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ExcELENrisSrruo SENHoR PRESIDENTE, DA

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçôes lggais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, apÓs deliberação e aprovação do plenário, seja

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

"tNDtCA A NECESSTDADE DE TNSTALAçÃO DE UM REDUTOR DE

VELOCIDADE, NA RUA DEPUTADO AMARAL NETO, NO BAIRRO JARDIM

OURO BRANCO, NESTA CIDADE."

Ap
dia:

Àa

Justificativa

A referida rua, já foi motivo de vários acidentes ocasionados por

de velocidade dos veículos, a implantação de um redutor de velocidade e de

suma importância, proporcionando maior segurança aos moradores daquela

região, cujo diversas crianças e adolescentes atravessam diariamente naquela

localidade correndo risco de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos

com velocidade acima do permitido.

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2021.

Presi

srLMA -#fu^LVES
Vereadora- Repubticanos

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel (77) 36ll-9600 - Fone/Fax: (71)3611-9628
Home Page : www. camaradebarreiras. ba. gov.br Ouüdorià: 0800-075-8 1 0 I



Carnnra fulurtíryof {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256. 893/000 1 -70/

ExcELENTísstwto sENHoR PRESTDENTE, DA. cÂnnem 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:

"QUE SEJA IMPLANTADO A CASA
níur.ttcípto DE BARRE!RAS."

DA MULHER BRASILEIRA NO

-ámara Í'lun ícipa I de_ua rrerras - u
Protocolo no -los

Justificativa

Considerando § 10 do artigo 30 da Lei 11 .340120061, conhecida

como "Lei Maria da Penha" prevê que é competência do Poder Público

desenvolver políticas públicas que visem garantir os direitos humanos das

mulheres, senão, vejamos:

§ ío O poder p(tblico desenvolverá políticas que visem garantir

ós direrÍos humanos das mulheres no âmbito. das relações

domésticas e famitiares no sentido de resguardá-las de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressâo.

Considerando que nos incisos os l, lV, Vl, Vll do artigo 8o da mesma Lei

também aponta as diretrizes'para a implementação das políticas públicas que

tenham a finalidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher

ainda, norteando que seja realizada de forma articulada entre a União, os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observemos:

Apr
dia:

l.

AssinaturaõEi'
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Art. 8o A potítica pública que visa coibir a violência doméstica e

famitiar contra a mulher far-se-á por meio de um coniunto
articulado de agões da lJnião, dos Esfados, do Distrito Federal

e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por
diretrizes: t - a integração operacional do Poder Judiciário, do

Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de

segurança pública, assisféncr,a social, saúde, educação,
trabalho e habitação; lV - a implementação de atendimento
poticiat especializado para as mulheres, em pafticular nas
'Detegacias 

de Atendimento à Mulher; Vl - a celebração de

convênios, protocolos, ayusÍes, termos ou outros instrumentos
de promoção de parceria entre Órgãos governamentais ou entre

esfes e éntidades não-governamentais, tendo por obietivo a
implementação de programas de erradicação da violência

doméstica e familiar contra a mulher; Vll - a capacitaçáo
permanente das PotÍcias Civil e Militar, da Guarda Municipal,

do Corpo de Bombeiro.s e dos profissionais peftencentes aos

órgãos e âs áreas enunciados no inciso I quanto às quesÍôes

de gênero e de raça ou etnia;

Considerando que a Casa da Mulher Brasileira representa uma política

pública positiva de proteção a dignidade da pessoa humana da mulher além de

reafirmar através da sua implantação o compromisso do Brasil como um país

signatário de pactos internacionais bem como, cumprindo a previsão de leis

brasileiras;

Considerando que essa mesma Casa da Mulher Brasileira integra no

seu espaço, os serviços especializados para os mais diversos tipos de

violência contra as mulheres através do acolhimento e triagem como porta de

entrada, o apoio psicossocial, a delegacia, o Juizado, o Ministerio Público, a

Defensoria PÚblica, a promoção de autonomia econÔmica, o cuidado das

crianças a exemplo, de uma brinquedoteca, o alojamento de passagem e a

central de transportes sendo um serviço extremamente essencial diante dos

índices de violência contra a mulher e violência doméstica;
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Considerando que esse tão importante equipamento de atendimento à

mulher pretende atender a todos os tipos de violências contra as mulheres

baseadas em gênero, conforme o previsto na Política Nacional de

enfrentamento à Violência contra as Mulheres, principalmente, às mulheres

com deficiências;

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2021.

srLMA -á!L{ ALVE'
Vereadora- Repubticanos
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