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

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras que estabeleca a possibilidade de
agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas
com deficiências iá cadastrados nas unidades de Saúde do município.

JUSTIFICATIVA

Essa indicação, é de suma importância para facilitar e descongestionar as filas
garantido a esses pacientes um atendimento personalizado e humanizado, uma
vez que os mesmos não terão que se deslocar de casa para garantir atendimento
Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçoes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação.

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras a padronização e a construcão da
calçada do Centro Municipal de Educação lnfantil do Ribeirão no bairro
Ribeirão."

JUSTIFICATIVA

Essa indicação partiu dos moradores do referido bairro, a calçada é uma via
condutora, manter o padrão de forma harmônica e ordenada é um planejamento
assertivo que facilita a mobilidade e traz segurança aos pedestres. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.

Sala das Sessões, em 27 de julho de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"solicitamos a Prefeitura de Barreiras um treinamento básico em Saúde
Mental para os Aqentes Comunitário de Saúde."

JUSTIFICATIVA

De acordo com a organização Mundialda Saude (OMS), estar com saude mental
significa ter bem-estar, o qual resulta em uma satisfação em viver e contribuir
com o ambiente em que vive. ldentificar precocemente os transtornos para

melhorar o prognostico dos problemas da saúde mental, capacitar esses
profissionais que diariamente estão em contato direto com as pessoas, podem

ajudar e ampliar os diagnosticos e oferta de tratamento adequado. Nesse
sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
indicação.
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Sala das Sessões, em 27 de julho de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita 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:

,,

faz divisa entre os bairros Boa sorte e residencial Boa sorte"

JUSTIFICATIVA

Essa indicação se faz necessária tendo em vista várias reclamações que tenho
recebido dos moradores e condutores de veículos que necessitam trafegar pelo
aquele espaço. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 13 de Julho de 2022.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,

a ampliação do atendimento do linha 20. adentrando ao bairro arboreto I

durante a semana. para melhor mobilidade dos moradores."

JUSTIFICATIVA

Essa indicação partiu dos moradores do referido bairro em virtude da dificuldade
de se deslocar, essa iniciativa trará maior mobilidade e segurança à população
assistida. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 27 de julho de 2022.
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