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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENTtssiruo SENHoR pRESIDENTE DA cÂmene 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 a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação de quebra molas na Rua Firmiano Luís Ribeiro, no bairro
Loteamento Rio Grande (Fundos do Posto de Combustível Dourado),
nesta cidade de Barreiras".

Justificativa

Os veículos estão trafegando em alta velocidade, é preciso que seja feito
quebra molas nessa referida rua evitando assim acidentes na mesma. A população
está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização
adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima
apontado. E trata-se de um trecho onde há um grande fluxo de pessoas.

Sala das sessões, 30 de Agosto de 2021.
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JOAO FELIPE DE MELO LACERDA

VEREADOR

ExcELENrlssiuo sENHoR PRESIDENTE DA cÂuRnl DE

VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA'

o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais

vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do plenário' seja

encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Municipal em Defesa dos"Criação do Conselho
Direitos das Pessoas Gom Deficiência".

Justificativa

r1o e

\./\'\--íA cnaçao do referidlconselho significa um marco historico para toda a

sociedade barreirense, sejam estas pessoas com ou. sem deficiência, uma vez

que representa ,, pr.tô fundamental para materialização das políticas de

inclusão das pessoas com deficiência, tendo sido resultado da luta dos

movimentos de direitos humanos do mundo, protagonizada pelas peSSoaS com

deficiência.

Segundo o censo realizado pelo lnstituto Brasileiro 11^o:"1r1,r,:
rstatislããjiãórl em 2010, existem no país 45.623.910 pessoas com algum

ii;;ü;"iiããnáir, perfazendo assim, um total de 23,9o/o da população
,1 É, AO/^ rrirrarn nrtül*ir"ír,;;;;; ãó,0ú sao mutlreres, 43,4% homens, 15,6%o 

'iY-",1^1:
campo e floresta, 52o/o sáo negros e negros, o,4o/o indígenas, 10,25o/o crianças

e adolescentes, À,A,"t lovens"de fi a2g anos e 28,60/o são pessoas idosas'

Esses dados indicam á necessidade de implementação de políticas públicas
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que contemplem todas aS peSSoaS com deficiência, co rando as suas
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especificidades de gênero, raça e etnia, geracional, de orientação sexual'

lingüística, religiosa, econômica e social'

Do mesmo modo, é fundamental e necessário o reconhecimento e a'

representatividade da diversidade de pessoas na composição dos conselhos

pãra atuar de modo efetivo no contiole social das políticas públicas para

õárã.iádos direitos desta parcela significativa da população.

Sala das Sessões, 30 de Agosto de 2021'
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