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ExcELENTÍsslwlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtrrenn 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:

"lmplantação de um redutor de velocidade na rua Valdelício Moreira, bairro

Flamengo, neste município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a implantação de um redutor

de velocidade, para a rua Valdelício Moreira, (rua da Unidade de Saúde Romualdo

Albernaz), bairro Flamengo, pois os condutores de veiculos automotores transitam em alta

velocidade, pondo em risco a vida das pessoas que por ali necessitam passar. Sendo

assim solicitamos uma avaliação para a implantação desse redutor de velocidade a fim de

reduzir acidentes.

Sala das SessÕes, em 29 de setembro de 2021,
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ExcELENTísstrrlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrllne 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:

"Criação do conselho Municipal de Mobilidade lJrbana, de caráter consultivo e

propositivo."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento às sugestões da população ao gabinete, venho através deste indicar a

criação do COMURB. Tendo em vista a apresentação do Plano de Mobilidade Urbana

municipal, que ocorreu dia 30 de setembro de 2021, esse Conselho poderá contribuir a

médio e longo prazo, bem como auxiliar o poder executivo nesse grande projeto que

modificará a mobilidade urbana de Barreiras.

Sala das Sessões, em 06 de outubr o de 2021.
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ExceleNríssruo SENHoR pRESTDENTE oa cÂnaaRa 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:

"Remanejamento ou contratação de Agentes Comunitários de Saúde para prestar

seruÍços no Posto de Saúde da Baraúna."
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O pedido justifica-se, pois a comunidade da Baraúna encontra-se descobertas por esses
atendimentos, sem a atenção de Agentes Comunitários de Saúde. Os moradores solicitam
o remanejamento ou contrataçáo desses profissionais pelo menos até que seja feito um

concurso público.

Destacamos a importância do Agente Comunitário de Saúde que funciona como elo entre
a população e o Posto de Saúde, por meio do contato permanente com as famílias das
micro áreas em que atuam, desenvolvem ações que buscam a integração entre a equipe
de saúde e a população, mantendo cadastros atualizados, além de orientar as famílias
mais carentes, desenvolvendo atividades de promoção da saúde, de prevenção das
doenças, por meio de visitas domiciliares e de açÕes educativas individuais e coletivas nos

domicílios e na comunidade.

Sala das Sessôes, em 06 de outubro de2021 .

JUSTIFlCATIVA

ku<

,Ítdra lqunlcl
,Í Lrtocoio no

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101



Cântnr a Jvturtíry ot [e B arreír as B A
CNPJ: 16.256.893/0001-7 O

ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmeRR 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:

"Cascalhamento da estrada que dá acesso ao Barreiras SuI, entrando pelo bairro

Boa Sorte."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos que providencie os reparos

necessários como o cascalhamento da estrada que dá acesso ao Barreiras Sul, entrando

pelo bairro Boa Sorte. Pois nesta localidade agora na estiagem é muita poeira, e com o

período da chuva se aproximando, há várias poças d' água impossibilitando a

acessibilidade dos moradores das fazendas de transitar, causando-lhes muitos transtornos.

A estrada é utilizada para o escoamento da produção, bem como via de trânsito de ônibus

escolar.

Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2021.
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