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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após
deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito de Barreiras
João Barbosa de souza sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

. Que seja feita a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, assim
como, pavimentação asfáltica na Rua Veneza, na Vila Brasil, neste município.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da comunidade supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos
com o período chuvoso, pois, as águas percorrem os declínios da via e represam em
determinados pontos das ruas, consequentemente, dificulta a trafegabilidade de veículos
e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade é com relação à
proliferação da dengue, uma vez que, por ser a água parada e ponto de procriação do
mosquito "Aedes Aegypti", as pessoas próximas a esses locais ficam mais vulneráveis a
contrair a doença, por isso, requer a situação, uma maior atenção do poder público, vez
que, trata-se de ações preventivas para a amenização dos casos de dengue e uma questão
de saúde pública.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres pares
a aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo Municipal.
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,l Sala das Sessões, 16 de março de 2021.Ld)\-
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após
deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito de Barreiras
João Barbosa de souza sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

. Que seia feita a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, assim
como, pavimentação asfáltica na Rua Ataulfo Alves, na Vila Brasil, neste
município.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da comunidade supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos
com o período chuvoso, pois, as águas percorrem os declínios da via e represam em
determinados pontos das ruas, consequentemente, dificulta a trafegabilidade de veículos
e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade é com relação à
proliferação da dengue, uma vez que, por ser a água parada e ponto de procriação do
mosquito "Aedes Aegypti", as pessoas próximas a esses locais ficam mais vulneráveis a
contrair a doença, por isso, requer a situação, uma maior atenção do poder público, vez
que, trata-se de ações preventivas para a amenização dos casos de dengue e uma questão
de saúde pública.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres pares
a aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 16 de março de 2021.

Vereadora - AVANTE
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após
deliberação e aprovação do Plenário, seja encamiÁhada ao Exmo. Sr. prefeito de Barreiras
João Barbosa de souza sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

' Que seja feita a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, assim
como, pavimentação asfáltica na Rua Zeferino, na Vita Brasil, neste município.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da comunidade supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos
com o período chuvoso, pois, as águas percorrem os declínios da via e répresam em
determinados pontos das ruas, consequentemente, dificulta a trafegabilidade de veículos
e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade é com relação à
proliferação da dengue, uma vez que, por ser a água parada e ponto de procriação do
mosquito "Aedes Aegypti", as pessoas próximas a esses locais ficam mais vulneráveis a
contrair a doença, por isso, requer a situação, uma maior atenção do poder público, vez
que, trata-se de ações preventivas para a amenização dos casos de dengue e uma questão
de saúde pública.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres pares
a aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 16 de março deZO21.

Vereadora - AVANTE
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