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EXcELENriSslruO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUana

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.
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A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário'

seja encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

,,INDICA A NECESSIDADE DE INTENSIFICAR AS RONDAS POLICIAIS NAS

RUASEAVENIDASDoBAIRRoVILADoSFUNCIoNARIoS,NESTA
CIDADE." Câlrrera Municipal tie üarreiras

Protocoto no J3à!)
Em-.1% /-.to / q,r'. às lc :Éhoras

Justificativa -KfiIH,;'.HF.]Y,,;,;i;;;;

Apopulaçãotemconvividocommuitainsegurançaemtodaa
municipalidade, pór"r, é necessário também entender as diflculdades que tem

o setor que promove segurança publica, sobretudo, no que tange a ausência

de um efetivo que possa suprir tal deficiência de estratégia de campo' Contudo'

também temos que promover Segurança pública no sentido de amenizar eSSa

situação, que seja tomada as providências necessárias para melhorar e

intensificar as rondas policiais nas ruas e avenidas do bairro acima citado'

sabemos do esforço da policia militar em atender as reivindicações e também

da grande demanda em nosso município, mas solicitamos um reforço em

ponú, mais críticos onde recentemente houve registros de tentativas de furtos

ou roubos. contudo, esperamos que seja providenciada o que aqui se pede'

com a máxima urgência, considerando que são muitas aS peSSoaS que utilizam

aquele espaço, ficando vulneráveis e sendo alvo da ação de vândalos'
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Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2022'
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ExcELENTísstruo sENHoR, pRESTDENTE DA cÂuana
VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Exa. que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"FAZER SUBSTITUIçÃO OC IÂUIPADAS QUEIMADAS NA RUA CARIBE,
NO BAIRRO VILA DULCE"

Cârnara MuniciP., ,e Barreiras
Protocolo n"-5§.99-

Justificativa

Os moradores do referido bairro, vem sofrendo com a ausência de
iluminação. Essa situação vem favorecendo as ações de assaltos, onde, as
pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis,
causando pânico e desconforto, impossibilitando também a prática de esporte
dos moradores daquela região.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2022 .
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Vereadora - Republicanos
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ExcELENTÍssrrrlro SENHoR pRESTDENTE, DA cÂrtram 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 Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.'QUE SEJA FEITA A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PÉROLA, NO

BAIRRO PARQUE DA CIDADE , NESTA CIDADE."

Justificativa

E de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na

trafegabilidade de veículos e pedestres em boas condiçÕes. A rua citada
precisa urgente de pavimentação asfáltica, pois se encontra em condições
precárias de tramitação, agravando ainda mais nos tempos chuvosos. Os

moradores que utilizam dessa rua estão cansados de reivindicar por melhorias

e pedem a solicitação desse anseio.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2022.
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