a visibilidade daquela localidade, uma vez que, as famílias contam
com uma praça ou ambiente satisfatório onde as famÍlias possam passear, conversar,
enfim, para o convívio de seus filhos e familiares, sobretudo, para o embelezamento da
comunidade. Sendo assim, contamos com a presteza dos órgãos públicos para o pronto
atendimento dessa solicitação, que é um anseio da comunidade, oportunidade que,
agradecemos em nome daquelas famílias que ali residem.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2021.
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