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EXMO. SR. PRESTDENTE DA CÂrUene MUNICIPAt DE VEREADORES DE BARREIRAS -

BAH!4.

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

requerer a V. Exs que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

,,Solicitação que seja feita a recuperação da estrada vicinal da

comunidade de Conrio, neste Município de Barreiras".

JUSTIFICATIVA

A Estrada Municipal apontada na presente lndicação encontra-se em precárias condições

de trafego, devido a buracos, o que vem causando atrapalho, dificuldades e prejuízos aos

proprietários de veículos, bem como aos moradores da localidade apontada, que utilizam a

mesma. A recuperação da referida estrada e melhoria das suas condições de trafego' é

indispensável, para que oS moradores ao longo da mesma, possam desenvolver suas

atividades diariamente.

Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2021'
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Vereador - PP
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂruena MUNtctpAt DE vEREADoREs DE BARREIRAs -

BAHIA.

O Vereador Adriaho 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 Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seia colocado um contêiner de lixo com coleta

regular na

Barreiras."

comunidade de Conrio, neste município de

JUSTIFICATIVA Assinattrra dc trtrnci

OS contêineres facilitaria a coleta de lixo, pois em vez de aglomerar os

sacos de lixo para o caminhão recolher, com o contêiner o lixo seria recolhido de uma

só vez pelo caminhão, não ficando sacos de lixo espalhados pelas ruas.

Cabe ressaltar que as pessoas, empresas ou órgãos públicos que se

preocupam com o meio ambiente podem proporcionar uma vida mais saudável para a

população. No Brasil esse sistema de coleta aünge cada vez mais a aprovação da

população. Pede-se também fazer trabalhos de conscientização através da imprensa e

informaüvos da importância da populaçáo fazer a separação do lixo seco do lixo

orgânico em suas residências tornando assim esse serviço mais eficaz e com maior

qualidade.

Sala das Sessões, em 03 de setembro "daa4

Vereador - PP
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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruana MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

O Vereador Adriano Stein, 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 a seguinte lndicação:

"solicitação que seia feita a instalação de uma Academia

Popular na comunidade de Conrio, neste município."

JUSTIFICATIVA

A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e a sociedade em geral,

uma vez que, reduz consideravelmente a probabilidade do aparecimento de doenças e

contribui para a formação fisica e psíquica do ser humano. As condições a serem

oferecidas pelo poder público para a prática de esportes e exercícios fisicos ajudam a

combater os hábitos prejudiciais causadas pelo consumismo, problemas psicológicos,

condições sedentárias e todos os atos que contribuem para o desvio de valores, são

nestes processos que a práüca do esporte mostra a grande contribuição à sociedade.

As academias populares oportunizam a prática de exercícios fisicos ao ar livre trazendo

maior qualidade de vida aos usuários que, vem conguistando adeptos de todas as faixa

de idade a medida que venham sendo disponibilizadas nos espaços públicos, gerando

socialização entre as famílias e criando um vínculo de amizade entre os praticantes

devido a aproximação e a periodicidade praücada, sobretudo, aqueles que pertencem

a 3a idade, uma vez que naquela localidade possuem vários idosos.

Sala das Sessões, em 03 de setembro de 202L.
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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruRna MUNrcrpAL 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 seia feita a implantação de iluminação pública

na comunidade de Conrio neste Município de Barreiras".

JUSTIF!CATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando esse serviço que por certo trará

mais segurança para toda a população que por ali vivem e transitam. Vale salientar

que o sistema de iluminação pública no local encontra-se precário, poucos postes com

lâmpadas, trazendo risco a população local, vale ressaltar também que, existem

pontos que ainda não foram contemplados com os pontos de iluminação. Fazendo

assim necessário o atendimento desta indicação.

Sala das Sessões, em 03 de seteSnbro de 202L.
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