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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

excelentÍsstMo SENHoR pRESTDENTE ol cÂn,taRn MUNtctpAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais vem

requerer a V.Ex." que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

tMPLANTAçÃo oe uu seuÁroRo No cRUzAMENTo ENTRE A RUA SANTA

CusrÓon E A RUA sÃo BERNARDo, LoCALIZADAS No BAIRRo

BARREIRINHAS, NESTA CIDADE.

JustiÍicativa

Conhecer a legislação de trânsito e exercer a cidadania de forma plena, considerando

ainda que com o entendimento das lêis é que passamos a compreender melhor os

nossos direitos e deveres junto à sociedade, venho solicitar a essa casa legislativa que

atenda a reivindicação dos moradores e comerciantes das ruas Santa Custódia e São

Bernardo para que seja implantado com urgência um semáforo nesse cruzamento tão

perigoso, no qual transitam pedestres e condutores em suas diversas representações.

Vale ressaltar que, e notória a desobediência dos condutores no que diz respêito aos

criterios estabelecidos no artigo 61 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessóes, 04 de janeiro 2021.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTísslnao SENHoR PRESIDENTE DA cÂuene MUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARRETRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo sr. prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação de reforma e amptiação do Centro de Saúde Leonídia Ayres de
Almeida, localizado no Bairro Morada Nobre, nesta cidade.,,

Justificativa
O Centro de Saúde Leonídia Ayres de Almeida encontra-se com problemas
estruturais, e requer que seja autorizada uma reforma geral, além de precisar de uma
ampliação por ter um contingente alto de pessoas que vão a esta unidade de saúde
em busca de atendimento médico.

A reÍorma dos prédios públicos é uma questão de saúde pública, sobretudo,
representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além
disso, é necessário que o Poder Público disponibilize ambientes confortáveis para que
seus servidores possam exercer suas funções laborais com uma maíor tranquilidade,

sobretudo ofertar um ambiente harmonioso paru a população barreirense que é
atendida nesta unidade saúde.

A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da
existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial atenção e cuidado.
Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se
requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de2021. Câmara Municipal de parretro:
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