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ExcELENTíssrrvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

.INDICAMOS 
QUE O CANAL DA AVENTDA BARÃO DO RtO BRANCO,

QUE SE ESTENDE PELOS BAIRROS VILA RICA, VILA DOS
FUNCIONÁruOS E VILA AMORIM SEJA FECHAóO E
TRANSFORMADO EM UM CALçADÃO PARA A PRÁTICA DE
ATIVIDADES ESPORTIVAS "

Justificativa

Os espaços direcionados as prátícas esportivas são iminentes, pois eles
proporcionam aos cidadãos momentos de socialização com outros indivíduos e
promovem a saúde e bem estar.

com isso após a conclusão das obras de micro e macro drenagem que
solucionarão os problemas de drenagem que assolam os baírros Vila Rica, úita
dos Funcionários e Vila Amorim, indicamos que o canal existente seja coberto e
transformado em um local direcionado a prátíca de esportes, visand-o atender a
população desses bairros, e tornando a vivência mais agradável a população.

Visto a impossibilidade da permanência do esgoto a céu aberto, evitando assim
os diversos acidentes com consequências graves, tanto para automóveis quanto
para pedestres, além de tornar o espaço uma área de lazer para todas as faixas
etárias.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em,22 de setembro de 2021.
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ExcELENTísstwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrraenn DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Ex8. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

.INDICAMOS A CRIAçÃO DE UM CETAS (CENTRO DE TRIAGEM DE
ANIMAIS SILVESTRES), COM ESTRUTURA NECESSÁRN PARA
RECEBER ANIMAIS SILVESTRES, PROVENIENTES DE APREENSÃO,
CAPTURA, ENTREGA VOLUNTÁNIE OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS;
PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO ADEQUADO. "

Justificativa

O crescimento demográfico e a expansão das cidades têm feito com que os animais
percam espaço e acabem ocupando os centros urbanos. Esta ocupação inapropriada,
inevitavelmente, coloca estes animais em situações de vulnerabilidade e todos os dias
animais silvestres são encontrados em situação de risco, feridos ou doentes em
Barreiras.

você deve imaginar que Animais Silvestres, como o próprio nome já deixa
subentendido, são indivíduos com instintos selvagens, não domesticados e/ou
humanizados (espera-se), os quais estão acostumados a caçar e se protegerem de
predadores. Os CETAS são Centros de Triagem de Animais Silvestres, dedicados ao
recebimento, triagem e reabilitação desse grupo de animais, para proporcionar sua
reinserção na natureza, de onde não deviam ter saído. Então será que é feito o trabalho
de manejo dentro desses Centros, tendo em vista o cuidado dos trabalhadores e dos
animais.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e
também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em,27 de setembro de 2021
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ExcELENTísslnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana DE vEREADoREs DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exe. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

.INDICAMOS 
QUE A UNIDADE MOVEL DE SAÚDE DE BARREIRAS

SEJA DISPONIBILIZADA PARA REALIZAR UMA CAMPANHA DE
PREVENçÃO e EXAMES DE CÂNCER DE MAMA EM TODA CTDADE,
FORTALECENDO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. "

Justificativa

Conscientizaçáo para o controle do câncer de mama, o outubro Rosa foi criado
no início da década de 1990. A data é celebrada anualmente, com. o objetivo de
compartilhar informações e promover a conscientizaçáo sobre a doença;
proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e
contribuir paÍa a redução da mortalidade.

Com isso indicamos que a Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras
disponibilize a unidade móvel de saúde para realizar uma campanha de
prevenção e exames de câncer de mama em toda cidade.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 05 de outubro de 2021.
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