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ExcELENTÍsstrrllo sENHoR pRESTDENTE, oe cÂnnARA 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, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

',tNDtco A tMpLEueruraÇÃo DE poNTos DE ATENDIMENTO AS MULHERES Nos
TERMTNAIS DE ÔNISUS, PARA QUE SEJA OFERTADO ATENDIMENTO

EMERGENcTAL pARA MULHERes vinuas DE vtoLÊrucn E lMPoRTUruaçÃo
SEXUAL.''

Justificativa

Podemos observar que estes pontos seriam locais ideais paÍa a realização de

atendimentos emergenciais para mulheres que sejam vítimas de violência e importunação

sexual, tendo em vista a facilidade de acesso aos locais e a grande circulação de

pessoas. Os casos de importunação sexual em transporte público têm aumentado

consideravelmente em todo o Estado e acreditamos ser um fator de redução do número

de casos a possibilidade de denúncia concreta, visto que, muitos homens acreditam que a

impunidade é algo real, por isso o número de atos de violência e de importunação sexual

contra mulheres continuam crescendo.
A ideia da presente lndicaçáo é a de concretizar medidas para conter esses crimes

com a oferta de auxílio imediato, facilitado para mulheres que tenham sofrido violência ou

importunação sexual, com atendimento de qualidade e resolutivo.' 
O újetivo e que se possa promover um ambiente seguro nos transportes pÚblicos

e a concreia oferta'de pontos de atendimento para mulheres que sofram com os mais

diversos atos de violência. Os Pontos de Atendimento às Mulheres prestarão o primeiro

auxílio às transeuntes, ofertando atendimento emergencial e posterior indicação de qual a

destinação da demanda por ela apresentada.
Ãpós o atendimento poderá ser determinado o encaminhamento para Deam,

Centros Especializados de Atendimento às Mulher, Defensoria Pública, ou Ministério
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considerando a delicadeza do momento 
9m que vivemos, e as violências a que asmulheres estão submetidas causadas. princiláiilente pela importunação sexual eviolência doméstica, e, levando em consideraçao á qrrntidade de pessoas que circulamnas principais terminais de ônibus, torna-se necessária -, .piãrãniaçao da presentelndicação objetivando .a imptemãntação de pontor de Atendimento Emergencial àsmulheres vítimas de violência e importúnaçao ."rrâiPor este motivo apresentamos a presente tndicação, já que entendemos anecessidade de imptementação de pontos de atendir"nià'"r"ig"ú*i"l para mulheres,para assegurar o duplo efeito: atendimento imeJiato que facilité à denúncia para asvítimas e coerção para os homens que acreditam na impunidade, para que possam, damelhorÍorma, superar este momento difícir. ' rrr'vurrruau-, Pdri

Assim' considerando a especiat vulnerabilidades das mulheres nos transportespÚblicos e as diÍiculdades que por vezes enfrentam em suas residências em buscar ajuda,torna-se essencial garantir a concretizaçao oàsiã inãi."çao, para que o Gestor Municipalpossa operacionartzar a distribuição da tâo rebvãniás postos.

Sala das Sessões, em 2g de julho de 2021.
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srLMA #d^ ALVES
Vereadora-Repu bl ica nos
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ExcELENTísstrrro SENHoR pRESIDENTE, DA cÂnttlRa
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, após deliberação e aprovaÉo do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

!'ADEeuAçÃo E REATtveçÃo Do posro poLtctAL DE BARRETRINHAS,
NESTA CIDADE."

Justificativa
il.ssinatl rra do FUncinnário

É Oe suma importância que a referida solicitação seja realizada, visto
que o antigo posto policial está abandonado que a situação do mesmo é
precária. É importante ressaltar que o público beneficiário desse melhoramento
será a comunidade em geral, principalmente porque proporcionará mais
segurança e bem-estar aos munícipes que habitam naquele bairro, uma vez
que com um local adequado o trabalho do militar será mais conveniente ao
atendimento que se fizer necessário, uma vez que tal realização beneficiará
inúmeras famílias.

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2021.

srLMA âLM^aLVES
Vereadora-Repu bl ica nos
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ExcELENrisslrrllo sENHoR pRESIDENTE, ol cÂrraARA 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:

,,sucERE Ao poDER ExEcunvo MUNtcrpAL euE sEJA cRtADo No MUNlciPlo

DE BARRETRAS uM pRocRAMA DE cuRsos DE lnronuÁTlcA PARA lDosos -
PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DA TERCEIRA IDADE."

Justificativa

Os principais objetivos desta indicação são:

- Desenvolver a inclusão digital, integrando o idoso ao uso das novas tecnologias,

para que aprenda a operar microcómputadores, utilizar aplicativos e aprender a acessar a

internet;
- promover a integração social das pessoas da terceira idade, através do acesso a

informática básica;
- Acreditar no potencial de aprendizado das pessoas mais velhas;

- Estimular as potencialidades e a retomada/descoberta de projetos de vida dos

idosos.
- pelo exposto, esperamos que a indicação apresentada mereça a acolhida do

Plenário e a apreciação e implantação pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2021.
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SILMA ROCHA ALVES

Ve readora-Re pu bl ica n os
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EXCELENIÍSSIrIAO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂnttAne 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:

.,QUE SEJA FEITA FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE AO

COLÉGIO MUNICIPAL OCTÁVIO MANGABEIRA, NO BAIRRO

RIO GRANDE, NESTA CIDADE.''

Justificativa

A rua acima mencionada é bastante movimentada e necessita

urgentemente de uma faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade'

por se tratar de um colégio, tem um alto fluxo de movimentação de crianças e

adolescentes, e requer um cuidado especial por parte do poder pÚblico,

facilitando o tráfego e melhorando a segurança ao transitar na rua' sendo

assim, é de premente necessidade que sejam tomadas as providências

necessárias naquela localidade.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2021'

íl.,ü\
SILMA ROETA ALVES

Vereadora-RePu bl icanos
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