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ExcELENTíssrwto SENHoR pRESIDENTE, DA cÂtuRRa
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.'QUE SEJA FEITA, FAIX.A DE PEDESTRE EM FRENTE AO
SUPERMERCADO IGACENTER , NA AVENIDA AYLON MACEDO , NO
BAIRRO MORADA NOBRE , NESTA CIDADE."

u
Justificativa

A rua acima mencionada é bastante movimentada e necessita
urgentemente de uma faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade.
Por se tratar de um supermercado tem um alto fluxo de movimentos, e requer
um cuidado especial por parte do poder público, facilitando o tráfego e

melhorando a segurança ao transitar na rua. Sendo assim é de premente
necessidade que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o
tráfego de pedestre naquela localidade.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2022.

srLMA a#J^ ALVES
Vereadora-REPU LBLICANOS
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ExcELEruríssuvro sENHoR pRESTDENTE DA cÂuenn
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

''QUE SEJA FEITA A COBERTURA DO CANAL DE ESGOTAMENTO DA RUA
JOAQUIM ANTUNES, NO BAIRRO BELA VISTA ''

Justificativa uxs%)1ffiS
ül\jlü'

A presente indicação se faz necessária tendo em vista as diversas reclamações de
moradores. O canal a cada dia vem sem estreitando, e vai crescendo a vegetação,
interrompendo o fluxo da drenagem. Ocasionando mal cheiro e acumulo de dejetos. Por
questão de saúde publica e para evitar agentes contaminantes no local, bem como evitar
alagamentos, por conta de represamento do canal, entendemos a necessidade desta
limpeza.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2022.

srLMA #,M^aLVES
Vereadora - Republicanos
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ExcELErurísslrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruane
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
requerer a V.Exm, Que, após deliberação e aprovação do plenárío, seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

Justificativa

A presente indicação visa assegurar a avaliação de possíveis problemas na tireoide
dos pacientes . A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e sua
função é agir no coração, cérebro, fígado, rins e reproduzir hormônios T3 (triidotironina) e
T4 (tiroxina) que ajudam no controle do metabolismo. Seu nível desregular pode afetar no
peso, memória, crescimento e desenvolvimento, humor, concentração etc. No mais, a
iniciativa busca viabilizar a analise dos problemas que podem ser encontrados na tireoide
e avaliar a sua função e o tratamento adequado.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2022.

"QUE SEJA FEITA A vlABlLlzAçÃo DE REALIZAçÃo DE MUTTRÃo PARA o
RASTREAMENTO DE DOENçAS DA TTROIDE, NESTE MUNTCÍPIO ."

srLMA *d#oLVES
Vereadora - Republicanos
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Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba,gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Camlüra Jvlurtícíyaf fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELEruríss,vto sENHoR pRESTDENTE on õxrrhha:t-'rrilr*j:' 
:-"""

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

'''QUE SEJA FEITA, PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, EM FRENTE A
CRIATIVA COMUNICEÇÃO E VISUAL, NA AVENIDA UOSÉ gOruIrÁCIO,
NESTA CIDADE ''

Justificativa

A pintura da faixa de pedestre acima mencionada, necessita urgentemente de
uma pintura, a fim de melhorar a trafegabilidade. Com o alto fluxo de pessoas que
passam diariamente requer um cuidado especial por parte do poder publico,
facilitando o tráfego e melhorando a segurança ao transitar na rua. Sendo assim é de
premente necessidade que sejam tomadas as providência,s necessárias para
melhorar o tráfego de pedestre naquela localidade.

Sala das SessÕes, em 1'1 de Julho de 2022.

srLMA *{&bo'u=,
Vereadora-Repu bl ica nos
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ExcELEruríssnvro SENHoR pRESTDENTE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA
DA cÂwt
BAHIA.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exu. que, apos deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,''QUE SEJA FEITA, PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, EM FRENTE A
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MATOS DE OLIVEIRA , NO BATRRO SÃO

MIGUEL , NESTA CIDADE ''

Justificativa

A pintura da faixa de pedestre acima mencionada, necessita urgentemente de

uma pintura, a fim de melhorar a trafegabilidade. Por se tratar de uma Escola o alto

fluxo de pessoas requer um cuidado especial por parte do poder publico, facilitando o

tráfego e melhorando a segurança ao transitar na rua. Sendo assim é de premente

necessidade que sejam tomadas as providência,s necessárias para melhorar o tráfego

de pedestre naquela localidade.

Sala das Sessões, em 11 de Julho de 2022.

',LMA 
*lMÁorur"

Vereadora-Repu blica nos
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