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wúcteo REstDENcAL coDEvAsF
ABAIXO ASSINADO

;t':'Jlfl T^i:j:lTerreçÃoAsFAlncAEDRENAGEryrpluvrArDAS RUAS ETRAVESSAS.

Excelentíssirno Senhor prefi eito :

ZITO BARBOS& Barreiras - BA

Os abaixo-assinados, a seguír identíficados, vêm à a presença deV.Exa. expor e solicitar o que segue:

As Ruas e Travessas do conjunto núcteo residenciar, encontra-sepraticamente destruídas ou por fazer,tornando-se necessárío apavimentação asfártica e por ocasíão das chuvas ruas aragadas e poresse motivo a drenagem ptuviar, díficuttando também a vida dospedestres e até mesmo dos condutores de veícutos; corno também noperíodo de estíagem muita poeíra, com severas arergias, acometendoprinciparmente crianças e Ídosos, ocasionando mais um probrema asaúde pública.

Temos crianças, estudantes circurando diariamente, idosos edeficientes fÍsicos. -' --'r'e'rr\r' r\''(,,r(.,:

certos de que v.Exa- tomará paternidade nesse assunto os abaixoassínados antecipadamente: Agradecem

Barreiras 26 de Junho de 2Ol9

DO CONJUNTO

NOME
CPF



Camcnra Jvlurtícíyaf [e Barreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

,-âmara Municipal de Barreiras. bA
Protocolo no ü86

CARLOS COSTA
VEREADOR

Em ,0q/ rT l$.is utíAS

ExcELENrisgmO SENHOR PRESIDENTE DA cÂmana [iUNlclPAL DE

BARREIRAS - BAHIA.

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições tegais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

tndicação:

lndica ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor

competente que proceda a operação de Pavimentação e Drenagem Pluvial das

ruas e travessas do CONJUNTO NUCLEO RESIDENCIAL CODEVASF'

Justificativa

Essa área pertencia a CoDEVASF e foi vendida para Associação dos

Éioprietarios, Moradores do Residencial Codevasf que em seguida construiu o

COi.t.lUnfO NUCLEO RESIDENCIAL CODEVASF'
A pavimentação asfáltica e a drenagem pluvial das ruas e travessas do coniunto

Residencialáe fazem necessárias porque os moradores sofrem constantemente

com aS ruas alagadas, lama no período das chuvas e com a poeira no período

de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também preiudica a

trafegabilidade conforme abaixo assinado'

Outro motivo é melhorar a infraestrutura e oferecer melhores condições de vida

aos moradores.

Sessões em 09 de
Ap
dia:..

Faz Diferente Por Barreiras

. v.V .yl«á .'r*1. .

Avenida Clgriston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll'9628
Home Page; www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101

de 2020.


