',PROVADO (Pd NA SESSÃO N°
)
nal 11POPLAMaketja
1

:cos
II

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
INDICAÇÃO N°. 232 / 2021
A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de
Meio Ambiente, solicitando estudos para a instalação de Ecoponto para descarte
de resíduos sólidos no Centro e BTN.
Considerando que os Ecopontos são pontos de entrega voluntária de pequenos
volumes de entulho, e resíduos recicláveis os contentores servem para fazer a coleta
seletiva de lixo, em especial vidro, metal/alumínio, papel/papelão, pilhas/bateria e óleo
vegetal.
Considerando é uma iniciativa onde cada munícipe pode dispor o resíduo,
gratuitamente, em locais distintas para cada tipo de material e isso contribuirá para um
grande avanço na Educação Ambiental e cuidado com o Meio Ambiente.

Sala das Sessões em 14 de setembro de 2021.

Leda Ma
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
INDICAÇÃO N°. 239 / 2021
A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus e a Secretária Municipal de
Educação, solicitando ações educativas e preventivas a depressão nas escolas
do município de Paulo Afonso.
Considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, a depressão
já desponta como a terceira maior doença entre adolescentes e é a segunda principal
causa de mortes de jovens. A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno
mental nesta fase de vida é preciso dotar as crianças de habilidades sócias emocionais
para que sejam capazes, desde cedo, de lidar com emoções e situações de estresse
que possam desencadear a doença no futuro.
Considerando que a escola é reconhecida como um espaço de aprendizado
coletivo, além do lugar tradicional de acolhimento, essa instituição pode exercer um
papel importante para ajudar crianças e adolescentes a desenvolver habilidades
emocionais.

Sala das Sessões em 20 de setembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
INDICAÇÃO N°. 240 / 2021
A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus e a Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, que seja celebrado o convênio/parceria com o SENAI,
para ofertar cursos profissionalizantes gratuitos para os munícipes.
Considerando que cursos profissionalizantes são importantes para conseguir o
primeiro emprego, e entre os jovens que já fizeram cursos de educação profissional ou
pretendem fazê-lo, eles atribuem grande importância a essa formação para conseguir o
primeiro emprego.
Considerando que os cursos irão contribuir para uma melhor qualidade de vida
das pessoas que forem contempladas com esta capacitação. A implantação dos cursos
gratuitos vai ajudar a desenvolver e até mesmo aperfeiçoar novas habilidades para a
geração de renda, além disso, os cursos também desenvolveram habilidades que
garantiram um futuro melhor aos munícipes.

Sala das Sessões em 20 de setembro de 2021.

Leda Ma
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