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ExCELENTÍSSlrtaO SENHOR PRESIDENTE DA cÂuane DE

VEREADORES DO IVIUT'IICíPIO DE BARREIRAS'BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçôes 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 seja intensificada a iluminação pública da Avenida

Ahylon Macedo (BR próximo ao Posto Sabbá)"'

Justificativa

solicitamos do Poder Executivo e orgão competente, que providencie com

urgência a intensificação da iluminação pública da Avenida Ahylon Macedo (BR

próximo ao Posto sabbá), visto que o local é muito frequentado diariamente por

pessoas que fazem caminhadas/corridas e a escuridão que predomina é

gritante, colocando a vida de todos em risco'

Sala das Sessões, 19 de abril de 2022'
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CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP
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ExcELENrissuvro SENHoR pRESTDENTE DA

vEREADoRES Do wtunrcÍpto DE BARRETRAS/BA.

cÂrueRe DE

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 seja feita limpeza e pavimentação asfáltica na Rua
Projetada, Bairro Vila Brasil (dá acesso à Creche São José)."

Justificativa

E mais que necessário a pavimentação e limpeza da via acima citada, visto que

ela se encontra em estado lastimável; sem a chuva, existe o problema de muita

poeira e se chove a rua fica intransitável, A limpeza faz-se necessária pois

evitaria também o crescimento do mato e a proliferação de bichos

peçonhentos. Principalmente por se tratar da Rua que dá acesso à Creche São

José. Assim sendo, pedimos ao Poder Público que tome as devidas

providências.

Sala das SessÕes, 11 de abril de 2022.

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP
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