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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras a
seguinte lndicação:

"Implantação de um Posto Policial no entroncamento da estrada que
liga a sede do município aos povoados de Val da Boa Esperança,

Gentil, Maia do Jatobá, Forquilha do Rio, entre outros - Barreiras -
BA."

JUSTIFICATIVA

Com o início das obras de pavimentação asfáltica da estrada que
liga a sede do município aos povoados acima descritos, o movimento de
veículos automotores aumentou de forma substancial. Também é
relevante os pedidos de chacareiros, moradores e trabalhadores da
agricultura familiar com relação ao risco de acidentes e ao trânsito de
veículos estranhos durante toda a na, advindos de Luís Eduardo
Magalhães, o que tem colocado stas localidades em total
estado de atenção. A impl
para todos.

Sala das Sessões,

EURIC

vai gerar segurança
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excelerurísstruo sENHoR PRESIDENTE DA cÂruane DE

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA'

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Ex" que, após deliberação e aprovação do
plénário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Barreiras,

a seguinte lndicação:

..ILUMINAçÃO PÚBLICA AO LADO DA ESCOLA PAULO MACHADO
NA VILA RICA - BARREIRAS . BAHIA".

Solicitamos que seja realizada os reparos e trocas de lâmpadas

mais fortes nessa localidade, tendo em vista que a referida troca, irá gerar

mais conforto e segurança para as moradores e todos que necessita
passa por esta localidade.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto

JUSTIFICATIVA

atendimento e também aos Nobres Pares a
lndicação.

Sala das

da presente

FILHO

, 10 de maio de

A-p rov
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