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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂrulnn MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

,ndra Munici
BAHIA.

r. cinntt rrA rJc .UnCi^narrr.

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentaiS' vem requerer

aVExaque,apósdeliberaçãoeaprovaçãodoPlenário,sejaencaminhadaaoExmo.Sr.
Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a limpeza e capina das ruas São Felipe'

Machado de Assis, no Loteamento Rio Grande, fundo a Magno'

na divisa com o bairro Vila Nova"'

JUSTIFICATIVA

Esta área está com uma grande quantidade de mato e lixo, gerando reclamações

por parte dos moradores que vem reivindicando a limpeza, capina e recolhimento do

lixo no bairro, que se faz necessária, haja visto que os moradores sofrem

constantemente com a sujeira, o mato, o acúmulo de lixo'

cabe destacar a importância desta ação, para melhoria da infraestrutura da

nossacidade,oferecermelhorescondiçõesdevidaparaapopulação,etambém
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local'

Sala das Sessões, em L2 de Maio de 2O2L'

Adriano Stein
Vereaoor - rP

Adriano Stein
Vereador -PP
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ExMo. sR. pREsIDENTE DA cÂuaRa MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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

a V Exo que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr,

Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feito a desobstrução do bueiro, com trocas

de manilhas e requalificação asfáltica, na Rua São Sebastião, no

Bairro Barreirinhas, próximo a Tapiocaria."
i'nara Munic
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A desobstrução do bueiro se faz necessária para o devido escoamento das

águas pluviais ,atendendo para o fato de que na época de chuvas o trecho fica

empoçando, motivo de transtornos aos moradores, Por esse motivo pedimos

providências para que juntamente com o setor competente busque a solução

deste problema, o mais rápido possível.

Sala das Sessões, em l-8 de Maio de2O2L.

Adriano Stêm-
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ExMo. sR. PRESTDENTE DA cÂruRna MUNtclpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAs -
BAHIA.

O VereadorAdriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer
a V Ex? que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a correção asfáttÍca na entrada do
Loteamento Jardim Europa, em frente a Mercedes Bens na saída
pra Salvador."

JUSTIFICATIVA

Os moradores e usuários desta referida via, vem constantemente reivindicando
por este serviço, pois a presença de buracos vem gerando transtornos no dia a dia,
dificultando assim, o ir e vir dos cidadãos, pois os inúmeros buracos espalhados naquele
local estão atrapalhando o tráfego de veículos que precisam transitar por lá, correndo
risco de acidentes.

Sala das sessões, em 25 de maio de2021.
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Adriano Stein
Vereador-PP

rínara Munici
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EXMO.SR.PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC!PAL 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 seja feita a pavimentação asfáltica nas ruas
são Felipe, Machado de Assis,ho Loteamento Rio Grande,
fundo a Magno na divisa com o bairro Vila Nova.,,

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 para a população, e tambem contribuir
para desenvolvimento econômico e social do local.

Sala das Sessões, em l_3 de Maio de2OZL.

Adriano Stein
- Vereador - P.PAOnano Stetn
Vereador-PP
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