V
ESTADO DA BAHIA

cÂunne MUNIcIPAL

DE ALAGoINHAS

|NDICAçÃo Ne 025 l2O2O.

Senhor Presidente,

lnterno
o Vereador que esta subscreve na forma que dispõe o Regimento

a V.Exa' que faça
desta casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário solicita
lndicação:
chegar ao Exmo. senhor Prefeito do Município, o teor da seguinte

Exmo. Senhor Prefeito,

precisando
O Conjunto Águas do Viver, localizado no Bairro Mangalo, está
(quatrocentas) famílias
URGENTE de uma atenção. São mais de 400
por
concentradas num só lugar, cujo mesmo não recebe a atenção devida
parte do Poder Executivo, faz tempo.

Além de iluminação precária, as ruas do conjunto estão com muita sujeira,
tanto nas margens do conjunto, quanto nas praças e nos canteiros tem
bastante mato; existe inclusive uma área de proteção ambiental que está
simplesmente abandonada, com isso junta mosquito, mal cheiro, dentre
outras complicações.
Existe uma ponte sobre um rio na entrada do conjunto que inclusive oferece
risco de DESABAMENTO. ESTAMOS FALANDO DE CENTENAS DE VIDAS
CORRENDO RISCO.
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Outro grande problema é a invasão de animais (cavalo, vaca, etc.), dia e noite
espalhados pelo conjunto. Alem da sujeira que os mesmos fazem, levam para
jardins da
a população risco de acidentes, colisões e etc., sem contar com os
praça e das fachadas residências que os mesmos literalmente destróem.
EXISTEM FIOS CAíDOS NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA.

Apesar da quantidade de coisas a serem feitas, trata-se de serviços simples
de serem executados.

exposto, solicitamos de V.Exa. que autorize aos setores
competentes a proceder a realização de vários serviços, principalmente o

Diante

do

serviço de limpeza, afim de proporcionar para aquelas pessoas um ambiente
limpo e descente, permitindo assim que as famílias sintam-se mais seguras e
confortáveis em suas casas.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2020.

N---c''

Anderson Cesai Baquàiro da Silva
Vereador autor.
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