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MUNICIPAL DE

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 a instalação de um posto policial no
bairro São Francisco para intensificar as rondas policiais nos bairros
circunvizinhos e adiacências."

Está solicitação se faz
moradores em relação
sentido, contamos com
indicação.

Sala das Sessões, em 01

JUSTIFICATIVA

necessária diante das constantes reclamaçÕes dos
à segurança Pública naquelas imediaçÕes. Nesse
o apoio dos nobres colegas para aprovação desta

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 deita casá, vem rãquerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaçáo:

"Solicitamos a Prefeitura de Barreiras a triaqem precoce para diaqnostico
do transtorno do Espectro Autista (TEA) nas unidades de saúde e creches
do município de Barreiras"

JUSTIFICATIVA

Essa indicação se faz de suma importância e relevância em virtude do
crescimento nos últimos dias do Autismo, a identificação do TEA em sua fase
inicial é fundamental para iniciar uma intervenção precoce e assim melhorar a
qualidade de vida dos autista.Com o diagnóstico do transtorno é possível ampliar
a perspectiva de desenvolver as capacidades da pessoa com autismo.

Sala das Sessões, em 04 de Julho de2022.
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JUSTIFICATIVA

Essa indicação se faz de suma importância devido o crescente registro de

emergênciaó nesse ambiente, dados da Ong "Criança Segura" comprovam que

acidentes são as maiores causa de morte de crianças de 01 a 14 anos no Brasil.

Sendo que grande parte poderia ser evitada por prevenção Nesse sentido'

contamos com apoio dos nobres colegas para aprovação dessa indicação.

Sala das SessÕes, em 04 de Julho 2022'
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes

conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a

Vossa Excelência qre apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,solicitamos a Prefeitura de Barreiras treinamento continuo nasCreches e
E profissionais: professores' cuidadores e

monitores em primeiro Socorros."


