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exceterurissrnao SENHoR pRESIDENTE, DA cÂuene
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberaçáo e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,'QUE SEJA FEITA FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE AO
SUPERMERCADO WANDERLEY , NO BAIRRO VILA AMORIM , NESTA
CIDADE."

A rua acima mencionada é bastante movimentada e necessita
urgentemente de uma faixa de pedestre a fim de melhorar a trafegabilidade.
Por se tratar de um supermercado tem um alto fluxo de movimentos de
crianças, e requer um cuidado especial por parte do poder público, facilitando o
úáfego e melhorando a segurança ao transitar na rua. Sendo assim é de
premente necessidade que sejam tomadas as providências necessárias para

melhorar o tráfego de pedestre naquela localidade.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2022.
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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmann
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FEITO O SERVTçO DE PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NA RUA
SANTA INÊS, NO BAIRRO SÃO SEBASTTÃO, ruESTA CIDADE. "

Justificativa

A rua citada acima, precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se

encontra em condiçÕes precárias de tramitação, agravando ainda mais nos

tempos chuvosos. Os moradores que utilizam dessa rua estão cansados de

reivindicar por melhorias e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2022.
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ExcELENTÍsstwro SENHoR pREStDENTE, DA cÂuann
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

O vereador abaixo assinado, 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:

"REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFTSSTONALTZANTES PARA MULHERES
EM SrTUAÇÕES DE VULNERABTLTDADE SOCTAL E ECONÔM|CA,
VoLTADOS PARA GERAÇÃO DE RENDA, NESTE MUNrCíprO."

-,/rÍlôtô Municipal dg Qgr,eiras' u'

Justificativa

A mulher necessita de uma atenção especial do poder público por ainda

hoje ser parte mais vulnerável da sociedade, devendo ser oferecidos cursos
profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade social e
econômica do nosso município, a fim de que as mesmas obtenham renda e
possam contribuir com o sustento de suas famílias com qualificação

profissional adequada e com suporte da municipalidade. Seriam

disponibilizados cursos gratuitos para incentivar o empreendedorismo dessas

mulheres. O objetivo desta indicação é contribuir para a geração de renda para

milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade social e econÔmica, que

por meio desse programa de qualificação, que estimularia o empreendedorismo

feminino, as inseria na cadeia produtiva e contribuiria com o crescimento

econômico do município de Barreiras.

Sala das SessÕes, em 19 de agosto de 2022.
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ExcELENTÍsstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂunnn
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, apos deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"coLocAÇÃo DE uM BRAçO DE LUZ COM LÂUlpeOa NO POSTE
EXISTENTE NA AVENIDA BANDEIRANTES, NO BAIRRO JARDIM OURO
BRANCO, NESTA CIDADE."

iJustificativa

Solicito a colocaç\ de um braço de luz elétrica localizada no endereço
citado a cima. Considerando\se que, já existe toda a rede estalada no poste, só
falta o braço com lâmpada para que o local fique iluminado e ofereça mais
segurança aos estudantes, e transeuntes que trafegam diariamente por estas
ruas.

Sala das SessÕes, em 29 de agosto de 2022.
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O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário,
encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"OFERECIMENTO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MEDIADORES
EDUCACIONAIS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS PARA
CoNTRIBUIR coM A INcLUSÃo DE ALUNoS coM AUTISMo E oUTRoS
TRANSTORNOS NEUROBIOLOG ICOS, NESTE IVIUI.IICÍPIO."

Justificativa

O mediador educacional é um profissional importante no
processo pedagógico da criança autista e/ou com transtornos neurobiológicos,
pois o mediador é o elo entre estes alunos, educadores, pais e os demais
alunos, trabalhando no auxílio a esta criança na sala de aula e em todos os
ambientes escolares, como um personal trainer, regulando e ensinado regras
sociais, estimulando a comunicação e sua participação êm sala,
acompanhando sua interaçâo social com outras crianças, corrigindo rituais e
comportamentos repetitivos e acalmando o estudante em situaçÕes de
initabilidade e impulsividade, sendo um ponto ímportante sobre o trabalho do
mediador escolar, que ele deve ser iniciado após a intervenção do psicólogo
comportamental, que já terá identificado as limitaçôes da criança, seus
potenciais e poderá coordenar e orientar o trabalha do mediador escolar, que
proporcionara uma constante evolução destes alunos, atendendo ás suas
necessidades e criando oportunidades e metas de desenvolvimento a serem
alcançadas. O mediador será treinado para documentar diariamente a evolução
do estudante, sejam elas de interação e/ou comportamental, devendo a escola
e este trabalharem juntos para identificar comportamentos e situaçÕes
problemáticas e realizar adaptaçÕes, mudanças de suporte e auxiliar na
evolução acadêmicas e comportamental da criança ou adolescente, devendo a
escola promover encontros regulares entre orientador escolar, professores,
mediador, psicólogo comportamental e pais ajudam na constante elaboração
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de metas implementação de novas estratégias para ajudar o estudante,
sendo o objetivo final do mediador escolar, ensinar a criança autista ou com

transtornos neurobiologicos a tornarem independentes na escola.

Sala das SessÕes, em 29 de agosto de 2022.
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