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VEREADORES DE BARREIRAS ESTADODA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes 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 uma casa de apoio para gestantes da zona rural, nesta

cidade."

Justificativa

Por acreditar nos direitos humanos e sabr do compromisso e da preocupação

com a saúde individual e coletiva do povo baneirense na atual gestáo,

solicitamos a concretrização de uma casa de apoio, no intuito de concluir um

parto seguro, o que é direito garantido por lei de acordo com a CF/88.

A Casa de Apoio as Gestantes atenderá mulheres que procuram atendimento e

não possuem condições financeiras de permanecer na cidade para Íazer

acompanhamento durante o pré-natal. No local, as gestantes pernoitarão e

terão alimentação, evitando seguidos deslocamentos de suas residências até a

zona urbana para ter um atendimento especializado, visto que temos um

número expressivo de gestiantes que se deslocam da zona rural.

Diante destas considerações, é que âpresento a presente indicação, pelo que

se requer agasalho de legalidade e respon sabilidade admin istrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021 .
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EXCELENTÍSSINAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUENA MUNICIPAL 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação de recuperação da estrada vicinat que dá acesso ao povoado de
Cajuerama,, localizado na Zona Rural, desta cidade.,,

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores do povoado de cajuerama e
comunidades adjacentes, é que venho requerer ao Poder Executivo Municipal
recuperação da estrada vicinal que dá acesso ao supramencionado povoado.

A melhoria na supramencionada estrada faz-se necessário, pois, a mesma encontra-
se bastante danificada, prejudicando o acesso, ocasionando contratempos e prejuZos

aos moradores e usuários.

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 de 2021.
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DE

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V.Ex.u que após a deliberação e a aprovação do plenário' seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"REFORMA DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO DE PEDRAS' LOCALIZADA NO

PoVoADo GAJUERAMA, NA zoNA RURAL, DESTE MuNlcÍPlo.,'

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores do Povoado de cajuerama e

comunidades adjacentes, é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a

reforma da ponte de madeira sobre o Rio de Pedras, localizada na zona rural deste

municÍpio.

A supramencionada ponte liga o Povoado de cajuerama a outras comunidades e

também a BR-242, e encontra-Se em péssimo estado de conservação' Vale ressaltar

ainda que o rio que passa sob a ponte tem mais de três metros de profundidade'

\
Diante do exposto, faz-se necessário que medidas urgentes sejam tomadas' a fim de

oferecer mais segurança aos usuários da ponte em questão '

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

requeragasalhodelegalidadeeresponsabilidadeadministrativa.

Sala das sessões, 04 de janeiro de 2021'
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EXCELENTísStruo SENHOR PRESIDENTE DA CÂuane MUNIGIPAL DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vern

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

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,lMpLANTaçÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURA DAS TRAVESSAS

LOCALTZADAS AO LONGO DA RUA arurÔrutO COITE FILHO, E TAMBEM,

tMeLANTAçÃO oe UM QUEBRA-MOLAS, SINALIZAçÃO e REAVTVAMENTO DA

FAIXA DE PEDESTRE LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA CARROSSEL,

ESTABELECIDA NA REFERIDA vlA' slruADA No BAIRRgâÍúámMüniaffi@-BaIIêrrd5' u

BRANCO, NESTA CIDADE.''

Justificativa Ãffiatüiá do Funci

Considerando as reivindicações dos moradores do bairro, venho solicitar ao Poder

Executivo Municipal a implantação de placas de nomenclatura das travessas localizadas

ao longo da Rua AntÔnio Coité Filho, e também, implantação de um quebra-molas,

sinalização e reavivamento da faixa de pedestre localizada em frente à Escola

Carrossel, estabelecida na referida via, situada no bairro Jardim Ouro Branco..

Esta solicitação justifica-se devido a dificuldade de localização das travessas em

questão, também, devido ao intenso fluxode veículos automotores que transitam na rua

supramencionada, oferecendo assim, grande risco de atropelamento aos moradores e

as pessoas que necessitam realizar diariamente este percuso. Por tanto, o pedido em

questão objetiva proporcionar facilidade para localizar os comérciose residência, maior

segurança aos pedestres e a redução da velocidade dos veÍculos que por ali trafegam.

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

agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 09 de janeiro de
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EXcELENTíSSINAO SENHOR PRESTDENTE DA CÂTIIENE MUNICIPAL 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação de um Posto de Saúde, no Bairro Cascalheira, nesta cidade."

Justificativa

Atendendo a reivindicação dos moradores do Bairro Cascalheira e bairros

adjacêntes, venho solicitar a construção de um Posto de SaÚde, haja vista que os

moradores do local vem sofrendo consequências com a falta da implantação do

mesmo.

A expansão das oportunidades em promover saúde pública é de suma importância

para o atendimento de excelência aos munícipes que dependem exclusivamente

dos serviços públicos, uma vez que, levando para eSSa comunidade a

oportunidade de receber atendimento médico próximo de suas residências,

estaremos melhorando a qualidade do atendimento, sobretudo, levando e

ampliando o serviço de saúde pÚblica para a população.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 13 de janeiro de2021.
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cÂmaRl DE

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

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Reforma do Centro de Abastecimento de Barreiras, situada no Bairro

Sandra Regina, nesta cidade."
-âmara M un iciPa I oe bor t t,, o-

Protocolo no 

---&1---e,n-ioig@x§-o>
x---"[' A{o.t-

Assinitrlra do çuncinnárieJustificativa

Diante da grande necessidade de melhorias no centro de abastecimento de

Barreiras - CAB, situada no Baino Vila Rica, e tendo em vista que o local é

insalubre, inapropriado e inabilitado para as condiçÕes de trabalho dos

feirantes, deixando os mesmos a mercê do descaso e totalmênte expostos ao

perigo de doenças, é que venho solicitar a reforma do local supramencionado.

A referida reforma Íacilitará a vida de todos os trabalhadores da feira livre e de

Todas as pessoas que frequentam o local.

Diante destas considerações, é que apresento a presente lndicação, pelo que

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 04 dejaneiro de2021.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
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EXcELENTÍSSUvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUERA 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Capina e limpeza da área que

Especialidades Odontológica-CEO,

cidade."

fica localizada entorno do Centro de

localizado no Bairro Cascalheira, nesta

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores do Bairro Cascalheira, é que venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a realizaçáo do serviço de capina e limpeza na

área que fica entorno do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, localizado

na comunidade em questão.

O local supracitado encontra-se com um matagal alto, favorecendo à proliferação de

insetos e animais peçonhentos, trazendo também, muita insegurança aos moradores

e pedestres, servindo de refúgio para criminosos e usuários de drogas.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 17 de março de2021.
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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExCELENTíSSIwtO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrUanR MUNICIPAL DE

VEREADORES DE BARRETRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

requerer a V.Ex.a que apos a deliberação e a aprovação do plenário,

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

,,|MPLANTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS clcLOVlAS BIDIRECIoNAIS

(SENTIDO DUPLO DE clRcULAçÃo), E ILUMINAçÃo PoR ToDA e exrerusÃo

DOS TRECHoS QUE COMPREENDEM DA ASSOcleçÃO BARREIRENSE AERO

DESPORTIVA - ABA A GOMUNIDADE BARROCÃO DE BAIXO, E A OUTRA

ctcLOVtA pARTINDO DA cOMUNIDADE BARROcÃO DE BAlxo ATÉ O

POVOADO MUCAMBO." Câmara Municipal de B^arretras' un

Justificativa natura do Func

Atendendo as reivindicaçÕes dos praticantes da atividade esportiva de ciclismo,

é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação da construção de

duas ciclovias e iluminação: uma do trecho que liga a ABA ao Povoado Barrocão de

Baixo e a outra da estrada que liga o Barrocão de Baixo ao Mucambo'

A presente indicação visa garantir um espaço totalmente segregado, para

circulação exclusiva de ciclistas, visto que a realização da referida obra proporcionará

maior segurança à todos que trafegam pelas vias em questão, motivando também a

prática de atividade física aos adeptos desta modalidade esportiva'

Diante destas consideraçÕes, é que apresento a presente indicação, pelo que

se requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa'
.,'lnÍi;'vii

Sala das sessões, 29 de m 2021
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VEREADOR

ExcELENTisstruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuana MUNIcIPAL 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 apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,lmplantação de sinalização e de 03 (três) quebra-molas na Rua Jesuíno

Pamplona, locatizada no Bairro Jardim Ouro Branco, nesta cidade."

'fl3l:Iíjilparde tsarrerras - or,

Justificativa

Atendendo as reivindicaçôes dos moradores da Rua Jesuíno Pamplona no Bairro

Jardim Ouro Branco, é que venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação

de sinalização e de 03(três) quebras-molas na referida rua'

O local supramencionado conta com um grande fluxo, de veículos de passeio,

motociclistas, ciclistas e pedestres, uma vez que, nas imediaçÕes das escolas

localizadas na via em questão (Escola Municipal Princípio de Sabedoria, Escola

pequeno Príncipe e Escola Alegria de Saber), dificultando e colocando em risco a

travessia dos pedestres que necessitam se locomoverem de um lado para o outro da

via, correndo sérios riscos de sofrerem acidentes graves, visto que, a pista é extensa e

favorece a elevada velocidade.

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

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 05 de abril de 2021.

e ry-é,r
Kc.;l

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-81 0l

dr


