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ExcELENTísslwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE vEREADoRES DE BARRETRAS-
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:

"Criação do Centro de Referência de atendimenúo às pessoas com sequelas da Dengue,

Chikungunya e Zika, que deverá contar com equipe multiprofissional.,,

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação da população afetada por doenças transmitidas pelo mosquito

Aedes aegypti, venho através deste indicar a criação de um centro apropriado para atendimento e

tratamento das sequelas causadas por essas doenças, que tem atingido grande parte da

população barreirense. Além de febre e mal-estar, o vírus transmitido pelo mosquito pode provocar

complicações no longo ptazo, como inflamações nas articulações, que causam dores fortes,

inchaço e limitação de movimento. Segundo especialistas, 30% dos pacientes que adoecem

evoluem para o quadro crônico, com sintomas sem prazo para acabar. Sendo assim urgente e

necessário atendimento especializado para esse fim, o que contribuirá para o reestabelecimento da

saúde desses pacientes de forma mais célere.

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2021.
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ExcELENTíssltvto SENHoR pREstDENTE DA cÂrrttena 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 aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"A viabilidade de instalação de quebra mola na rua Coronel Magno, bairro Renato

Gonçalves."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a implantação de um redutor

de velocidade na Rua Coronel Magno, bairro Renato Gonçalves, segundo relato dos

moradores, está ocorrendo muitos acidentes nas transversais, pois os condutores de

veículos transitam em alta velocidade, pondo em risco a vida das pessoas. Acreditamos
que no momento a melhor maneira de reduzir a probabílidade de acidentes graves nesta

via é instalando um quebra-molas, fazendo com que os motoristas diminuam a velocidade

ao passarem por ele.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2021.
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