Senhor Presidente,

A Comunidade de São João da Vitória e Região, através desta
Associação, vêm apresentar a Vsª Exª, as demandas desta
comunidade e adjacências, conforme levantamento feito através da
diretoria desta entidade, quais sejam;
1. Construção de uma creche escola, em tempo integral, para as
crianças de 0 à 7 anos, pois as mães que trabalham nas roças
ou nas casas de farinha, não tem onde abrigar as suas crianças
enquanto trabalham, informamos ainda, que existe até o local
com proposta de doação do terreno para este fim;
2. Interceder junto ao Governo do estado da Bahia para
construção de um colégio para o ensino médio, pois o local
onde está funcionando a extensão do Colégio Rafael Spinola
Neto não é adequado, e não atende a demanda regional nem
mesmo local;
3. Contratação

de

transporte

escolar

para

os

alunos

universitários, pois os mesmos não possuem renda suficiente
para o pagamento dos seus deslocamentos de ida e volta a
Vitória da Conquista; informamos também que existe
proposta de doação do terreno para construção do mesmo;
4. Construção de um aterro sanitário, pois o local onde está
servindo de lixão não é apropriado, o que fere a Lei federal
nº 12.305, de 2010, que determinou que todos os municípios do

País dessem um fim nos lixões a céu aberto e implantassem
aterros sanitários;
5. Varrição e coleta regular do lixo em todo o povoado e não só
na rua principal, como vem acontecendo no momento, para
isso deverá ser feito o remanejo do funcionário concursado
para tal finalidade nesta comunidade, e que no momento está
servindo em outra função, num outro povoado;
6. Construção de sanitários públicos, pois uma sede de Distrito
que recebe mais de 200 (duzentos) pessoas diariamente não
pode conviver com tanto descaso, onde essa população
flutuante não tem um local para satisfazer as suas
necessidades fisiológicas;
7. Roçagem e patrolamento das estradas vicinais, bem como a
manutenção dos mata burros, pois alguns estão intransitáveis;
8. Solicitar e até mesmo exigir da Coelba que faça manutenção da
rede elétrica em todo o povoado, pois se encontra com grande
risco de incêndios em virtude da maresia de cobre toda a
fiação da rede, bem como a troca de alguns transformadores
que já não mais suporta a carga de energia consumida,
causando queda de energia nos horários de pico, o que
ocasiona prejuízos aos usuários;
9. Construção da rede de energia elétrica até o cemitério local,
com a consequente instalação da iluminação daquela área;
10.Trocar as lâmpadas queimadas existentes e braços quebrados
nos postes de iluminação pública;

11.Construção da rede de água da embasa até o cemitério local,
com a sua consequente instalação naquela área;
12.Construção do muro de proteção do cemitério local, bem como
a sua manutenção, limpeza e conservação;
13.Limpeza constante do canal da vereda, pois esta área absorve
toda a água de chuvas nesta época do ano, e se encontra com
muito entulho e mato;
14.Fiscalização constante das áreas pública, pois as invasões são
constantes, neste momento estão sendo erguidas algumas
construções irregulares nestas áreas;
15. Construção do Canal para escoamento das águas que dessem
da estrada da Areada, onde se encontra o Lixão, pois quando
chove desce uma quantidade enorme de água misturada com
lixo, água de mandioca e até mesmo animais mortos que são
jogados naquela área do lixão;
16.Tomar providencias com um esgoto a céu aberto que existe na
região do recanto e que nenhuma solução foi dada para o
grande problema daquela área;
17.Viabilizar o asfaltamento da estrada que liga São João da
Vitória até a BR 116 (Rio Bahia) passando por Vereda do
Progresso, pois as pessoas daquela comunidade, quando
querem se deslocar para Vitória da Conquista, após o horário
que passa o único ônibus que faz a linha daquela comunidade,
as vezes tem que ir para o Batuque ou para o Posto Tabuleiro
da Baiana, porque lá na vereda não passa transporte, em
virtude do péssimo estado de conservação e poeira da estrada,

deixando centenas de pessoas prejudicadas do seu direito de ir
e vir;
18.Reestruturar e dotar a Av. Rivadávia Ferraz (praça principal)
de jardinagem e bancos para uso da comunidade;
19.Melhorar o atendimento médico do PSF, dotando-o de
profissionais de diversas áreas da saúde, quais sejam, médicos
clinico, pediatra, ginecologista, urologista, dentista etc, pois
este povoado e região possuem mais de 5.000 (cinco mil)
moradores que dependem desses serviços;
20.Melhorar o atendimento aos serviços de marcação de exames
laboratoriais, pois tem exames que vence a solicitação do
procedimento e não consegue a sua marcação;
21.Interceder junto ao comandante da Policia Militar 78ª CPM, o
Major Selmo Luis, para melhorar o policiamento nesta região;
22.Interceder junto às operadoras de telefonia celular para
instalação urgente de uma antena para comunicação celular,
que atenda toda essa região;
Senhor presidente, com essas ações temos a certeza que estaremos
amenizando o sofrimento e carência da população da zona rural,
com a certeza que vossa excelência tomará as providencias cabíveis,
elevamos nossas saudações comunitárias.
Atenciosamente,

Gilmar Dias Ferraz

Presidente da Associação dos Moradores e
Pequenos Produtores Rurais de São João da Vitória
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