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ExcELENTísstlvlo SENHoR PRESIDENTE DA

vEREADoRES Do ruurulcípto DE BARREIRAS/BA.

cÂuene DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vem .requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito

Municipal a seguinte indicação:

"lndica que seja ComPletada

Viana, Bairro São Miguel."

a calçada que contorna o Colégio Luis

Justificativa

Esta área é pertencente à municipalidade, e muitas vezes a população reclama

do mato alto e de lixo e entulhos que são jogados no local. Com esta obra o

local permanecerá limpo, seguro e melhorará muito o aspecto do bairro, pois, a

referida calçada está localizada no Bairro São Miguel, contornando o Colegio

Luis viana, e é uma solicitaçáo constante dos moradores.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2021.
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ExcELENTísstruo SENHoR PRESIDENTE DA

vEREADoRES Do luurutcípto DE BARREIRAS/BA.

cÂuane DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa .Excelência que, após deliberação e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito

Municipal a seguinte indicação:

,'lndica que seja realizada a construção de um canal para o escoamento

da água, como também pavimentação asfáltica, na Rua do Caiu, Bairro

Buritis I ." :rrroro iviurllcrpglfle,tsg6rptrçs'"
,,'ritüGsrlo n9 \\)t\ / *tÀl!L-
."-J5il*Uj_/d t asúx,rÍ n

Justificativa ."-__üLqL_ _é"]1|""natt,ra .l cgl6in11árin

Que o executivo adote as providências necessárias no sentido da

administração realizar a construção de um canal para o escoamento da água,

pavimentação asfáltica na Rua do Caju, Bairro Buritis l, uma vez que vem

recebendo reclamações dos moradores por muitos anos, sendo que as águas

das chuvas por não ter por onde escoar devido as bocas de lobos serem

insuficientes, o esgoto fica acumulado em pOçaS, gerando problemas de saúde,

mosquitos, etc. Por esse motivo eles pedem mais uma vez que sejam tomadas

medidas necessárias em máxima URGÊNCtA para acabar com esse problema

de uma vez por todas. (conforme consta foto anexa)

Sala das Sessões, 28 de junho de 2021.
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