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ExcELENTíssImo SENHoR PRESIDENTE DA cÂmam UUNIcIPAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

lNolcacÃo

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme o artigo 195 do Regimento lnterno desta Casa, vem requerer a Vossa
Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos ao Govemo Municipal pan formalize uma parceria com a
Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, Universidade do Estado
da Bahia - UNEB, ê, Quarto Batalhão de Engenharia de Construção - 1
BÉ,C, a fim de, cadastrar as famílias baneirenses em maior situação de
vulnerabilidade social para a doação de uma BOLSÁ EMERGENCIAL no
valor de 2(N reaís mensaís enquanto durarem as medidas de afastamento
social recomendadas pelo tlinistérto da Saítde devido a pandemia do
coronavírus"

JUSTIFICATIVA

Em Baneiras, com a pandemia do coronayírus, cenÍenas de famílias esúão
enfrentando grandes dificuldades para alimentar seus filhos e fazer a
manutenção dos seus lares. Razão pelo qual torna-se impenüvo que o
Município venha em socorro desúas famílias para que não passem peío
flagelo da fome, um dos piores males que pode acontecer ao sêr humano.

Os recursos para ísso já esúão disponíveis no caixa da Prefeitura com a
suspensão da festa de aniversárto da cidade, o São João e outtas. Ademais
não se pode crer que uma Prefeitura gue gasÍou uma fortuna para reallzar
um carnaval pagando altos cacáês aos arÍr1stas, não tenha dinheiro para
alimentar famílias âonesúas e tabalhadoras que enfrentam uma situação
de penúria dlante da pandemia do coronavirus.

Sala das Sessões, em 07 de abril de2O2o
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