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ExcELENTÍssrrrro SENHoR pRESIDENTE, DA cÂrrlana DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.'INDICA A PREMENTE NECESSIDADE DE PROCEDER COM URGÊNCIA A
TNSTALAçÃO DE CÂMERAS DE MONTTORAMENTO NAS CRECHES E

ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO."

Justificativa

A cada dia que passa aumenta o índice de violência e tráfico de drogas em
nossa cidade, principalmente próximos às Escolas, portanto a presente
índicação visa contribuir preventivamente contra a ação dos marginais e
qualquer ato de violência dentro e fora da creche e da Escola. Assim,
entendemos que a instalação de câmeras de monitoramento nas Escolas e
Creches de nossa cidade se constituirá em intimidação aos marginais.

Sala das Sessões, em 18 de abril de2022.

STLMA M^ALVES
Vereadora-Republica nos
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ExcELENTíss[vro sENHoR PRESTDENTE, DA cÂrvrane DE
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm". senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

..INSTALAÇÃO DE UM POSTO POLICIAL NO BAIRRO VILA RICA, NESTE
MUNtcípto.,,

r;ra MuniciPa

Justificativa

a!" seja implantada uma rota permanente de viatura policial, bem comotambém, colocado um posto policial na localidade ora referlda, visto anecessidade urgente dos moradores pela falta de segurança. Sendo, portanto
de fundamental importância e relevància que seja atenáido este 

'apelo 
da

localídade.

Sala das SessÕes, em 1g de abril de 2022.
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