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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruene MUNrctpAL 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 instalado postes com braços de luz, para

melhoramento da iluminação pública, na rua TranquÍlÍdade no
Bairro Sombra da Tarde, neste município de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

A escassez de iluminação pública naquelas localidades está colocando em risco a

segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências de
roubos, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de insegurança, necessário

se faz que o competente setor da Prefeitura, instale postes com braços de luz na Rua

Tranquilidade, no Bairro Sombra da Tarde.

Sala das Sessões, em 22de setembro de 2021.

@
AthianoStein-
Vereador PP
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruene MUNtcrpAL 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 em bloquetes na Rua

Guatemala, no Bairro Boa Sorte neste município."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a pavimentação, uma vez que têm

üdo seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela falta de pavimentação,

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, em 22 de setembro de 2021.

Vereador - PP
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ExMo. sR. PREsIDENTE DA cÂTunna MUNIC!PAL DE VEREADORES DE BARRE!RAS. 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 feita a limpeza da Rua Uruguai, com

cascalhamento e instatação de manilhas para escoamento de águas

ptuviais, no Bairro Boa Sorte, neste Município de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

A limpeza da rua com cascalhamento, e colocação de manilhas, é uma reivindicação dos

moradores, que estão tendo suas atividades diárias dificultadas, pois a presente rua apontada na

presente indicação encontra-se em precárias condições de trafego, devido a buracos, oque vem

causando dificuldades e prejuízos para a população local.

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 202L. ,;inara Mun
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruene MUNrcrpAr 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 em bloquetes na Rua

Argentina, no Bairro Boa Sorte neste município."

JUST!FICATIVA

Os Moradores vêm.constantemente reivindicando a pavimentação, uma vez que têm

üdo seus deslocamentos e aüvidades diárias dificultadas pela falta de pavimentação,

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, em'22 de setembro de 202L.
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruena MUNrcrpAt 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:

"SolÍcitação que seja feita a colocação de faixa de pedestre em

frente ao Centro Municipal de Educação Areolina Cardoso, Rua

Argentina situada em Barreiras l, neste município de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

O referido local atualmente conta com alto fluxo de veículos de passeio, de cargas e,

principalmente de pedestres, uma vez que, as imediações contam com uma alta

concentração de pessoas que utilizam esses espaços e devido ao grande fluxo de

veículos vem dificultando e colocando em risco a travessia dos pedestres que

dependem em se locomoverem de um lado para o outro da via, correndo sérios riscos

de sofrerem acidentes graves, uma vez que, a pista favorece a alta velocidade.Além

dísso, o local também é utilizado por diversas pessoas que passam por ali para fazer o

trajeto entre seus veículos e a unidade, correndo sérios riscos de acidente, sendg

assim é de premente necessidade que sejam tomadas as providências necessárias para

melhorar o tráfego de pedestre naquela localidade.

Sala das Sessões, em ?7 de setembro de 202!.

-âmara Munt
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