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üARA DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência solicitar,
apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa) a

seguinte lndicação:

. Sugere a realização de estudos visando a possibilidade de abertu
Rua Recanto do Rio, bem como, asfaltamento da mesma) no bai
Dulce, neste município.

JUSTIFICATlVA

Esta Vereadora foi procurada por moradores desta localidade, em especial
pela Sra. Clair Bernadete de Andrade, solicitando, inclusive com abaixo assinado
(em anexo), providências quanto à abertura de Rua Recanto do Rio, no Bairro
Vila Dulce.

E oportuno frisar, que com as chuvas agravam a situação, pols existe a
proliferação de bichos peçonhentos e insetos, devido ao mato alto, bem como,
alagamento das casas.

Esta rua permitirá, principalmente, maior tranquilidade de locomoção dos
moradores que ali residem, bem como das demais pessoas que necessitarem
trafegar por lá,

Portanto a realização desta obra, trará melhorias para toda população.

Barreiras, 03 de Setembro de 2019

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - PSL

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll'9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-810I
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Abaixo-assinado

Ao Excelentíssirno Senhor prefeito
Barreiras-BA
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Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e clomiciliados ,as ltuasA-roldo de Andrade. Recanto clo Rio e carilre, vila Dulce. nesta cidade de Bzur..eiras,solicitarn de v'Ex", a realização de coleta a" líxo, fnriro*otuçao asfaltica das reltridasruas; e limpeza de te*eno baldio nos frurclos aa cnÉcrrr rL,\ clruucE.

Na certeza de sennos atenclidos, encarninhornos esse clocurne,to em duasfolhas numeradas e assinaclas pelos morad"r;, ;;;;; vias q,e serão protocolaçlasem seu Gabinete.

Nomeamos os moradores z\ntôrúo, Francisco ou pedro nossosrepresentantes (Fone 77'99s33-3328), caso Y.Exu uccessitc de ouÍ.ras;rrro,rorç0",,,.
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SoLlctTAÇÃO DE pAVtMENlAÇÃo [)i -{ iir_{_,r.. .

Para: Ao excelentíssitr.to -:e :.lr -.. ._-

Os abaixo-assinados, a s€gi:ir ,4Êni_,;rtâíi{f,s, r.r§1r", à presença dÍ, ,,,.irÊ_ ,::if ?r e solicitar o quesegue:

ARuaRecantodoÊ:p.tr.re.;hc:;clasruasAroldocleAlclraciegsir;rr_::p:{ 
í:..:.^^.}afil_seer.nsituaçãocrítica, ccr-n i_r;;.i6r.r: buracos esem pavimentação. I,l: p.._.;,.: -._ . !.:: .::esce urnaenxurrada de água i:: ii.,,;vas nessâs í-uas, gefe.Çlc. poças cJ,ágtr=. 1:r-;, 

.r=.,:i, .::_, -.. .: 1,5 clgdengue, dificulta:rd:r a vida dos pecrestres e até ,,lesíro os c.ncrutores rre .",,:,r :: - ]. ,,:s,/icsdel:uracos;ccilotaini:emnoperíodocreestíagem,rntrítaPoeira,cornel:icrrr.ri::s.:-;.,
acometendo pr-;ir:i*a!,"nente crianças e icrosos, ocasÍorrando mais um probrerna ..i,-: :r,pú'lica' os trsr-l'ls aqui citacros nunca tíveram argum tipo cre manutenção.

Q11l;1 gr;;rçie problema aqui nesse setor é a falta cla çoleta çle lixo. corn a falta çje.,.a cf .:: ,a ilixoosmoradoresprecisamàsvezesclr-reirnarserr 
ril,o,revaratéurnari:leira,lop,,r..-.,-:-._ 

.e aigr-rns até mesmo çleixanr rra própria rtra, geranrlo polrriçâo.

o «-lescaso clos gestores alrteriores clesartintarn ei *l()iarrore)s r,r. rr-rcar. (.tr*.1. 
i1q.qr,r:i 1;r.-5.-;a,rlq5ç;1511, estatttçrs anettanç.lo aelr.ri r.trrr crutr.tl perlirjo, 1.,iotr-rc<-lla(l(l nâ [rrF,Í:êitr.rr.a erl Jullro clr:-;10:1.6'.. Nâo ol-ltiverlos t-espostas cla gesi.ão arrterioi_, e rsperariiL,s que V. Exa. possa n'satender com essa çlemanda.

'l emos crianças, esturjantes, ídosos e deficientes físicos circulando diarianiente.
Certos de que V'Exa' saberá respeitar os direitos clos cicladãos cle nossa ciclade, os abaÍxo-assinados solicítam imediatas providências clestinaclas a realização cla coletà cle lixo ef-iavirlen tação c.las ruas.

Llarreiras, BA. 0S cje Junlro cle 2017.
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