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ExcELENrisstlto sENHoR PRESIDENTE DA

üÊNÉÁOONES OÉ BARREIRAS'ESTADO DA BAHIA
cÂuanl DE

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais'

vemrequereraVEx."que,apósdeliberaçãoeaprovaçãodoPlenário,seja

encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,construção de um Posto de saúde para atender as comunidades de Río

das Pedras, Campoerê e adiacências'"

JUSTIFICATIVA

os moradores dessas localidades não dispõem desses serviços e precisam se

deslocar até outras comunidades distantes, para terem atendimento médico' há

muitas pessoas idosas e gestantes que enfrentam essa dificuldade para

buscarem atendimento. o que se faz extremamente necessário a construção

desse Posto de saúde'

Sala das Sessões, em 13 de julho de 2021'
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ExcELENTíssrrrlro SENHoR pRESTDENTE DA cÂruann 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:

"Pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Povoado Vereda das Lajes com

exiensão de aproximadamente 2 quilômetros."

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores, solicitamos a pavimentação da única estrada que dá acesso ao

Povoado Vereda da Lajes com extensão de aproximadamente 02 km. Esta estrada

beneficia 57 (cinquenta e sete) famílias que utilizam diariamente este trajeto para

realização de suas necessidades pessoais, comerciais e outras, que atendem a localidade.

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2021.
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ExcElENTíssrrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrtaana 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:

"Solicitação de manutenção da PONTE DE MADEIRA, na estrada da Cotia paralela a

BR 242, por dentro que liga a comunidade do Val da Boa Esperança, já caíram dois

carros, inviabilizando a passagem de transportes."

Atendendo à dos munícipes, solicitamos a realização dos reparos necessários

na ponte da grota da cobra que dá acesso à Cotia por dentro, ligando a Comunidade do

Val da Boa Esperança, antes que esta ponte seja totalmente comprometida. Essas

melhorias são necessárias, pois já caíram dois carros e será essencial não apenas para os

veículos dos moradores da região possam transitar, como também veiculos de transporte

escolar, escoamento da produção dos pequenos produtores que moram na região, entre

outros.

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2021.
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnnena 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:

"A reforma da ponte localizada na estrada de terra que liga ao Povoado da Cotia a

Comunidade do Val da Boa Esperança."

JUSTIFICATIVA

oferecendo risco de acidentes para as pessoas que transitarem por ela. Por este motivo é

necessário em regime de urgência sua reforma.

Por se tratar de uma obra em benefício à segurança das pessoas, solicito aos

responsáveis o pronto atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente

indicação.

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2021.
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ExcELENTísstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂmlne 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:

"A instalação de placas de sinalização horizontal e vertical e pintura dos quebra-
molas na extensão que liga a Aba ao começo da praça do Mucambo."

indicação
medida de segurança e , tanto para os cidadãos Barreirense§ como também
para aquelas pessoas que -se

deslocam ao nosso município a lazer e/ou trabalho,
nossa cidade, no que se refere a organização das viascausando aspecto positivo para

púbicas.

O objetivo desta indicação fundamenta-se na necessidade da pintura dos quebra-molas e
da instalação de placas de sinalização preferencial para a segurança dos ciclistas e
motoristas, pois, esta estrada por ser nova, ainda não possui nenhum tipo de sinalização,
ocasionando colisões de veículos e acidentes frequentes com pedestres e ciclistas.

Pede-se a compreensão dos Edis desta Casa para a aprovação unânime da presente
indicação e posterior boa vontade do Poder Executivo paru que atendam a esta
reivindicação da comunidade.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 2021.
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