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ExcELENTÍssrpro sENHoR pREsTDENTE DA cÂu,ma DE vEREADoRES DE
BARREIRAS-BAHIA.

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Pleniário, seja encaminhada ao
Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

..SOLICITO A CAPINAÇÃO,LIMPEZA, INSTALAÇÃO DE ABRIGOS
COM COBERTURAS E PLACAS IDENTIFICADORAS EM TODOS OS
PONTOS DE TRANSPORTE COLETIVO DO BAIRRO CIDADE NOVA

NESTE MUNICÍPIO''.

JUSTIFICATIVA:

As comunidades dos bairros têm solicitado que sejam disponibilizadas coberturas e placas
identificadoras para os pontos de ônibus da cidade, em especial, nos pontos que ainda não possui
nem um tipo de abrigo, devido à grande quantidade de pessoas que esperam o coletivo durante
todo o decorrer do dia estando sujeito a sol e chuva, faz se justo e necessiírio oferecer melhorias
aos mesmos, e assim proceder com reformas, revitalizações e limpezas dos pontos já existentes
garantindo uma boa qualidade de vida aos nossos munícipes.

A fim de melhorar o atendimento do serviço fornecido a nossa população, pedimos em caráter de
urgência ao Executivo através da Secretaria de Trânsito e Transportes, bem como, a Empresa de
Transporte, que atendam a solicitação da nossa população.

Ante o exposto, vimos solicitar aquiescência dos nobres pares em apoiar esta nossa reivindicação.

Sala das Sessões, em 07 de Julho de2020.
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EXCELENTÍSSWTO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANA DE VEREADORES
DE BARREIRAS-BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Pleniírio, seja
encamiúada ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"SOLICITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, MELHORIA E RECUPERAÇÃO
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO BARREIRAS SUL, COM

REPOSIÇÃO N TROCA DAS LÂMPADAS QUEIMADAS".

JUSTIFICATIVA:

Os moradores do Barreiras Sul vêm sofrendo com a baixa qualidade da iluminação
pública. Por isso faz-se necessário proceder com urgência um reparo nos braçoÁ e
reposição das lâmpadas queimadas, para que possa oferecer segurança aos moradores
desta localidade. Essa situação vem favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas
que por ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando
pânico e desconforto dos moradores daquela região.

É importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação pública de
qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e na promoção da seg*ançu pessoal
e do patrimônio dos munícipes. Contudo, esperamos contar com o voto dos Nobres Edis
desta Casa de Leis, na aprovação desta proposta, como também, no fortalecimento do
propósito que é um anseio daquela comunidade.

Sala das Sessões, em 07 de Julho de2020.

Maria Das Graçr o Espírito Santo
a- PTB
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