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ExcELENTísslvto sENHoR pRESTDENTE DA cÂruane DE VEREADORES DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.u que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

',eue seja disponibitizado atendimenúos de Psicologia e Ginecologia na Unidade

movel da Secretária Municipal de Saúde, que esÍáo fazendo consultas aos

moradores da Zona Rural, desse município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a unidade movel de saúde

para as seguintes localidades Assentamento Santa Rita I e ll, Água salgada (Rio de

Ondas), Rio de Pedras, Nanica, Zequinha Barreto, Madalena e Campuerê, visto que os

serviços oferecidos pela unidade movel de saúde foram de suma importância para as

comunidades. Reforçamos agora o pedido com atendimentos de profissionais da área de

Psicologia e Ginecologia.

Sala das SessÕes, em 25 de junho de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana 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 lndicação:

"Solicita terraplanagêffi, pavimentação asfáttica, meio-fio, sarjeta, parada de ônibus
e iluminação pública para a Comunidade do Atto da Bela Vista, zona ruraldesse
município."

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres pares e ilustres colegas, a presente indicação, para vossas
apreciaçÕes, requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos a
população vias com melhores acessos, com mais segurança aos moradores, transeuntes e
condutores de veículos.

Sala das SessÕes, em 25 de junho de 2021.

E CASTRO
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ExcELENTíssrrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmaRa DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.u que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação de implantação de pontos de embarque ou abrigos de passageiros, na
linha do transporte coletivo para o Povoado da Nanica, Zona rural desse município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a instalação de um abrigo de
passageiros, (ponto de ônibus), na linha de ônibus que faz viagens para o povoado da

Nanica, zona rwd desse município. Visto que os moradores dessa comunidade não são

contemplados com esse serviço, ficando na maioria das vezes no sol ou na chuva.

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruaRl 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 lndicação:

:r r Íro { ô M u nici Pa lPe-b,ÊÃt+,+,"-
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"Pavimentação entorno do Posto de Saúde no KM 30,,. *W
--4"6

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a pavimentação no entorno do
Posto Saúde que está sendo construído na locatidade do km 30, com início na saída da BR

242 que dá acesso ao povoado. Esta obra proporciona a melhoria da acessibilidade ao

novo Posto Saúde.

Diante das informaçÕes supracitadas e a pedido da população, é que solícito ao poder

Executivo Municipal, as providências necessárias, para realização dessa obra.

Sala das SessÕes, em 25 de junho de 2021.
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