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ESTADO DA BAHIA

cÂnneRe MUNlclPAt DE ALAGoINHAS

tNDlcAçÃo Ne Ll7l2O2L.

SOLICITAR AO PREFEITO MUNICIPAL A

colrtct-usÃo DA oBRA DA BARREIRA struADA

NA RUA NOVA ESPERANçA, BARREIRO.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas'

coNStDERANDo que a obra da barreira da Rua Nova Esperança está paralisada e de

acordo com o relato de um morador da localidade, os demais residentes estão

preocupados e com medo de a barreira transbordar, tendo em vista o período de chuva o

qual se iniciou;

CONSIDERANDO que se houver esse transbordamento o meio ambiente e a população

pode sofrer consequências como: poluição, perda e/ou deterioração de bens materiais e

imóveis e transmissão de doenças;

CONSIDERANDO que conforme relato do munícipe, há aproximadamente três anos a obra

foi iniciada e ainda não se sabe quais motivos ocasionaram a sua paralisação;

CoNSIDERANDO ainda que a Lei orgânica de Alagoinhas determina em seu artigo 172'

caput, incisos I e lll que o Município deve atuar no sentido de promover a dignificação da

vida e do bem-estar da população, cabendo-lhe trabalhar pela melhoria da prestação dos

serviços públicos municipais e "preservar o seu patrimônio ambiental, histórico-cultural

natural e constituído"

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que determine a retomada desta obra e preste

informações aos munícipes sobre os motivos impeditivos para a sua finalização' A seguir,

fotos anexas do local em comento'

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 de j de 2021'.
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Fotos encaminhadas oo WhotsApp do Gobinete em 73 de maio de 2021.
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