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exceletrisstnlo SENHoR pREstDENTE DA

vEREADoRES oo ruuHtcíplo DE BARREIRAS/BA.

cÂníanl DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberaçáo e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito a seguinte indicação:

..INDICA QUE SEJA OFERECIDO TRANSPORTE PARA OS IDOSOS DO
PROJETO IDADE VIVA."

Cântaia iriu nrcrÍ,ai re Barreiras
PÍotocolo n"-- j1.28-

tn=bJ -JIJ » .às -!Q:1!!-horasJUSTIFICATIVA *fu*
A. :

A referente propositura se dá, no intuito de proporcionar aos idosos que
frequentam o Programa ldade Viva, a garantia do deslocamento das suas
casas até o local onde é realizado as atividades, bem como o retorno em
segurança para as suas residências.

Tal medida proporcionará ainda uma maior adesão ao programa, visto que,
superada as questões logísticas, mais pessoas terão a oportunidade de se
integrarem, podendo assim ter uma maior atenção por parte dos profissionais e
consequentemente uma melhor qualidade de vida.

Vale ressaltar ainda, que a oferta de transporte para o deslocamento é uma
medida comum para os programas de assistência ao idoso em diversos
muncípios.

Pr
Sala das Sessões, 09 de novembro de2022. ia.. 'it:.y

"','.r'.1

,at1'1 í
CARMELIA CARVALHO DE SOUZA

iiid,'ài.oí

Vereadora PP

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77)3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br' Ouvidoria: 0800-075-8101



Camara Svlunícíyaf íe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

exceteutÍsstrtllo sENHoR pRESTDENTE DA cÂunnn DE
VEREADORES OO IVIUI,IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes regais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após delÍberação e aprovaçâo do
Plenário, seja encaminhada ao ExcerentÍssimo prefeito a seguinte indicação:

"INDICA QUE SEJA REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A
SEMANA DE ,coNsctENTtzeÇÂo soBRE TDAH DE ENstNo NA
PRTMEIRA SEMANA oo urÊs DE MAto,

Câmara Municipal de Barreiras

n:iiiirritlur. Jncionârao

A presente indicaçâo propôe a criação da semana de conscientização no
município de Barreiras, sobre o transtorno do Deficit de Atençao e
Hiperatividade (TDAH) anuarmente na semana que cair o dia 5 de maio,
visando chamar atenção dos munícipes para a importância do diagnostico e
possibilidade de tratamento do transtorno em crianças e adultos.

Sala das SessÕes, 17 de novembro de2022.
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ExcELENTíssuvto SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO IVIUI.IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂrunnn DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito a seguinte indicação:

"rNDtcA euE SEJA FErrA A TRocA Do poNTo DE ôtttgus,
LocALtzADo NA av. eaRÃo Do Rro BRANco, BAtRRo vrLA RrcA.
(PROXIMO A PANTFTCADORA LUSTTANA)

JUSTIFICATIVA

Muitas pessoas, utilizam diariamente o transporte público, para se dirigirem ao

trabalho, escola e demais Afazeres, e que são distantes do perímetro urbano.

a espera do transporte,Íaz parte desse processo diário.
lndicamos, a substituição do Ponto do ônibus, para que a população possua

maior comodidade e fiquem protegidos.

Sa/a das Sessôes, 17 de Novembro 2022

Câmara Municipai cie Barreiras
Protocolo no--:JÀ99-

'i;;;áír;;:Éí
.« \_

cARMÉLh cARVÂLHO DE SOUZA

Vereadora PP

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



CamcürcL Jvlurtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

Cârnara MuniciPal de iiarreiras
-ãioiotrro n" '*llt? ,

EXCELENTíSSINAO SENHOR PRESIDENTE DA
vEREADoRES Do wtutucípro DE BARRETRAS/BA.

cÂrrnane DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições regais eregimentais, vem requerer s vossa Excelência que, após deliberação eaprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito Municipal
a seguinte indicação:

.,INDICA QUE SEJA TNSTALADO CONTÊINER, NA PRAÇA ASCÂNIO
PAMPLONA ,LOCALIZADO NO BAIRNO SÃO PEDRO .. 1PRÓXMO AO
MERCADO PRECTNHO).

JUSTIFICATIVA

A instalação de um contêiner, na praça supracitada deixará o bairro mais
limpo, organizado e evitará proliferação de doenças.

Sala das sessões, 1g de novembro de 2022

4!
cARMÉLn cARVÁLHo DE SoUzA

Vereadora PP

,^^l+l*,às C9:-horas

_do c

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101


