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ExcELENTiSStwtO SENHOR PRESIDENTE, DA CÂURnn DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribu§ões legais e regimentais'.vem

requerer a V.Exm. õr", apos delibeiaçao e aprovação dô plenário' seja encaminhado ao

Exmo.SenhorPrefeitoMunicipal,aseguinteindicação:

"tNDtCA A CRIAçÃO
BARREIRAS.''

DA SECRETARTA DA MULHER NO IVIUNICíPIO DE

Proposta que Se firma devido a necessidade 
-d" P,T9y-",1.:T^âmbito 

municipal,

políticas que visem a equidade Oe !án"ro,. eliminação da discriminação e da violência

contra a murher. considerando a necéssidade de aséegurar o exercício pleno dos direitos

da mulher, a participação e integração econômica, Social' política e cultural' taz-se

va'osa quarquer À"àioã municipà qle busque conferir maior visibilidade às políticas

púbricas em defesa da murher, prestando atendimento a murheres vítimas ou em situação

de violência e seus familiares, disponibilizando serviços de orientação, informação e apoio

psicossocial e jurídico ,uma vez que já existem na esfera federal diversas iniciativas

concernentes ao referido tema, como'por e-xqmplg, ' Secretaria de Políticas para a

Murher (spM) do Governo Federai à o pranô Nacionar de poríticas para as Mulheres.

As ações do centro de Referência estarão pautadas no enfrentamento à todas as formas

de violência contra as mulheres (violência domestica, violência sexual, assédio sexual e

moral), e na defesa de seus direitos'

Ante o exposto, contamos com a valiosa colaboração e o entendimento dos senhores

Vereadores para ãpioráçao desta indicação para que desta forma, possamos aprimorar a

iguardade entre homens-e mutneres, pr".t"noo aténdimento às mulheres em situação de

vulnerabilidade social, em razáo da violência doméstica e familiar'

Sala das SessÕes, em 06 de maio de 2021

SILMA ffiALVES
Vereadora- RePublicanos

Justificativa

Maria das Graças Melo d-o Espirito Santos

Vereadora - DEM
Ivete Maria Carneiro de Souza Ricardi

Vereadora - AVANTE

nara Munici
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ExcELENrisslruo, sENHoR pRESTDENTE DA cÂúane"oe VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTA-OO OR, ERHIR.

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribu-ições legais e regimentais, vem

requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plênário, seja encaminhado

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.'INSTALAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA, NA AVENIDA

SOUZA IVIONEINE QUE DA ACESSO AOS BAIRROS FLOR DO

CERRADO E GIDADE NOVA, NESTA CIDADE.''

Justificativa

Considerando que é uma importante via de acesso que liga o bairro Flor do Cerrado

ao Cidade Nova, e de suma importância a sua iluminação, por ser uma via bastante

utilizada pela comunidade, neste mesmo trecho onde não à iluminação transitam pela via

muitos estudantes que a noite voltam das escolas e muitas pessoas do trabalho em

direção a suas casas. A iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de vida da

popütaçao, nos bairros da nossa cidade, permitindo que a comunidade desfrute,

plenamente, do espaço público no período noturno. A falta de iluminação facilita ações

itícitas e criminos". cóloc"ndo em risco a segurança e a integridade da comunidade que

por ali transitam e residem

t::t:[ltfl\\$f
t,,,§h-/§ffi

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2021'

SILMAffi^ALVES
Vereadora-RePubl icanos

.:ci61[1r16 dC .fL.rC

Âp.rovado
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ExcELENTissIIvIo SENHoR PRESTDENTE, ON CÂTUARA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinad.o, no uso de suas atribúições legais e regimentais, 'vem

requerer a V.Exm, eue; após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

',euE 5EJA FErTA A pAVtMENTAçÃo ASFÁLT|GA NA RUA JoÃo PAULO PESSOA

NO BAIRRO VILA AMORIM, NESTA CIDADE."

Justificativa

A pavimentação Asfáltica nos nossos Bairros é de suma importância para a qualidade.de

vida das comunidades. As referidas ruas, necessitam de pavimentação asfáltica, devido

ao transtorno e desconforto sofrido pelos residentes do local.

Sala das SessÕes, em 04 de maio de2021

SILMA #ALVES
Vereadora- RePublicanos

,-âmara Munr
Protocolo
rm0b/

Assinatura o Funci" ná'
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ExcELENTísstwlo sENHoR PRESIDENTE, on cÂuaRA DE vEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem reque-

rer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao Exm".

Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

..REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA, NO BAIRRO VILA

Dos FUNctonÁntos, NESTE MUNIcíPlo."

-rrlol'ô Munic

Justificativa

P rrrtoColo
tiãlU

A área para a prática de esportes e atividades de lazer necessita ser adequada
para uso permanente, mesmo sob horário de sol intenso, chuvaou frio, e durante a noite.

besta feita, estamos sugerindo a cobertura da quadra poliesportiva do Bairro Barreiras

Vila dos Funcionários, que poderá ser aproveitada pelos moradores, que alitêm sua alter-

nativa de convivência e integração. Ainda requeiro para aquele espaço público reparos

como pintura, dentre outros que se fizerem necessários.

Sala das SessÕes, em 10 de maio de 2021.

.t

SILMA M^ALVES
Vereadora- Republicanos

iiprogado ein
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ExcELENrisstlvto SENHoR PRESIDENTE,
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

oa cÂrrnARA DE vEREADoRES DE

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 5EJA FEtrA A pAvtmEruraçÃo nsrÁlrtcA NA RUA RAIMUNDO cARDoso
NO BAIRRO ALPHAVILLE, NESTA CIDADE."

Justificativa

A pavimentação Asfáltica nos nossos Bairros é de suma importância para a qualidade de

vida das comunidades. A referida rua, necessita de pavimentação asfáltica, devido ao

transtorno e desconforto sofrido petos residentes do local.

Sala das Sessões, em 10 maio de 2021'

srLMA -#ALVES
Vereadora' RePublicanos

àmara Munici
Protocolo t1o
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