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ExcELENTissrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtulRa DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação " ..bSilg 
:

m (,? '-t5: Jr. AK,-*Ç, A(grle"

Solicito ao Prefeito Municipal, em caráter de urgência que seja feito o

trabalho de recuperação, revitalização seguido de pavimentação as

nas ruas Gerino Viêira de Carvalho e Rua Carlos Chagas Iocalizada

Bairro Santa Luzia nesta Cidade. Apr
dia:.

por:.

JUSTIFICATIVA:

Os moradores das ruas supramencionadas vêm clamando há anos melhoria em

sua infraestrutura, quanto a investimentos em pavimentação asfáltica. O asfalto nas

ruas é de suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e

oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

As ruas Gerino Viêira de carvalho e Rua Carlos Chagas localizadas no Bairro Santa

Luzia encontram-se totalmente em péssimo estado e algumas delas intransitáveis

necessitando urgente ao menos de patrolamento e encascalhamento para assim em

urgência melhorar o trafego e futuramente seja feito a pavimentação asfáltica.

Trata-se de um anseio antigo das famÍlias em ter suas ruas pavimentadas, uma vez

que, essas benfeitorias amenizam os transtornos causados pela ação do tempo, tanto

período chuvoso quanto nos períodos de seca, além de oportunizar uma melhor

qualidade de vida ao cidadão no que tange a questão de saúde pública, de contra

partida, trará melhor trafegabilidade, uma vez que existem vias que em boa parte do

ano ficam intransitáveis.
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Sabemos que o Poder Executivo municipal está organizando-se para proceder à

alienação de várias áreas com o proposito de aquecer o poder de investimento em

infraestrutura no município e está fazendo investimentos aplicando em pavimentação

asfáltica, por isso, solicitamos que seja priorizada a comunidade do Bairro Santa

Luzia. Portanto, a pavimentação do mesmo, certamente irá amenizar as dificuldades

da comunidade.

Sala das Sessões. em 08 de Julho de 2019.

rito Santo
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