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ExcELENTíssrrrro sENHoR pRESIDENTE, DA cÂrraaRR 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 Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"euE sEJA coNSTRUÍoa urua pRAÇA susrENTÁvel NA coMUNtDADE
aruoÉucA ATRES, NESTA crDADE."

Justificativa

;;l'fl'l!§ififfiil.'
,,[)|m-[_19-a'Wi§,t,

--.4* t i, ra .16. :11n6i^ 11 á rin

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 se arborizaçáo e paisagismo
contribui significativamente para a valorização e a visibilidade daquela
localidade, uma vez que, as famílias contam com uma praça ou ambiente
satisfatório 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 orgãos 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 08 de novembro de 2021.
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SILMA -#flT ALVES
Vereadora - Republicanos
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EXCELENTÍSSUIIO SENHOR PRESIDENTE, 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.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário' seja

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

,.QUE SEJA FEITA A CONSTRUçÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE

SAúDE, NA COMUNIDADE Oe aNéÉLICA AIRES, NESTE MUNIC|PIO"'

Justificativa

A justificativa desta indicação se dá pela necessidade da comunidade de

dispor do Posto de saúde. os moradores da localidade não dispÕem de tal

atendimento tendã qú" ." deslocarem para outros lugares a fim de.disporem

de atendimento a sãúde, sendo ainda dificultado pela escassez de transporte

para os enfermos. íããã*it"ma importância. esta comunidade' ter um posto de

saúde onde possa ãtender a população residente nas localidades'

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2021'
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ExcELENlÍsstrrlo sENHoR pRESIDENTE, DA cÂrranna
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinada, 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:

"rNDrco euE SEJA FEtrA A DtsrRteulçÃo DE pRorEToR soLAR A
SERVIDONES PÚELICOS QUE REALIZAM SUAS ATTVIDADES EXPOSTOS
A RADTAçÃo somR, No tvlutttcÍpto DE BARREIRAS.',

Justificativa

Segundo estatísticas do lnstituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é
o de maior incidência no Brasil e está diretamente relacionado à exposição ao
sol. outro dado importante quando o assunto é câncer de pele, é que não
apenas os idosos as suas vítimas, ao contrário do que muita gente pensa, já
que o efeito do excesso de exposição à radiação é cumulativo. Cada vez mais
jovens de ambos os sexos estão sendo acometidos pela doença devido ao
excesso de exposição ao sol e a hábitos que não incluem a proteção. Usar filtro
solar hoje em dia e condição primordial não apenas para se frequentar a praia
ou piscina. o sol, mesmo nos dias de mormaço não poupa a pele de seus raios
nocivos. Por isso, dermatologistas orientam para o uso diário do protetor solar,
principalmente aquelas pessoas de peles mais claras e sensível. A radiação
ultravioleta, atinge as camadas dérmicas, levando danos a pele e ao
consequente prejuízo na sintase e renovação do colágeno, proteína principal
da derme, responsável pela sua tonicidade e densidade. Sendo assim,
entendemos ser de suma importância que os funcionários públicos municipaís
que trabalham expostos a radiação solar, recebam proteção adequada visando
não serem acometidos ao câncer de pele.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2021.
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ExcELENTÍsstrtno SENHoR pRESIDENTE, DA cÂnalne
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

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:

"TNSTALAçÃo DE uM EeulpAMENTo oe seuÁFoRo, NA RUA .loÃo
cÂttotoo DE oLtvEtRA, coM cRUzAMENTo NA RUA sENHoR Do
BoNFrM, No BAtRRo sÃo pEDRo, NESTA ctDADE.,,

Justificativa ..ffi;I[ra dc F u nci ^ n á ri'

Por se trata-se de uma via bastante movimentada de pedestre que
circulam, correndo sérios riscos de sofrerem acidentes, uma vez que, a pista da
Avenida favorece a alta velocidade, bem como, o fato de não possuir nenhum
mecanismo de retenção do trânsito a fim de privilegiar a travessia dos pedestre
de um lado para o outro. Nos horários de pico, é quase que impossível
atravessar esse trecho pois o fluxo de veículos é intenso o que gera uma
sensação de insegurança para todos os moradores e transeuntes , pois trata-
se de uma pista rápida que aliado a ausência de semáforos tem causado
inúmeros acidentes automobilísticos, na maioria das vezes, com envolvimento
de pedestres.

Sala das SessÕes, em 10 de novembro de 2021.
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ExcELENTísslrrllo sENHoR PRESIDENTE DA cÂrrlene
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

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

vem requerer a Vossa Ex". que, apÓs deliberação e aprovação do plenário,

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

"coLocAçÃo DE uM PosrE DE LUZ NA RUA SÃO w|IOUEL, NO BATRRO

SÃO PAULO , NESTA CIDADE.''

Justificativa

Os moradores do referido local veem sofrendo com a falta de

iluminação na via pública, devido a falta de um poste de luz no local. Essa

situação vem favorecendo as ações de vândalos, onde aS pessoas que por ali

trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando
pânico e desconforto dos moradores daquele região.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2021.
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