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EXcELENTiSSIwIO SENHO_R.P-RESIDENTE DA cÂmnne DE VEREADORES DE

gennÉtnes ESTADo DA BAHIA- '

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V; Exa. que após-a deliberaçãó ê:"â âpro!âÇ?o 1o 
Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .St. prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação: 
.

..tNDtcAMOS A REVTTALIZAçÃo_ DA ILUMINAçÃo DA Oul
POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA AMORIM" +i

Jüstificativa

A presença de uma quadra poliesportiva com toda estrutura àÚma ilumlnaçEQ

"OãqüOá 
é de funáamental'importância para garantir qualidade d9 

''.d'-?,1:T:
ffiHãieiiffiüiniràéstr,itura mínima para o desenvolvimento de crianças

e adolescentes.
:

"Com'ir§o indlcamos a revÍtalização da lluminação da Quadra Poliesportiva do

Bairro Vila Amorim.

Pelo exposlo, gostaria dg solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos ãobres pares a apróvação da presente indicação'

..

'Sala das Sessões em, 10 de agosto de2021'

tuú*
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA GAMARA DE VEREADORES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberaçáo e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao" Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

.IMPLANTAçÃO 
DE UM BANCO DE LEITE HUMANO NA

MATERNIDADE MUNICIPAL DE BARREIRAS "

Justificativa

"O leite humano e de grande'impàrtancia para
constituindo-se uma fonte de nutrientes em proporçÕes satisfatórias ao
crescimento e desenvolvimento da criança. Alem disso, tem papel significativo
na redução da morbimortalídade infantil.

O BLH e"definido como um centro especializado responsáve! por promover o
"aleitamento materno e exeeutara coleta, processamento e controle de qualidade
de colostro e leite maduro, com objetivo de distribuir para crianças que dele
necessitam como fator de sobrevivência.

Com isso indicamos a implantação de um Banco de Leite Humano na
Maternidade Municipal de Barreiras.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 10 de aa de2021.
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