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ExcElENTísstrrlo SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO IVIUT,IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂrrlaRR DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que sejam instalados mais postes, manutenção e troca das

lâmpadas dos postes de iluminação pública já existentes, localizados no

Povoado de Serra Talhada."

Justificativa

Esta vereadora foi procurado por moradores do Povoado de Serra Talhada

para que intermediasse, junto ao setor competente da prefeitura, a instalação

de mais postes, como também a manutenção e troca das lâmpadas dos postes

de iluminação pública dos postes existentes do Povoado acima cítado. O

pedido é pertinente visto que a falta de iluminação propicia in'meras coisas

ruins, além de gerar insegurança para os moradores. Diante do exposto,

solicito com urgêncía a realizaçáodos serviços solicitados.

Sala das SessÕes, 03 de setembro de 2021.
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A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"lndica que sejam instalados mais postes de iluminação pública no

Povoado Mucambo'" rrnara Municrppl-o'tl{trri

Justificativa

Esta é uma demanda dos moradores locais, tendo em vista que o local fica

escuro, causando inseguranÇa ao cidadão. A iluminação pública é essencial à

qualidade de vida em comunidades organizadas, atuando como instrumento de

cidadania, e está diretamente ligada à segurança pública, prevenindo a

criminalidade no local e oportunizando melhores condiçóes de trafegabilidade,

principalmente de pedestres.

Sala das Sessôes, 03 de setembro de2021.
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A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuigões legais e regimentais, vem

iôquerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicita que a Viação Cidade de Barreiras, detentora da concessão do transporte
público, disponibilize linha de ônibus de transporte coletivo urbano nos Bairros
Reserva Parque e Parque Verde."

Justificativa

'Considerando o princípio de que interesses públicos devem prevalecer sobre interesses

particulares, podemos afirmar que o transporte público coletivo deve ser prioridade e assim

deve ser tratado pela administração pública.'

Após conversa com os moradores dos Bairros Reserva Parque e Parque Verde,

solicitamos que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos viabilize junto à

Viação Cidade de Barreiras, detentora da concessão do transporte público, disponibilize

linhas de ônibus de transporte coletivo urbano nos bairros supracitados. Vale ressaltar que

no Reserva Parque residem 90 famílias e no Parque Verde, 80. Portanto, fazjus a referida

proposição, uma vez que os moradores dos referidos baírros não contam com linha de

transporte coletivo e assim, as famílias terão mais facilidade para se deslocar até outros

locais da cidade.

Sala das Sessões, 08 de setembro de 2021
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ExcELENTíssluo SENHoR PRESIDENTE DA cÂnttlnR DE VEREADoRES

Do MuNtcíplo oe BARREIRAS/BA.
*JP

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicaçáo:

lllndica que

Francisco."

seia instalada a iluminação púbtica da entrada Bairro São

Justificativa

À"escassez de íluminação pública naquela localidade está colocando em risco a

segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências de

roubos, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de insegurança,

necessário se faz que o competente setor da Prefeitura, instale postes com braços

de lâmpadas urgente.

Diante das informações e a pedido dos munícipes, é que solicito que de imediato o

Poder Executivo Municipal junto à Coordenação de lluminação Pública tome as

providências necessárias para que esta indicação seja atendida.

Sala das SessÕes, 13 de setembro de 2021.
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DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

n'lndica que seja

Arboreto2."

implantado Parque lnfantil na Praça do Bairro

Justificativa

Essa área de lazer proporcion ará o bem estar físico e mental dos moradores

daquele bairro e terá como objetivo reunir amigos, familiares, e pessoas que

usufruam da localidade para conversar, descontrair. Por esses motivos os

moradores necessitam dessa inquestionável área de lazer o maís rápido

p"ossível, principalmente por estarmos atendendo uma solicitação dos pais que

ali residem.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2021.
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turuucípro DE BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,

requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário,

encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,lndica que seja intensificada a iluminação do Bairro Arboreto 2, especialmente

na rua 8."

Justificativa

Considerando que os locais necessitam urgentemente da intensificação da iluminação

em virtude da sensação de insegurança proveniente de sucessiro, 
"..ritos 

que foram

relatados pelos moradores do bairro, como também do perigo de animais

peçonhentos; defendemos ser de suma importância mantê-los muito bem iluminados

para que não se torne local propício para pessoas mal intencionadas cometerem

delitos e outras atividades criminosas, como a destruição do patrimônio público com

atos de vandalismo e a utilização do espaço para consumo de drogas'

Sala das Sessões, 13 de setembro de2021.
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