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ExcELENTíssrwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuam DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

" TROCAS DE LÂmpnOAS COM TNCLUSÃO DE BRAçOS
DE LUZ NOS POSTES LOCALIZADOS NA RUA SALVADOR
E RUA MAGUARY NO BAIRRO VILA AMORIM PROXIMO A
CHACARA DO VALÉRIO"

Justificativa

Sabemos que a iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de vida
da população, nos bairros da nossa cidade, permitindo que a comunidade
desfrute plenamente dos espaços públicos e vias de trânsito no período noturno,
a falta de iluminação facilita ações ilícitas e criminosas colocando em risco a
segurança e a integridade da comunidade que por alitransitam e residem.

Esta vereadora foi procurada pelos moradores da rua, e visitou o local,
constatando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgência.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 14 de junho de 2022.
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ExcELENTíssrrtro SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaena DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"REQUALTFTCAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO SrLVA NO BATRRO
MORADA DA LUA DE CIMA "

Justificativa

A requalificação asfáltica possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos
espaços urbanos. A carência deste importante componente e o mau
gerenciamento de vias de acesso e passeios tanto por parte dos órgãos
responsáveis quanto pela população causa precariedade.

Com isso indicamos a pavimentação asfáltica na rua João Silva no bairro Morada
da Lua de cima, localizado na cidade de Barreiras - BA. A realidade dessa
comunidade traz a necessidade de auxiliar na requalificação do ambiente
carente de pavimentação e infraestrutura adequada. A ausência parcial ou
completa deste importante componente do espaço urbano tende a gerar outras
necessidades a essa região.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 14 de junho de 2022.
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuane DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

..TROCAS 
DE I.ÂIUPEOAS NOS POSTES LOCALIZADOS

NA RUA DOM MANUEL BAIRRO VILA DOS
FUNCIONARIOS PROXIMO AO CLUBE FORTALEA"

Justificativa

Sabemos que a iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de vida
da população, nos bairros da nossa cidade, permitindo que a comunidade
desfrute plenamente dos espaços públicos e vias de trânsito no perÍodo noturno,
a falta de iluminação facilita ações ilícitas e criminosas colocando em risco a
segurança e a integridade da comunidade que por ali transitam e residem.

Esta vereadora foi procurada pelos moradores da rua, e visitou o local,
constatando a necessidade de melhorias necessárias em caráter de urgêncía.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 14 de junho de 2022.
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