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BEN.HIR AIRES DE SANTANA
VEREADOR

ExcELENTíssttvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂtulRe
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais

requerer a V.Ex.a que após a deliberação e a aprovação

encaminhado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:
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MUNICIPAL DE

e regimentais vem

do plenário, seja

IMPLANTAçÃO DE LIMPEZA NO BUEIRO SITUADO NA RUA SANTA CUSTODlA
(PRÓXMO AO IGABELEZA), LOCALTZADO NO BAIRRO BARREIRINHAS, N ESTA

CIDADE.

Justificativa

Atendendo as reivindicações dos moradores da Rua Santa Custódia, é que venho

solicitar ao Poder Executivo Municipal a implantação de terraplenagem, meio-fio

conjugado com sarjeta e pavimentaçãoasfáltica para a referida rua.

De plano, tal indicação visa à limpeza do bueiro supramencionado, a fim de melhorar a

eficiência do sistema de drenagem de águas pluviais e evitar acidentes, tendo em vista

que os sofrendo ao longo dos anos com o período chuvoso, pois, as águas

acumulam devido a dificuldade de escoamento em razão dos bueiro estar

entupido, assim, percorre a via e represa em determinados pontos que não são

nivelados, danificando o pista de rolamento e, consequentemente, dificu ltand
a trafegabilidade de veículos e pedestres.
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. Note-se, ademais, que talserviço é de fundamentalimportância para garantir o perfeito

escoamento das águas da chuva, evitando inundações, propagação de mau cheiro, criação de

insetos e animais que prejudicam a saúde pública.

A viasupramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos com o período

chuvoso, pois, as águas acumulam devido a dificuldade de escoamento em

razáo dos bueiro estar entupido, assim, percorre a via e represa em

determinados pontos que não são niveladós, danificando o pista de rolamento

e, conseguentemente, dificultando a trafegabilidade de veículos e pedestres.

Requer-se ao Poder Executivo deste município, em face das constantes queixas que

os moradores da Rua Santa Custodia vem fazendo, que o bueiro supramencionado

seja desentupido, pois o mesmo exala forte odor, grande acúmulo de lixo, a proliferação de

d ive rsos insetos e, nos períodos chuvosos transborda, alagando a rua e m questão e, caus a n d o

inúmerostranstornos para a população residente próxima ao local, bem como para as pessoas

que utilizam esta importante via de acesso.

Diante destas considerações, é que apresento a presente indicação, pelo que se

requer agasalho de legalidade e responsabilidade administrativa.

Sala das sessões, 05 de fevereiro de 202Q.
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