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ExcELENTíssrtno SENHoR pRESIDENTE, oR cÂnnaRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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 Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FEITA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
PRATA, BAIRRO SÃO PEDRO, NESTA CIDADE."

DA RUA ROBERTO

Justificativa

E de suma importância para as comunidades a de vida na

trafegabilidade de veiculos e pedestres em boas condiçÕes. A rua citada acima,

precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se encontra em condiçÕes
precárias de tramitação, agravando ainda mais nos tempos chuvosos. Os

moradores que utilizam dessa rua estão cansados de reivindicar por melhorias

e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2020.
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SENHoR pRESTDENTE, oa cÂuaRA DE vEREADoRESEXCEL
DE BARREIRA ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"|MPLANTAÇÃO DE UM NUCLEO DE UNIFICAÇÃO DOS SERVTÇOS DE

PROTEÇÃO A MULHER, NESTE MUNIGÍPIO."

Justificativa

A violência contra a mulher é um problema complexo que se tornou um
fenômeno social devastador que afeta a saúde e a cidadania de mulheres em
todo mundo, o que demanda a elaboração e efetivação de políticas sociais
públicas e privadas de enfrentamento a essa questão. Desta forma, a partir do
trabalho da Rede de Enfrentamento buscou-se consolidar um atendimento
integral, humanizado e capacitado da mulher em situação de violência, tem como
função social contribuir paru a eliminação dos preconceitos, atitudes e padrÕes
comportamentais burocráticos existentes no sistema, unificando assim os
serviços de acolhimento necessários a essas mulheres em só lugar.

Sala das SessÕes, em 14 de julho de 2020.
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ExcELENTísslnao SENHoR pRESIDENTE, oa cÂURRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

,'QUE SEJA FEITA A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO RA
coNSTRUÇÃo DE UMA eRAçA No BAtRRo vtLA NovA,

Justificativa

A comunidade supramencionada carece de espaços onde possam
usufruir de momentos de entretenimento, conversar e manter vínculos dentre os
moradores. Um espaço público com um serviço de arborização e paisagismo
contribui significativamente para a valorização e a visibilidade daquela
localidade, uma vez que, as famílias contam com uma praça ou ambiente
satisfatorio onde as famílias possam passear, conversar, enfim, para o convívio
de seus filhos e familiares, sobretudo, para o embelezamento da comunidade.
Sendo assim, contamos com a presteza dos órgãos públicos para o pronto
atendimento dessa solicitação, que é um anseio da comunidade, oportunidade
que, agradecemos em nome daquelas famílias que ali residem.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2020.
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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE, oa cÂutRRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

"IMPLANTAçÃO DE PARADAS DE Ôtilgus, COM COBERTURA, NA
AVENIDA CASTELO BRANCO, AVENTDA JOSÉ BONIFACTO E NO BAIRRO
VILA NOVA, NESTE MUNICíPIO."

Justificativa

Com o objetivo de facilitar a rotina de quem depende do transporte coleüvo, a
implantação dessas paradas iÉ facilitar o acesso melhorando a mobilidade urbana,
facilitado assim a vida dos que ali tr:afegam. Esta indicação faz jus a grande
necessidade daquela população que é extremamente importante para dar mais
conforto àqueles que utilizam este modal de transporte público.

Sala das SessÕes, em 14 de julho de 2020.
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