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ExcELENlísstrrao SENHoR pRESIDENTE DA cÂrrlene DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHTA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

encaminhada aorequerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do ptenário,

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Atendimento Domiciliar de Saúde para as pesso as acamadas e com dificutdade de
locomoção, no Povoado Baraúna, zona rurar desse município.',

;)

JUSTIFICATIVA

O pedido justifica-se, pois na comunidade da Baraúna há\-, PÇuruu Jusl.lllca-se, pols na comuntoaoe da tsarauna há pes$s acamadas h com
dificuldades de locomoção que não conseguem se deslocar até o posto Oe S\rOe.
Solicitamos esses atendimentos para atendá aqueles que precisam de ãúOir"rià
saúde permanente, mas não têm condiçÕes de sair de casa, o Serviço de Atendimento
Domiciliar seria primordial, pois prima peta atenção a esses cidadãos. Com uma equife
multidisciplinar e trabalho humanizado, contando com médicos e outros profissionais àe
saúde, esse serviço de atendimento domiciliar atenderia as pessoas acamadas ou com
dificuldade de locomoção (pessoas com patologias agudas, crônicas ou degenerativas,
aqueles que necessitam de cuidados paliativos e com úlceras por pressão, conhecidas
como escaras).
Essa assistência aos usuários contaria com açÕes de prevenção, tratamento de doenças
que não necessitam de internação, reabilítação, tratamentos paliativos e promoção à
saúde, tanto pessoas que não podem sair de suas residências para procurar atendimento
quanto aquelas que acabaram de sair de algum tipo de internação e também necessitam
de atendimento em casa seriam atendidos por esse serviço, garantíndo a continuidade dos
cuidados.

Sala das SessÕes, em 07 de outubro de 2021.
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ExcELENTísslmo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnllRl DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"Que seia providenciada a pintura dos quebra-molas na rua Senhor do Bonfim,
bairro Bela Vista."

-âmara Munict

JUSTIFICATIVA

O presente pedido se faz necessário pois os quebra-molas de toda a extensão da rua

Senhor do Bonfim, bairro Bela Vista, estão sem pintura ou com a pintura de identificação

desbotada.

Esta solicitação serve para melhor identificar o quebra-molas na via indicada. Para uma

melhor vísibilidade dos condutores de veículos e transeuntes.

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2021.
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ExcELENTíssrwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂruanl DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

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

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"Construção de área de lazer com parquinho e academia ao ar livre no espaço que

fica situado proximo a rua Aloísio Pereira do Vale, bairro Cidade Nova."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação vem de encontro a uma solicitação dos moradores da rua Aloísio

Pereira do Vale, bairro Cidade Nova, que há anos reivindicam uma área de lazer e de

descontração junto às suas comunidades. Um local para convivência entre família, amigos

e vizinhos, onde haja espaço para prática de esportes e espaço infantil para as crianças,

bem como arborização e bancos para uma melhor qualidade de vida dos moradores

destas localidades, podendo desfrutar de um ambiente saudável e digno a todos.

Sala das Sessôes, em 05 de outubro de 2021.

.àmara MuniciP ÍÍErlo- -
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exceueruÍssuvro SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

CAMARA DE

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Construção de uma praça com academia ao ar livre no Povoado da

Baraúna, zona rural desse município,"

JUSTIFICATIVA

Solicitamos ao poder executivo a construção de uma praça com academia ao
ar livre para o Povoado da Baraúna, onde serão construídas as casas do
Programa 'Minha Casa Minha Vida". A construçáo dessa praça com academia
ao ar livre possibilitará que os moradores da comunidade tenham um espaço
de lazer e para prática de exercícios físicos.

Todos nós sabemos que a prática de esportes e o lazer são fundamentais para

a qualidade de vida da população. Os moradores do Povoado Baraúna nos
procuraram para tazer esta reivindicação, destacando que tal conquista seria
de grande importância para todos, especialmente para os jovens, crianças e
idosos. Ressaltando que o esporte para o jovem ajuda no processo de
formação compreendendo como fenômeno sociocultural de múltiplas
possibilidades.

Uma praça pública com um serviço de arborização, paisagismo e academia
contribuirá significativamente para a valorização e a visibilidade da vizinhança.
As famílias vão contar com a praça e um ambiente satisfatório para passear e
ter momentos de lazer.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de2021.
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