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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 a Exmo. Sr. Prefeito
Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de limpeza e colocação de grades de proteção no
canal de águas pluviais, do Bairro residencial São Francisco, Neste Município"

JUSTIFICATIVA

A referida reivindicação se dá através da solicitação dos moradores deste
bairro, pois o canal encontra-se obstruído, com lixos , causando mau cheiro e
criando mosquitos, ao redor do canal está cheio de mato, o que dificultada ainda
mais a visibilidade do mesmo, sendo assim a necessidade de colocação de grades
de proteção para evitar acidentes. Sabemos que é de fundamental importância à
limpeza para melhorar o aspecto da comunidade, assim como preservar a saúde
pública dos moradores que ali residem

Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofrem com
a falta da realização deste serviço.

Sala das sessões, 13 de Outubro de 2021.
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ExEcELENTíSstruO SENHOR PRESIDENTS oR CÂruRRA DE VEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

o vereador Francisco Bezerra sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a v. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário'

seja encaminhada a Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Que seja feito o Serviço de pavimentação em blo-quetes na travessa Maizon Leite

Vila Amorim ao lJo aã po"io de saúde Antônia Zélia neste Município"

JUSTIFICATIVA

A pavimentação destas ruas, é uma antiga reivindicação da comunidade local'

que apresenta demandas condizentes com oõ projetos que está sendo executados

óãú áúf aOminisiãção Oo poder Executivo que está investindo na melhoria da

infraestrutura do nà=io município. Por isso pedimos que seja levado em conta as

necessidades dos moradores iocais que a tempos sofrem constantemente com a

lama no período das águas e com a poeira no período de estiagem' ocasionando

úàUi"rár de saúde e íambém prejudica a trafegabilidade.

outro motivo oeste pedido e meíhoiar a infraestrútura, oferecer melhores condiçÕes

de vida para a popúriao, e também contribuir para o desenvolvimento econômico

e social do local. t
solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com

a falta da realização desse serviço'

Sala das sessÕes,1B de outubro2O2l
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