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ExMo. sR. PRESIDENTE oa cÂruanA 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 colocação de lâmpadas na Rua

Padre Anchieta no Loteamento Antônio Geraldo"'

IUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando esse serviço que por certo irá Irazer

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'

,na ra Mun

'i.J§;
Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021'

Adriano Stein
Vereador'PP
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ExMo. sR. pRESTDENTE ol cÂunna MUNtctpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAS - BAHtA.

o Vereador Adriano stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a v ExÊ

que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
a segu inte lndicação:

"Solicitação que seja feita a limpeza e desobstrução do bueiro da rua
Laranjeiras no Bairro Ribeirão ao lado do muro da CERB."

JUSTIFICATIVA

A limpeza e desobstrução do bueiro é uma reivindicação dos moradores e importante na

manutenção da saúde destes, o canal está muita sujeira e entupido, gerando a proliferação de
mosquitos e, conseq uentemente, as doenças relacionadas.

Com frequência, os moradores têm suas casas invadidas pelas águas, no período chuvoso, que ao
entupirem, retornam pela Rua trazendo consigo lixo e dejetos.

Pede-se, portanto, uma rápida solução para este problema que aflige os moradores locais.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021.

Adriano Stein
Vereador - PP

rmara M u nici

Assin a ttrra do Funci^nári'
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ExMo. sR. PRESIDENTE DA cÂruenn MUNrcrpAt DE vEREADoREs DE BARREIRAs - BAHTA.

o vereador Adriano stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
que, após deliberação e aprovação do prenário, seja encaminhada ao Exmo.
a seguinte lndicação:

vemrequereraVExê
Sr. Prefeito Municipal

"Solicitação que seja feito a ínstatação de redutores de vetocidade na
rua cassimiro de Abreu no Bairro sombra da Tarde,,

,rrara Muni
rrtocolo
,,,fb-/

JUSTIFICATIVA '"inatrrra dO çUnC

A colocação de redutores de velocidade naquela localidade em muito construirá no sentido de
reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela
região' Muitas crianças e adolescentes atravessam diariamente naquela localidade correndo risco
de atropelamento devido o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido.

Portanto, solicitamos que seja colocado um quebra-molas com urgência, proporcionando uma
maior segurança para o tráfego naquele local.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 202L.

Adriano Stein
Vereador - PP
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CâmilrcL Jvlurtícíyaf [e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂURRN MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA'

oVereadorAdrianoStein,nousodesuasatribuiçõeslegaiseregimentais,
que, após deliberação e aprovação do Plenário' seja encaminhada ao Exmo'

a seguinte lndicação:

vemrequereraVExe
Sr. Prefeito MuniciPal

colocado um contêiner

povoado Associação Batista

destinado Para

de Barreiras".

o
"solicitação

recolhimento

que seia

do lixo do

JUSTIFICATIVA

o referido povoado que fica ao rado do Distrito rndustriar de Barreiras, não conta com o serviço de coleta

delixoresidencial,gerandoreclamaçõesporpartedosmoradores.Porestemotivo,pedimosprovidências
para que juntamente com o setor competente busque a solução deste problema' o mais rápido possÍvel'

Sala das Sessões, em 06 de Maio de 2021'

f;ilattrra dc =unci^n

Adrianõítein
Âaro
ü1â:.
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ExMo. sR. pRESIDENTE DA cÂunne MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS - BAHtA.

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 limpeza nas ruas do povoado Associação

Batista de Barreiras".

JUSTIFICATIVA

As ruas do referido povoado que fica ao lado do Distrito lndustrial de Barreiras estão com uma grande

quarrtidade de mato e lixo, praticamente intransitáveis, gerando reclamações por parte dos moradores. Por

este motivo, pedimos providências para que juntamente com o setor competente busque a solução deste

problema, o mais rápido possível.

Sala das Sessões, em 06 de Maio de2021..

^.ffiVereador - PP
ssão do
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