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Requerimento Nº 507/2021 
 

 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício ao Gerente do 

Banco do Brasil e equipe responsável pela 

organização da Agência 1024, situada a Rua 

Princesa Isabel, 118, Centro - Barbalha, 

solicitando a aquisição de uma cadeira de 

rodas, que fique disponível aos clientes com 

deficiências físicas, pessoas idosas ou com 

patologias que reduzam ou impeçam a 

mobilidade, visto que ocasionalmente essas 

pessoas com pleno direito a inclusão e 

cidadania necessitam ir ao banco fazer prova 

de vida ou outros serviços intransferíveis. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício ao Gerente do Banco 

do Brasil e equipe responsável pela organização da Agência 1024, situada a Rua 

Princesa Isabel, 118, Centro - Barbalha, solicitando a aquisição de uma cadeira 

de rodas, que fique disponível aos clientes com deficiências físicas, pessoas 

idosas ou com patologias que reduzam ou impeçam a mobilidade, visto que 

ocasionalmente essas pessoas com pleno direito a inclusão e cidadania 

necessitam ir ao banco fazer prova de vida ou outros serviços intransferíveis. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Eu, o vereador Dorivan Amaro, presenciei situação de constrangimento a pessoa 

idosa que necessitou ser carregada nos braços de outros cidadãos presentes para 

ter acesso ao Banco do Brasil e poder fazer o serviço de prova de vida. É 

imprescindível tratar a inclusão como o direito constitucional sério que é e não 

admitir situações de negligência às pessoas com incapacidade ou capacidade 

reduzida de mobilidade. 

 

Nestes Termos. 

Pede e Aguarda Deferimento. 
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 1 de 

Setembro de 2021. 

 

DORIVAN AMARO DOS SANTOS 

Vereador(a) do PT 

Autor 


