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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂunna MUNtctpAL 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 colocação de tampa e a manutenção de

bueiros/boca de lobo localizados no início da Avenida ACM, do Bairro

Serra do Mimo próximo ao Los Pampas, neste município. "

JUSTIFICATIVA

A presente proposição atende reivindicação de moradores da região, uma vez que a ausência da tampa da

boca de lobo propícia não só o acúmulo de lixo e de animais peçonhentos, como também aumenta

significativamente o risco de acidentes envolvendo principalmente crianças e idosos que ali circulam.

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

Sala das Sessões, em 1,7 de junho de 2021.

Adriano Stein
Veraaoor'FP

Adriano Stein
Vereador - PP
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂrUnnR 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 pavimentação asfáltica na rua da

Alegria do Bairro Morada da Lua neste Município de Barreiras"

JUSTIFICATIVA

osMoradoresvêmconstantementereivindicandomelhoriasnestareferidarua'uma
vez que têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas' sofrendo com o

período chuvoso, com acúmulo de água nas vias, 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 tambem contribuir

para desenvolvimento econômico e social do local'

Sala das Sessões, em 29 de junho de2O2L'

VEREADOR/PP
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ExMo. sR. PRESTDENTE DA cÂuRRn MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS -

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 pavimentação asfáltica da Rua

Princesa Leopoldina, do Bairro sandra Regina, neste Município
de Barreiras"

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando melhorias nesta referida rua, uma
vez que têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas, sofrendo com o
período chuvoso, com acúmulo de água nas vias, 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 pâra a população, e tambem contribuir
para desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das Sessões, em 29 de junho de2021,.
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ADRIANO STEIN


