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EXCELENTíSSITUIO SENHOR PRESIDENTE DAvEREADoRES DE BARRETReC esreDo DA BAHTA.
cÂnrteRe DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições regaís eregimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deriberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, JoÃo BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indícação: -,rril3râ MUníCipaíoe üarretra; ' ..

'carteira de identificação do autista,nesÍe município de Barreiras_8A,,.

r\pr

Justificativa

i:..Ir'-':iiiif
Esta indicação é índispensável para estas pessoas, Or\* oà,.
acessibilidade para ter uma melhor qualidade de vida. Visto que, essa carteira
de identificação do autista írá garantir acesso com prioridade a atendimentos
públicos e privados da área da saúde, educação e assistência socíar,

Pelo exposto, solicito ao Executivo Munícipal o pronto atendimento e também
aos Nobres pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 19 de Setembro de 2022.

arneiro de Souza Ric
Vereadora-AVANTE
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EXGELENTÍSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNAERA

úeneaooREs DE BARREIRAS ESTADo DA BAHIA'

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

-.ril3Iâ Mun;cipai oê oâ, íi:!iÍd;'
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Kt de Higienização Bucal nas escoías publicas'

Barreiras-BA".

Protocoio;io
EmJ9./ s;4'nJr

neste municíPio de

i::-prov,
úiar.r.

'rü[t
Justificativa i,'"'.!ii;i'i

Esta indicação é indispensável para estes jovens, que precisam de produtos

limpeza bucal para ter uma melhor qualidade de vida' Visto que' esse kit de

higienização bucal incentivará a continuação de hábitos de higiene em casa'

ajudando no bem estar destes'

Pelo exposto, solicito'ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação'

íg d" Setembro de 2022.Sala das

lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi

Vereadora-AVANTE
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