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ExcELENTíssrmo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruane 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:

"lnstalação de placas de sinalização, para redução de velocidade próximo a Escola

Municipal Santa Luzia, na Comunidade Rio de Pedras".
Câmara MunieiPal de Barreiras

JUSTIFICATIVA

Em atendimento ao pedido dos pais dos alunos, da Escola Municipal Santa Luzia, e aos

transeuntes, solicitamos a implantação de placas sinalizadoras para melhorar a

trafegabilidade dos veículos nessa via. Esta solicitação se faz necessária para redobrar a

atenção dos motoristas que trafegam nessa rua, pois passam em alta velocidade,

colocando os alunos e demais cidadãos em risco. Seja no período diurno ou noturno

existem altos riscos de vida e as placas sinalizadoras, são maneiras de amenizar as

chances de acidentes.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2022.
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EXCEIETTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE OA CÂUINI DE VEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requereraV.Ex."que,apósdeliberaçáoeaprovaçãodoPlenário,sejaencaminhadaao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicaçáo:

,,lmplantação de (05) cinco redutores de vetocidade (quebra'molas) no Povoado Rio

de Pedras, zona rural deste município'"

JUSTIFICATIVA

Câmara MuniciPal de Barteiras
protocolo P 24Q.3 -

jm-]4l ltJg,as jo:2o hoÍas

-Piif1 
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Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a implantação de (05) cinco

redutores de velocidade na comunidade Rio de Pedras, com intuito que os condutores

de veículos diminuam a velocidade ao passarem pelas ruas da comunidade, garantindo a

Segurançadosmoradores.oslocaisindicadospelosmoradoresparaaimplantaçáodos

quebra-molasSãoosseguintes:emfrentedoMaterialdeConstrução,nocruzamentoem

frente ao Xavier, em frente à igreja, próximo ao campo e perto da ponte.

lndicamos a mesa, com fundamento no Regimento lnterno desta casa e ouvido o plenário'

seja enviado ao Prefeito Municipal, solicitando urgentes providências na implantação dos

redutores de velocidade, que além de oferecer maior segurança virá a contemplar os

moradores do local, que a muito pedem por este beneficio'

Sala das Sessões, em 0B de novembro de2022'
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exceterutisstMo SENHoR pRESTDENTE ol cÂrunne 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 deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Perturação e/ou finalização de poços aftesianos na

Pedras, neste município de Barreiras."

comunidade rural Rio de

Câmara M u nicrpal de Barreiras
Protocolo no J+Aq

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicaçâo dos moradores do Povoado Rio de Pedras, zona rural

desse municÍpio, solicitamos a peíuraçáo ou a finalização de poços artesiano, para

beneficiar várias famílias da comunidade, que estáo sofrendo com a falta de água

apropriada para o consumo, como também para a criaçâo de animais.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres colegas a aprovação dessa indicação e ao

Poder Executivo Municipal o pronto atendimento.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de2022.

E CASTRO
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Camara tulunícíyaf le tsarreíras - tsA
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excelerurisstMo SENHoR pRESTDENTE ol cÂrvtlRa 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 aprovaçâo do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Que seja designado um Agente Comunitário de Saúde para a comunidade Rio de

Pedras, zona rural, deste município."
Câmara MuniciPal de Barreiras

Éiotocoto n'--:4ê
r,§r]ú r4ãEzg ho,a'-M

I r10
JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos munícipes, indica o chefe do executivo municipal, a

designar um Agente Comunitário de Saúde para a comunidade rural Rio de Pedras, a

presente indicação justifica-se pelo fato da necessidade desse importante serviço de

atendimento domiciliar que e prestado por esse profissional da saúde, o que permite o

adequado atendimento e o tratamento dos doentes, especialmente idosos com dificuldade

de locomoção e acesso ao centro urbano.

Conto com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para aprovação desta indicação,

confiante que alcançará seu propósito, pelo compromisso público da autoridade a que se

destina, desde já agradeço.

Sala das SessÕes, em 08 de novembro de 2022.
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Camara Svlunícíyat {e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001-7 0

excelerurissruo SENHoR pRESTDENTE oa cÂnaana oÉveneaoones
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:

'§ervços de tapa buracos com recomposição

Coité Filho, bairro Jardim Ouro Branco."

asfáltica na rua Antônio

Cârrrar a Municipal de BaÍreiras
Protocoto no JISJ---

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação dos comerciantes e moradores, demandamos o

serviço de tapa buracos com recomposição asfáltica, na rua Antônio Coité Filho,

bairro Jardim Ouro Branco. Se faz necessário a realização desses serviços, pois

com início das chuvas na região, está abrindo vários buracos na via, (conforme

fotos em anexo), dificultando o trafego de pessoas e veículos, tornando perigoso,

podendo ocasionar acidentes aos usuários que necessitam realizar esse

percurso.

Dessa forma contamos com a aprovação dessa indicaçâo para que o serviço

seja realizado o mais breve possível.

Sala das Sessões, em 10 de novembro de2022. Apro

&E
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