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ExcELENlíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à 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 indicação.

. Que seja feita a Captação e Rede de esgotamento sanitário, cobertura
do canal com pavimentação na Rua Constantino Catarino de Souza,
Vila Brasil, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos pedidos realizados pelos moradores
daquele bairro, os munícipes procuraram esta vereadora solicitando providências
no sentido de executar a captação e rede de esgoto que cai no Canal da área
acima mencionada, e por sua vez descarta os dejetos no Rio Grande, causando
grande dano e poluindo nosso meio ambiente e Rio.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atençâo
aos nobres Edis, e providências do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 29 de junho de 2021

IZABEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXCELENrissttvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂunnn DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atrtbuiçÕes legais e regimentais, vem à 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 indicação.

o Providenciar o serviço de drenagem, construção de rede de esgoto e
pavimentação asfáltica da Rua da Proclamação, Vila Brasil , neste Município.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro revindicam o serviço de drenagem, construção de rede
de esgoto e pavimentação asfáltica da mesma, pois se encontra em péssimas
condiçÕes de trafegabilidade, tomada por buracos e valas gerando dificuldade para a
digeribilidade para os veículos e ate mesmo para o tráfego de pedestre, causando
transtorno aos condutores e moradores do local, visto que o solo na época de chuva
transforma-se em lama e na seca a superfície cria uma camada de po, gerando muito
poeira e causando problema de saúde, principalmente respiratorios.

Poftanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres pares
a aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo Municipal.
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Sala das SessÕes, 28 de junho de 2021

IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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