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ExcELENlíssrttto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrraam DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentaís, vem

requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação de iluminação pública para o bairro Cidade Nova, nesse município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a regularização dos serviços

de iluminação pública para o bairro Cidade Nova, pois são essenciais para a segurança

dos munícipes. *A precariedade na iluminação pública propicia o aumento da

criminalidade, a insegurança dos moradores e também o uso, tráfico e comércio de drogas.

Nosso município tem sofrido com uma insegurança crescente. O serviço ineficiente de

iluminação apenas potencializa, não so o risco, mas também a sensação de insegurança e

vulnerabilidade entre os cidadãos. Esperamos que a situação seja regularizada."

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2021.
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ExcELENTísstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂmene DE vEREADoRES DE
BARREIRAS . ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenárío, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Substituição da caixa d'água por uma maior, no Povoado Baraúna, zona ruraldesÍe
município."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores do Povoado Baraún a, zona rural desse
município. Solicitamos que possa trocar, substituir a caixa d'água, pois a caixa é pequena

e não tem contemplado todos os moradores. Visto que teve aumento de moradores e que

essa mesma caixa atende até o Frango de Ouro. Dessa forma solicitamos aos nobres

colegas a aprovação dessa indicação e ao poder executivo à ida ao local para uma melhor
avaliação do que pode ser feito por esse povoado.

Sala das Sessões, em 08 de outubro de 2021.

Assinatrrra dc =unci^nário

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (71) 36ll-9628
Home Page : www. camaradebaneiras. ba. gov.br Ouvidoria : 0800-075-8 1 0 I

-árnara Munici
po


