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ExcELENrissllvto sENHoR pRESTDENTE DA cÂruena DE vEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Realização de parceria publico/privada para castração de animais errantes."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a solicitação eleitores, indica o chefe do executivo municipal, a contratar,

através de processo licitatorio ou parceria público/privada, clínicas ou consultórios

veterinários para castração de animais errantes, localizados no município de Barreiras-BA.

Conto com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para aprovação desta indicação,

confiante que alcançará seu proposito, pelo compromisso público da autoridade a que se

destina, desde já agradeço.

Sala das SessÕes, em 29 de março de 2022.
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ExcELENTÍssuvlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmene DE vEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,Que seja feita a dedetização com carro fumacê no bairro Antônio Geraldo."

JUSTIFICATIVA

Atendendo aos moradores do bairro Antônio Geraldo, solicitamos a dedetizaçáo e o carro

fumacê como uma das ações para a prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da

dengue, Zika, Chikungunya e outras arboviroses, que causam sérias doenças e tiram o

sossego das familias.

Ciente, que o carro fumacê não é a solução para o combate ao mosquito, sua ação e

temporária e pontual. Esse não é o método ideal para acabar com o mosquito Aedes

aegypti e outros mosquitos que carregam vírus perigosos'

Nosso trabalho deve ser continuo e amplo. Devemos unir todos os esforços possíveis no

combate ao mosquito: poder público, iniciativa privada e toda a população.

A união é a solução ideal para combatermos esse e qualquer outro mal, em favor da saúde

e de nossas famílias.
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exceuutisstuo SENHoR pRESIDENTE ol cÂtulna DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer

a V Ex.a que, após deliberação e aprovaçáo do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Mutirão de limpeza no bairro Cascalheira, que contemple capina, varrição,

recolhimento de lixos, entulhos, com auxílio de caminhões, roçadeiras e

retroescavadeiras."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a realizaçáo do mutirão de

limpeza no bairro Cascalheira, que contemple capina, vanição, recolhimento de lixos,

entulhos, com auxílio de caminhões, roçadeiras e retroescavadeiras, que será benéfica para

a melhoria das condições de vida dos moradores, que estão convivendo com lixo e entulhos

na porta de suas casas e para prevenção de doenças.
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ExcELENTissIuIo SENHoR PRESIDENTE DA cÂmInR DE VEREADORES DE BARREIRAS-

ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem requerer a v'

Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo' sr' Prefeito

Municipal a seguinte lndicação:

,,lmplantação de olhos de gato de sinalização, 15 metros anÚes do cruzamento da rua Aníhal

Alves Barbosa com a rua Princesa lsabel, bairro centro'"

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos condutores de veículos e transeuntes'

implantação de olhos de gato de sinalização, aproximadamente a quinze (15) metros,-antes do

cruzamento da rua Aníbal Alves Barbosa com a rua princesa lsabel, no centro de Barreiras.

conforme foto em anexo, essa imprantação irá ajudar os motoristas a se orientarem enquanto

dirigem, a peça aumenta a segurança de quem está dentro dos veícuros e também dos pedestres.

Conhecido como tacha / tachão de sinalização, o olho de gato de sinalização exerce a função de

demarcar pistas e rimitar o acesso dos veícuros de acordo com as regras de trânsito. Alem disso,

ao visualizar o olho de gato de sinalização na via, o motorista entende o objeto como uma

,,indicação" de que ele precisa reduzir a velocidade, despertando a atenção e prevenindo riscos de

acidentes' 
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ExcELENrisslruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtulRa DE vEREADORES DE

BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solucionar os problemas com o acumulo de água na rua Capitão Manoel

Miranda, esquina com a Frigo fios alimenÚos e Casa da Lavoura."

JUSTIFICATIVA

Solicitamos providências necessárias devido ao acumulo de na rua

Manoel Miranda, esquina com a Frigo fios Alimentos e Casa da Lavoura, Vila

Regina. Conforme foto em anexo, a implantação de uma manilha maior, para o

escoamento dessa água se faz necessário, pois devido as chuvas a água não está

tendo passagem e o acumulo dessa água em frente aos comércios vem causando

mau cheiro, servindo de criadores de mosquitos e proliferação de doenças.

Por esse motivo pedimos para que seja tomadas as melhores medidas, para a

solução desse problema.
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