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ExMo. sR. pRESIDENTE DA cÂruann MUNtctpAL 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 Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seia instatado postes de iluminação em lede na

Avenida souza Moreira, QU€ liga o Bairro vila Brasil ao Bairro

Buriüs, neste Município de Barreiras".

JUSTIFlCATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando esse serviço que por certo irá trazer

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 04 de novembro de 2O2t'

,iitoiir Munlclp

çLü/-_

Vereador PP
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ExMo. sR. PREsIDENTE DA cÂTuaRn MUNICTPAL 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 asfáltica na Travessa

Maria do socorro Moura chagas, Bairro Morada da Lua de cima

, neste municíPio"

JUSTIFICATIVA

Os moradores vem constantemente reivindicando a pavimentação asfálüca' uma vez

que, têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela presença de

buracos ao longo da referida rua, dificultando o ir e vir dos cidadãos' danificando

veículos e motocicletas que diariamente transitam por essa via fazendo manobras

perigosas, o que de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do

patrimônio.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de2027'

riano Stein
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