
Carnara l,twrlícípat{e Barreíras - q,A

CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

tNDtcAçAO

ExcELENrissrwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS. ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem solicitar V. EX. que apos deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte indicação.

Solicito ao Exmo. Prefeito Municipal a realização de Mutirão de Cirurgia
para os Pacientes portadores de Colostomia, visando melhor atender
nosso Município e região.

Apr

Justificativa e Barreiras.F

Com o objetivo em prestar melhor atendimento aos pacientes e garantrr qua
vida, as indicações para a colostomia são variadas e faz-se justo a realizaçáo

Megaesôfago. Entre as indicações para a realização desse procedimento estão
patologias crônicas, como doença de Chagas, doença de Chron e câncer.

Sendo assim decidir encampar nessa luta em defesa dos direitos desses
pacientes. Ante o exposto, vimos solicitar aquiescência dos nobres pares em apoiar
esta nossa reivindicação

Sala das SessÕes 03 de Fevereiro de 2021.

Maria Das pírito SantoDo Es
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ExcELENTísstwto SENHoR PRESTDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem solicitar V. EX. que apos deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte indicação.

lndico ao Exmo. Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda com a implantação de faixas de pedestres
em frente a todas as casas lotéricas de Barreiras.

Justificativa

Para comodidade e Segurança dos usuários, visa evitar acidentes
"Considerando que inumeras pessoas frequentam e utilizam as casas lotéricas.
Considerando que a regulamentação/fiscalização acerca da utilização das vias
públicas desta urbe é de responsabilidade deste Poder Executivo, se faz
imediatamente necessária a instalação de faixas para maior segurança dos
pedestres".

Sala das SessÕes 03 de Fevereiro de 2021.

Maria Das
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ExcELENTíssrwro sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS. ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem solicitar V, EX. que apos deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal de Barreiras a seguinte indicação.

lndico ao Exmo. Prefeito Municipal, na forma
competente que proceda com recuperação e
pedestres existentes no centro de Barreiras.

regimental, determinar ao setor
pintura de todas as faixas de

Áp
dia:,
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Justificativa

Para comodidade e segurança dos usuários, visa evitar
educação uma vez que no Bairro citado há casas residenciais, escolas
comercio e se tratando do bairro mais movimentado da cidade, tal indicação visa
a proporcionar melhorias no tráfego na região central, especialmente nessa
localidade, onde tem constante movimentação de veículos, há intenso trânsito
de pedestres atravessando. Na atual situação em que encontra, há grande
chance de ocorrência de acidentes.

Sala das Sessões 03 de Fevereiro de 2021

Maria Das G Espírito Santo
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