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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:

"Pintura de quebra-molas na rua Dois de Julho, bairro Vila Brasil."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores e transeuntes, solicitamos a pintura dos

quebra-molas em toda extensão da rua Dois de Julho, bairro Vila Brasil. Esses quebra-

molas necessitam de pintura, pois estão apagadas, dificultando a travessia dos pedestres

e a visibilidade dos condutores de veículos que por ali transitam, colocando em risco a vida

dos cidadãos.

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2021.
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cÂruena

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 e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Baraúna,

zona rural desse município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária tendo em vista a necessidade de

oferecer um melhor atendimento para a população. A reforma e ampliação

dessa Unidade de Saúde é uma questão de saúde pública, pois representa a

segurança das pessoas que utilizam diariamente este espaço, além disso é

necessário que sejam disponibilizados espaços confortáveis para que os

servidores possam exercer suas funçÕes laborais com maior tranquilidade,

como ampliação das salas, salas para palestras, espaços para realização de

planejamento familiar, necessita também de uma melhor cobertura de agentes

de saúde e se possível um profissional para atendimento domiciliar.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2021.
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ExcELENTíssrtro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmlna 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 Indicação:

"Aumentarlsuspender, levantar a caixa d'água na Comunidade Cabeceira do

Sucuriú, Rio Branco, zona rural desÍe município."
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Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2021.

::t,ff:Mh|;,rMnuu
í,',,'-.\,'r',f,Jfl§;::-,:.i.,,.trí;;;,;;.::. 

\-

,rutocoio n9 -\l
.,nü) íNli-/

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação da associação de moradores unidade

do Sucuriú, Rio Branco, zona rural desse município. Solicitamos que possa

elevar/aumentar, suspender a caixa d'água da comunidade, pois a caixa ficou baixa e a
gravidade não dá para levar água à casa dos moradores, não tendo a vazão necessária.

Dessa forma solicitamos aos nobres colegas a aprovação dessa indicação e ao poder

executivo à ida ao local para uma melhor avaliação do que pode ser feito por essa

comunidade.
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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:

"Solicitação de iluminação pública para a rua Bahia, bairro Sanúa Luzia, nesse
município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a regularização dos serviços

de iluminação pública para a rua Bahia, bairro Santa Luzia, pois são essenciais para a
segurança dos munícipes. "A precariedade na iluminação pública propicia o aumento da

criminalidade, a insegurança dos moradores e também o uso, tráfico e comércio de drogas.
Nosso município tem sofrido com uma insegurança crescente. O serviço ineficiente de

iluminação apenas potencializa, não só o risco, mas também a sensação de insegurança e

vulnerabilidade entre os cidadãos. Esperamos que a situação seja regularizada."

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2021. ac<
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