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EXMO. SR.

BAHIA.

pnrsrorrwe oa cÂruRRA MUNIcIPAL DE vEREADoRES DE
, (,^

U,

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

-Qrreiras, S;\

,,solicitação que seja feita a pavimentação asfálüca na Rua

Uruguai , Centro, neste Município de Barreiras"

JUSTIFICATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando a pavimentação asfálüca' uma vez

quetêmtidoseusdeslocamentoseatividadesdiáriasdificultadaspelafaltade
pavimentação 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 02 de fevereiro de2OZt'
.âmara Municip

'tilffiku

Vereador-PP
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pRESTDENTe oa cÂrueRA MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAs _

o Vereador Adriano stein no uso de suas atribuições le'

EXMO. SR.

BAHIA.

requerer a v Exe que, após deliberação e aprovação do plenário,

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

'diil;ii;;:j

vem

ao

"solicitação que seja feita a requalificação asfáttica na Rua
Assembleia de Deus, no Bairro Loteamento Jk, neste
município."

JUSTIFICATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação, uma vez que têm
tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela presença de buracos,
sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias, dificultando o ir e vir
dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam por essas
vias fazendo manobras perigosas, o que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes
graves e danificação do patrimônio.

Sala das Sessões, 02 de Janeiro 2022.
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Assinatura dc =unc
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ExMO. SR. PRESIDENTE DA CÂrunne 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 Municipal a seguinte lndicação:

,,solicitação que seja feita a recuperação Gom patrolamento e

cascalhamento da Rua Anísio Teixeira'

MunicíPio de Barreiras'

Bairro Santa

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessário, pois a referida rua se encontra em péssimas

de trafegar, devidos aos vários buracos existentes por decorrência das fortes chuvas'

noqual,estacausandoinúmerasreclamaçõesporpartedosmoradores.Nesta
justificativa, espera-se contar com o apoio dos nobres Edis na aprovação desta

indicação.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2022'

'-àmara 
Munici

A-ssinattrra (ç' E11 46in11art':'

Vereador-PP
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ExMO. SR. PRESIDENTE DA cÂUnna 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 Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a Construção de Parada de Ônibus

coberta, com sinalização de trânsito, no Bairro Loteamento São

Paulo, neste municíPio."

JUSTlFlCATIVA

A referida proposição tem como objeüvo facilitar o dia a dia dos moradores deste Bairro '

Hoje, as pessoas que necessitam de transporte público, esperam por várias horas debaixo de

sol e chuva, sem qualquer estrutura para sentar enquanto aguardam pelos ônibus' Sendo

assim, a presente proposição se torna de fundamental importância aos que ali residem' haja

vista que é um grande desejo dos moradores que seja construída parada de ônibus'

Sala das Sessões, em 17 de Fevereiro de2022'
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Vereador - PP
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ExMo. sR. pREsTDENTE DA cÂruana MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAs -

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 seja feita a Construção de Parada de Ônibus

coberta, com sinalização de trânsito, no Bairro Boa Sorte, neste

município."

JUSTIFICATIVA

A referida proposição tem como objetivo facilitar o dia a dia dos moradores deste Bairro .

Hoje, as pessoas que necessitam de transporte público, esperam por várias horas debaixo de

sol e chuva, sem qualquer estrutura para sentar enquanto aguardam pelos ônibus. Sendo

assim, a presente proposição se torna de fundamental importância aos que ali residem, haja
vista que é um grande desejo dos moradores que seja construída parada de ônibus.

Sala das Sessões, em L7 de Fevereiro de 2022.
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EXMO. SR. pRESIDENTE DA CÂruRnA 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 Municipal a seguinte lndicação:

,,solicitação que seja feita a construção de Parada de Ônibus

coberta, com sinalização de trânsito, tro Bairro Ribeirão, neste

município."

JUSTIFICATIVA

A referida proposição tem como objeüvo facilitar o dia a dia dos moradores deste Bairro '

Hoje, as pessoas que necessitam de transporte público, esperam por várias horas debaixo de

sol e chuva, sem qualquer estrutura para sentar enquanto aguardam pelos ônibus' sendo

assim, a presente proposição se torna de fundamental importância aos que ali residem' haja

vista que é um grande desejo dos moradores que seja construída parada de ônibus'

Sala das Sessôes, em L7 de Fevereiro de2022'
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