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o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regais e regimentais,vem requerer a V'Exm. eue, ,pó1g3,,99àiãJ'""Jororação 
do prenário, sejaencaminhado ao Exmo. senhor prefeito naunrcipat, ,l"guinte indicação:

''QUE SEJA FEITO MEIO-FIO E PÁVIMET,EÇÃO ASPÁITICA NA RUATHIAGO ALVES DA CRUZ, ,VOLÃINRO MORAOÃ r,ràENE, NESTA CIDADE.,,
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Sala das Sessões, em 0g de março de 2021.

srLMA á#Ê ALVES
Vereadora- Republicanos
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ra lJunicigal
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CNPJ: 16.256. 893/0001 -7 O

ExcELENlÍsstrtlo SENHoR pRESIDENTE, oa cÂmaRA 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:

"pREVÊ o ATENDTMENTo 24H NA DELEGAcIA ESpEctALtzADA
ATENDTMENTO A MULHER . DEAM, NESTA C]DADE."

DE

Barreiras' tr,r.:iora Municipal
'rotocolo no _

Justificativa =^-@-l
l.ssinatrrra dc Êu

Dados da Secretaria da Segurança Pública e daPaz Social estimam que
37% dos casos ocorram em fins de semana e mais da metade dos casos é
praticado a noite, pelo próprio companheiro e dentro de casa. A Delegacia de
Defesa da Mulher só funciona em horário comercial. Constatando, então, que a
prestação do serviço da DEAM necessariamente se mostra de maior valia à

população feminina em situação de risco, exatamente aos finais de semana e
nos horários que vão do início da noite ao final da madrugada. Ocorre que a
realidade se apresenta divergente: nos intervalos temporais onde os indicadores
se mostram muito mais proeminentes, as unidades estão com as portas

fechadas, comprometendo drasticamente o enfrentamento da violência contra a

mulher através da necessária e pedagogica responsabilização de seus autores,
além da proteção da vítima no momento necessário, o que, por certo, impedirá

a continuação das açÕes, salvando vidas.
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Sala das Sessões, em 09 de março de 2021.

SILMA ROGHA ALVES
Vereadora- Republicanos
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ExcELENrisstnao SENHoR, PRESIDENTE DA cÂunna DE VEREADoRES

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

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

vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

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

,,eUE SEJA FETTA A SUBSTITUIçÃO oe UÂUIpADAS QUEIMADAS NA

AVENIDA SELVA DE PEDRA, NO BAIRRO ALFAVILLE, NESTA CIDADE.''

Justificativa

rrorô Muoícipaldç parrerras - r,.'rotocolo no íJO,,,o9l4il@Fqo

Essa indicação Se faz necessária, para que sejam tomadas aS

providências cabíveis em relação à referida rua, devido à falta de iluminação,

facilita açÕes ilícitas e criminosas colocando em risco a segurança e a

integridade da comunidade que por ali transitam e residem. Considerando que

esta vereadora foi procurada pelos moradores da região, e visitou o local,

constando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgência,

encaminho esta matéria.

Sala das Sessões, em 09 de março de 2021.

SILMA êffi^ ALVES
Vereadora - Republicanos
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EXCELENTíSSITTAO SENHOR PRESIDENTE, OA CÂNAARA DE VEREADORES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuíções legais e regimentais,vem requerer a v.Exm. Que, após deriberação 
" ,prorrção do plenário, sejaencaminhado ao Exmo. senhor prefeito Municipar, a seguinte indicação:

..IMPLANTNçÃO 
DE UM NUCLEO DE UNIFICAÇÃOpnoreÇÃo A MULHER, NESTE MuNtcÍpto.,, 

-'-

A violência contra a mulher e um problema comptexo que se tornou umfenômeno social deva.stador que afeta a'sarioe e , ãio"ornia de mulheres emtodo. mundo, o que demanda a elaboração e etãtivação de polÍticas sociaispúblicas e privadas de enfrentamento , eis, qr".tào. Desta forma, a partir dotrabalho da Rede de Enfrentamento buscou-se consolidar um atendimentointegral, humanizado e capacitado da mulher em situação de violência, tem comofunção social contribuir para a eliminação dos preconceítos, atitudes e padrõescomportamentais burocráticos existentes no sistema, unificando assim osserviços de acolhimento necessários a essas mutheres em so tugar.

Justificativa

Sala das Sessões, em 0g de março de 2021.
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srLMA#J^ ALVES
Vereadora- Repubticanos
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ExcELENrisstruo SENHoR pREStDENTE, DA cÂuann DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinada, 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:

"LrMpEzA E MANUTençÃo DE tLUMIrunÇÃo NA RUA lÍnlo Dos vALES,
No BATRRo SANDRA REctNA, NESTE MUNtciPto."

-amara MuniciPalde Barretras' o,
protocolo no' S39 _

Justificativa

Essa indicação se faz necessária, para que sejam tomadas as

providências cabíveis em relação à referida rua, devido ao acúmulo de mato e

falta de iluminação, facilita ações ilícitas e criminosas colocando em risco a
segurança e a integridade da comunidade que por ali transitam e residem;

O crescimento do matagal está gerando diversos problemas, como,

acumulo de lixo e entulho, proliferação de roedores, insetos, além de possíveis

novos focos de dengue.

Considerando que esta vereadora foi procurada pelos moradores da

região, e visitou o local, constando a necessidade de melhorias necessárias em

caráter de urgência, encaminho esta matéria.

Sala das SessÕes, em 16 de março de 2021.

srLMA #d^ ALVES
Vereadora- Republicanos

[s-"Jãattrra do Funci
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EXCELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂUane

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

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 Municlpal, a seguinte indicação:

,,eUE SEJA FEITO MEIO-FIO E PAVlMerufAçÃO ASFALTICA NA RUA

lintO DOS VALES, NO BAIRRO SANDRA REGINA, NESTA CIDADE."

Justificativa

A pavimentação Asfáltica nos nossos Bairros é de

qualidade de vida das comunidades. As ruas

pavimentação asfáltica, devido ao transtorno e

residentes do local.

Sala das Sessões, em 16 de março de 2021.

suma importância Para a

citadas necessitam de

desconforto sofrido Pelos

I.I;M:#JCHA ALVES
Vereadora- RePublicanos

âmara Munícipal de Barrerras - u
Protocolo no

Aorova ssão do
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ExcELENTÍsslvto sENHoR pRESIDENTE, DA cÂulRe DE
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuições legais e iegimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

_amara Munícípal de Barrerras - ur.

"euE sEJA FErrA A TNSTALAçÃo DE pLAcAS DE ,,*ouâüÂÜ:,,Ê[m
INCENTIVAR O RESPEITO AS RAMPAS DE ACESSO, POSSIBILITANDO
ACESSIBILIDADE AOS DEFICIENTES."

Justificativa

Essa indicação se faz necessária, para que sejam tomadas as
providências cabíveis com intuito de disciplinar os motoristas a respeito das
rampas de cadeirantes.

Sala das Sessões, em 30 de março de 2021.

STLMA M^ALVES
Vereadora- Republicanos
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