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ExcELENlÍsstrrllo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrulRR DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

m:
"Solicitação de uma unidade Móvel de saúde com (médico e dentista)
para atender o KM 30", nesúe município de Barreiras-BA,'.

ilpr

Justificativa

Conforme texto constitucional e demais normas legais a saúde é um d

todos e um dever do Estado e, portanto, todos devem ter garantidos o acesso

universal e igualitário às ações e serviços que tenham como meta atender a

população como um todo. Esta indicação tem como objetivo atender muitos

pedidos proporcionando aos moradores do KM 30 (zona rural) para que sejam

contemplados com os serviços prestados pela Unidade Móvel de Saúde uma

vez que, a referida região não possui um Posto de Saúde e o deslocamento

para a Sede do Município e bem complicada devido a distância e condições

precárias da estrada.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação

Sala das Sessões em, 07 de junho de 2021.

Vereadora-AVANTE \
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação: ': rÍlâÍ.â r{uÍ'll
,;:JM?

"Solicitação de Unidade Móvel de Saúde (médico e dentista) para atender

a comunidade da Ássociagáo da Liberdade", nesúe município de

Barreiras-8A".

*!nr

Justificativa

Conforme texto constitucional e demais normas legais a saúde é um

todos e um dever do Estado e, portanto, todos devem ter garantidos o acesso

universal e igualitário às ações e serviços que tenham como meta atender a

população como um todo. Esta indicação tem como objetivo atender muitos

pedidos proporcionando aos moradores da Associação da Liberdade que

sejam contemplados com os serviços prestados pela Unidade Móvel de Saúde

uma vez que, a referida região não possui um Posto de Saúde e o

deslocamento para a Sede do Município e bem complicada devido a distância e

condições precárias da estrada.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 07 de junho de 2021.

lvete Maria Garneiro de Souza
Vereadora-AVANTE
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ExCELENTíSsllvlO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUlnn
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SoUzA SoBRINHo a sesuinte indicação: a[:'á[1] f|'ffi

,,solicitação de ltnidade Móvet de Saúde (médico e dentista) para atender

o povoado da Cotia", neste município de Barreiras'BA"'

Justificativa

Conforme texto constitucional e demais normas legais a saúde é um

todos e um dever do Estado e, portanto, todos devem ter garantidos o acêsso

universal e igualitário às ações e serviços que tenham como meta atender a

população como um todo. Esta indicação tem como objetivo atender vários

pedidos proporcionando aos moradores a comunidade da cotia que sejam

contemplados com os serviços prestados pela unidade MÓvel de saúde uma

vez que, a referida região não possui um Posto de Saúde e o deslocamento

para a Sede do Município e bem complicada devido principalmente a distância.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação'

Sala das Sessões em, 07 de junho de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Pavimentação asfáltica da estrada vicinal do trecho que liga Barreiras ao

Povoado Arraial da Penha", neste município de Barreiras-84".

Justificativa

Os serviços de construção e manutenção de estradas rurais são

importância para o deslocamento de pessoas e produtos em um muníclÊio. A

construção destas vias de um modo geral disponibiliza uma melhor

trafegabilidade possibilitando mais conforto, segurança e agilidade para os

cidadãos. Ressalta-se que esta é a única via de acesso de muitas famílias

daquelas comunidades que foi se deteriorando que com as intempéries do

tempo, justificando portanto a celeridade da execução desta importante obra. A

pavimentação asfáltica na zona rural também deve ser considerada prioridade

pela gestão do nosso município, pois, com isso aquela parcela importante da

população terá as dificuldades amenizadas, uma vez que já sofrem tanto com

inúmeros outros problemas.

DE

,r,rra lvlUÍliCi
rrotof,olo

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - FoneiFax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101

,!n

í' rr.



Carnnra Ivlurtíryof {e Baryeíras tsA
:

CNPJ: 1 6.256. 893/00 OI -7 O

Pelos motivos expostos, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação

Sala das Sessôes em, 07 de junho de 2021.

de Souza Rica
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Vereadora - AVANTE


