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ExMo. sR. pRESIDENTE oa cÂuena MUNIcIPAL DE VEREADoRES DE BARREIRAS ' BAHIA.

O Vereador Adriano Stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V Éx'

que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

a seguinte lndicação:

"solicito a colocação de GUARD- RAIL, na avenida Aylon Macedo, acesso

com a rua São Bernado, Barreirinhas.

JUSTIFICATIVA
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A colocação de Guard-Rail naquela localidade, em muito construirá no senüdo a fim de evitar a

grande quantidade de acidentes de trânsito que vem acontecendo no local. Proporcionando maior

segurança aos moradores e comerciantes daquela região.

Sala das sessões,29 de Julho de 202t
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂrUAne 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 instalado redutores de velocidade na Avenida

Aylon Macedo, sentido ao posto Sabbá"'

JUSTIFICATIVA

A colocação de redutores de velocidade naquela localidade em

diminuir a quantidade de acidentes, proporcionando maior

comerciantes daquela região.

portanto, solicitamos que seja colocado um quebra-molas com

maior segurança para o tráfego naquele local'

muito construirá no sentido de

segurança aos moradores e

urgência, proPorcionando uma
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Sala das Sessões,29 de julho de 2O2L'

Adriano SteÍÍí
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂrUena 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 feito o melhoramento da iluminação

pública, com a instalação de postes, braços de luz e lâmpadas

no povoado de Brejo Redondo, neste Município de Barreiras"'

JUSTIFICATIVA

os Moradores vêm .constantemente reivindicando esse serviço que por certo trará

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

Iâmpadas, 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 aiendimento desta indicação'

Sala das Sessões, em 09 de agosto de202L'
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂruenn MUNtctpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

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

requerer a V. Exs que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feito o melhoramento da iluminação

pública, com a instalação de postes, braços de luz e lâmpadas

na rua São Francisco,

Barreiras".

Bairro Sandra Regina, neste Município de

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando esse se

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.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de2O2L.
'a Ilunict

VEREADOR . PP
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