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ExcELENTíssrrrro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena 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:

"Realização de mutirão de limpeza e pavimentação asfáltica ou bloquete na rua Rio

Preto, bairro Vila Brasil."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realizaçáo do mutirão de

limpeza e a pavimentação asfáltica ou bloquetes na rua Rio Preto, bairro Vila Brasil, a qual

está sofrendo com as condições precárias de limpeza, prejudicando a trafegabilidade das

pessoas nas redondezas, permitindo a propagação de criadouros de mosquitos e até

mesmo trazendo a sensação de insegurança aos moradores.

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021.
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ExcELENTÍsstwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuenR 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 um Mutirão de atendimentos com profissionais de psicologia e
psiquiatria na praça Jardim das corujas, em virtude do setembro amarelo."

JUSTIFICATIVA

Em virtude da campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo,

solicitamos um mutirão de atendimentos com psicólogos e psiquiatras na praça jardim das

corujas. Visto que a intenção desses atendimentos voltados para a população que vem

sofrendo com esses últimos anos de pandemia doenças como ansiedade, depressão,

síndrome do pânico e etc.

Dessa forma contamos com a aprovação dos nobres pares para o atendimento dessa

indicação.

Sala das SessÕes, em 13 de setembro de 2021.
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