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ExcELENlísstrrlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruena 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:

"Que se,la dtbponibilizada a ltnidade móvel da Secretária Municipal de Saúde para
atendimento dos moradores, da lJmburana I e ll, Mata da puba, Tabua, Agua
vermelha, Sape, Alto da Bela Vista, Assentamento Santa Rita I e ll, Zequinha Barreto,
e Campuerê."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento aos pedidos dos moradores, solicitamos a unidade móvel de saúde para

as seguintes localidades Umburana I e ll, Mata da Puba, Tabua, Agua Vermelha, Sapé,

Alto da Bela Vista, Assentamento Santa Rita I e ll, Zequinha Barreto e Campuerê, visto
que os moradores dessas localidades não são contemplados com Postos de Saúde,

ficando difícil a marcação de consultas.

Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2021.
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ExcELENTÍsstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtulnl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Ex.' que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação de conserto da ponte de madeira que dá acesso à Vila 04 do

Assentamento Rio de Ondas."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos usuários, solicitamos a realização do conserto da

ponte que dá acesso à Vila 04 do Assentamento Rio de Ondas, essa ponte caiu há mais

de dez anos e até o momento não foi refeita. A ponte dá acesso a quem passa pelo

Cerradão indo para a Vila 04 e várias fazendas pertencentes ao município de Barreiras. Tal

solicitação se faz necessária, pois encontra-se inviabilizando a passagem de moradores e

condutores de veículos.

Sala das Sessões, em 31 de agosto de2021.
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