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EXcELENTISSITuO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUAnA
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:

"So'licitação de unidade Móvet de Saúde (médico e dentista) para atender

o povoado da Mangabeira," nesÚe município de Barreiras-8A",

ssão do
.l t*Á..*,.
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Justificativa í;;i'a ;''1, ;i; ii ;; i : qi'

Conforme texto constitucional e demais normas legais a saúde é um ireito de

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 povoado de Mangabeira 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 é 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 Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE Í
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ExcELENTíssrrrno SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruana 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 seguinte indicação:

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

o povoado Forquilha do Rion, nesúe município de Barreiras-BAu.

An

Justificativa

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

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 povoado de Forquilha do Rio 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 é 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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ExcELENlíssrrrlro SENHoR pRESIDENTE DA cÂrrnann
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 seguinte indicação:

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

o povoado Val da Boa Esperança", nesÍe município de Barreiras-8A".
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Justificativa

Conforme texto constitucional e demais normas legais a saúde é um direiio de

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 povoado de Val da Boa Esperança

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 é 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.

Ricardilvete Maria Carneirffi Souza
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTísstuo SENHoR PRESIDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂuann DE

Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais e

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

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Patrolamento e encascalhamento das ruas da Comunidade Boqueirão do

Rodrigues, em área rural, nesúe município de Barreiras-84".

Os serviços de manutenção de estradas vicinais e ruas dentro dos povoados e

comunidades são de extrema importância para o deslocamento de pessoas e

serviços. A conserva destas vias de um modo gera! disponibiliza uma melhor

trafegabilidade possibilitando mais conforto, segurança e agilidade para os

cidadãos. Ressalta-se que as ruas desta comunidade há muito tempo não

recebem manutenção e conserya o que causou muito estrago, se encontrando

atualmente em estado crítico. Por estes e outros motivos, justifica-se a

celeridade e urgência na execução de patrolamento e encascalhamento destas

vias, pois conforme já mencionado devido ao longo tempo sem reparos, a

situação ficou muito precária, dificultando o trânsito e o deslocamento de todos

que necessitam daquelas vias. Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o
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pronto atendimento e também aos Nobres Pares a aprovação da presente

Indicação.

Sala das Sessões em, 07 de junho de 2021.

de Souza Ricard
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Vereadora-AVANTE'


