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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/2019 

 

O vereador abaixo assinado, após ouvir o Plenário, 

encaminha ao Executivo o seguinte pedido de Providência objetivando:  

Que seja feito um projeto de iluminação na BR 116, com 

postes altos e lâmpadas com potenciais de iluminação, que deixam 

a entrada da cidade com padrões de cidade grande, mostrando 

desenvolvimento e atraindo empresários para investirem na 

abertura de empresas e geração de empregos para os moradores 

de Santa Bárbara do Leste/MG, pois postes como existentes na 

entrada das cidades vizinhas como Caratinga/MG, trevo de 

Iapu/MG, demonstram exatamente, o que se quer neste pedido. 

Ademais, nossa maior riqueza que é a BR 116, será mais 

aproveitada, diante de milhares de pessoas e veículos que passam 

por nossa cidade todos os dias, além de terem boas lembranças de 

uma cidade bonita, poderão investir em aberturas de empresas nas 

proximidades da BR e melhorar área econômica do 

município/arrecadação e produzir renda para as pessoas/emprego.    

 

JUSTIFICATIVA:  

O vereador que esta subscreve, visando crescimento da 

cidade e geração de emprego, abertura de empresas e vários outros 

benefícios que poderão ocorrer juntamente com o presente pedido, 

requer do executivo, a realização dessa obra para que possamos abrir 

novos caminhos para nossos jovens e adolescentes, utilizando-se de 

uma riqueza que corta nossa cidade como a BR116 e pouca utilizada 

por nossos empresários e investidores por falta de uma infraestrutura 

como aqui requerida. Assim sendo, poderão olhar para Santa Bárbara 

com novos olhos e investirem em nossa cidade. 
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Pensando em melhorias à população conto com meus pares 

de edilidade. 

 

Santa Bárbara do Leste (MG), 08 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

        HÉBERT FERREIRA MAIA 

              Vereador 

 

 

 


