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VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentaís vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB9SA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Ampliação de testagem diagnostica em ,nassa para a contenção da
covlD-l9", neste município de Barreiras-&A,,. câmara Municipal êltôS' o,

Protocolo no

Justificativa
03 I

Estamos vivemos desde o ano passado uma terrível pandemia que assola o

mundo inteiro e em especial o Brasil. Atualmente Barreiras como o principal
munícipio da região Oeste também está enfrentando sérios problemas em
decorrência dos efeitos negativos do coronavírus e, por este e outros motivos
venho através desta indicação chamar a atenção para a necessidade de
ampliar o número de testes diários para diagnosticar possíveis casos do
coronavírus. Estes testes poderiam ser realizados em pontos estratégicos com
estrutura montada de forma provisoria (tendas) de tal forma que venha a
beneficíar o maior nÚmero possível de pessoas. Destaca-se que o objetivo da
referida iniciativa é aumentar a eficácia de contenção do novo coronavírus
através da rápida identificação de novos casos e, por conseguinte, o imediato
isolamento daqueles que contraírem o perigoso vírus.

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

Sala das SessÕes em, 30 de março de 2021.
i\oro

ro de Souza
Vereadora-AVANTE
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A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes regaisvem requerer a V. Exa. que apos a deriberação e a aprovação doencaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipar, .lonó BÀRãc.Ã;SOBRINHO a seguinte indicação:

"solicitação do carro fumacê nas Ruas caribe e Recanto do Rio no Bairro vilaDltlce", nesÍe município de Barreiras-8A,,. 
dman"t;:||il 

l,q'aEY ei r a s' r,,

Justificativa =ffi*TemosconhecimentoqueatualmenteonoSSomunicípio"n,,"n.;ffi
Dengue' zika e chicungunya e que com o período de chuvas a situação ficou aindamais preocupante' Respondendo ao apelo dos moradores e como uma das ações decombate ao mosguito Aedes aegypti, transmissor da Deng ue, Zika e chicungunya,que causa sérias doenças e tiram o sossego de todos, solicito de forma maís rápidapossível que o carro fumacê passe nas ruas caribe e Recanto do Rio para ame nizaros riscos de se contrair uma das doenças citadas anteriormente. Ressalto que o carrofumacê é uma solução para o combate ao mosquito o" forma temporária e pontual.Esse não é o único método para acabar com o mosquito Aedes Aegyptí e outrosmosquitos que carregam vírus perigosos, mas enluanto estratégia imediata se faznecessário' Pelos motivos expostos, solicito ao Executivo úunicipal o prontoatendimento e também aos Nobres pares , ,prorrçao da presente rndicação.

EXCELENTíSSINAO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DEBARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

e regimentais
Plenário, seja
DE SOUZA

Sala das SessÕes em, 16 de març o de 2021.

,lvete Maria Carneiro de Ricardi
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Vereadora -AVANTE
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ExcELENTÍsstruo SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruena DE

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

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Construção de quebra mola na Rua Nova Olinda, bairro Vila Dulce,

próximo ao Cais e Porto", nesúe município de Barreiras-8A".

Justificativa

Os serviços de pavimentação asfáltica são de suma importância para o

deslocamento de pessoas e produtos em um munícipio, pois, estes serviços de

um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade possibilitando mais

conforto, segurança e agilidade parc os cidadãos. Ressalta-se que os

moradores destas ruas estão enfrentando com o excesso de velocidade por

parte dos condutores apos a pavimentação. Devido a este motivo solicito a

construção de um quebra mola como medida preventiva para evitar acidentes e

maiores transtornos.

Pelos motivos expostos, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.
Cámara Municipalde Barrerras - ur.,

Protocolo no fuJ,
Sala das Sessões em, 10 de março de 2021.

Àpr

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-A\$NTE

Ricardi
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