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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuaRe 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:

"Cascalhamento da rua Maria José dos Sanúos, bairro Vila Brasil."
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Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos o cascalhamento da Rua

Maria José dos Santos, bairro Vila Brasil, conforme foto em anexo, encontra-se

intransitável. No período chuvoso se forma em quase toda a rua poças de água da chuva,

proliferando, os focos de dengue, dificultando tambem a vida dos pedestres e até mesmo

os condutores de veículos nos desvios de buracos; como também no período de estiagem,

a poluição, muita poeira, ocasionando mais um problema de saúde pública.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021.
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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.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Cascalhamento nas ruas, Godofredo Cruz, Clériston Andrade, Antônio Bispo de

Freitas, Norte Suí e Constantino Catarino de Sousa, bairro Morada Nova."
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JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos o cascalhamento das ruas

Godofredo Cruz, Clerióton Andrade, Antônio Bispo de Freitas, Norte Sul e

Constantino Catarino de Sousa, bairro Morada Nova, conforme foto em anexo, as ruas

encontram-se intransitáveis. No perÍodo chuvoso se forma em quase toda a rua poças de

água da chuva, proliferando, os focos de dengue, dificultando também a vida dos

pedestres e até mesmo os condutores de veículos.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021 .

;\pro1

E CASTRO

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 361 I -9600 - Fone/Fax: (77) 36Il-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101


