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ExMo. sR. PRESIDENTE oa cÂrulRl MUNICIPAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

requerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenário' seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Múnicipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a recuperação com patrolamento e

cascalhamento na estrada vicinal do povoado de Angelica Aires

até o Val da Boa Esperança, neste município de Barreiras'"

Sala das sessôes, em 25 de agosto de 2021

JUSTIFICATlVA

Tal solicitação se faz necessária, pois o patrolamento e cascalhamento são de suma

importância, pois vai oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos' bem

como, ao deslocamento das pessoas que uülizam aquelas vias' uma vez que' devido às

más condições oferecidas preiudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas'

Esperamos que esta reivindicação seja prontamente atendida' melhorando

.o'nria.r..r"trn.nte a trafegabilidade do local, e a qualidade de vida destes cidadãos'

até melhor oportunidade em que seja possível ser asfaltada'
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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂrueRe MUNrcrpAt DE vEREADoREs DE BARREIRAS -
BAHIA.

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a pavimentação asfálüca da Rua

CrÍciúma e Alvorada, no Bairro Nova Barreiras,
Município."

neste

JUSTIF!CATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando melhorias nesta referida rua, uma
vez que têm tido seus deslocamentos e aüvidades diárias dificultadas, sofrendo com a

falta de pavimentação asfáltica, dificultando o ir e vir dos cidadãos. Cabe destacar a
importância desta ação, para melhoria da infraestrutura da nossa cidade, oferecer
melhores condições de vida para a população, e também contribuir para

desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das Sessões, em 30 de agosto deZO2L.
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uceururÍssrvto sENHoR eRES|DENTE, ol cÂrunne DE vEREADoRES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requere a Vossa Excelência, que após a deliberação e aprovação do plenário seja

encaminhado ao Excelentíssimo senhor Prefeito, a seguinte indicação.

ÍSolicitação que seia instalado Redutores de Velocidade
na rua Paraíso, bairro Bela Vista neste Município de
Barreiras.'

JUSTIFICATIVA

A necessidade da implantação dos redutores se faz necessiíria pois os motoristas
tem aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada via, colocando em
risco outros condutores e pedestres.

Sala das sessões, 30 de Agosto de 2O2t
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