
Carnara Jvttlrlícípat{e tsarreíras - BA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExMo. sR. pRESIDENTE DA cÂuana MUNtcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribulções 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 recuperação da estrada vicinal do

Distrito 35 (Três lhas), próximo a Just Mix, que da acesso a

fazendinha Gourmet."
't*#ffiHiffi

JUSTIFICATIVA ffi
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 Ll- de junho de202t
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Carnnra 1/twrlícípat{e tsarreíras - BA
CNPJ: 16.256.893/000 I -70

ExMo. sR. PRESTDENTE DA cÂrvlnna MUNrctpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS -

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 Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a recuperação da estrada vicinat do
Boa Sorte ao Povoado de Barreiras Sul."

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 Ll de junho de20Zi,

Vereador-PP
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Ca:mnra 7vfurlícíf at {e Barreíras -'R A
CNPJ: 16.256.893/0001-70

EXMo. sR. pRESTDENTE DA cÂwRnn MUNtctpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS - BAHIA.

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

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

a seguinte lndicação:

"solicitação que seia instalado redutores de

Blumenau no Bairro Vila Brasil, neste município."
velocidade, na Rua

JUSTIFICATIVA

A colocação de redutores de velocidade naquela localidade em muito

reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança

construirá no sentido de

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 07 de junho de 2021'.
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Adriaàõ-ffiÍn
Vereador - PP
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EXMo. sR. pREStDENTE DA cÂuann MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAS -

BAHIA.

O Vereador Adriano Stein e Rodrigo Vieira Silva, 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 instalado postes de iluminação na BR 135,

na entrada da comunidade de Baraúna, neste município de

Barreiras".

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando esse serviço, que por certo irá
trazer 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 tambem que,

existem pontos que ainda não foram contemplados com os pontos de iluminação.

Fazendo assim necessário o atendimento desta indicação.

Sala das Sessões, em 15 de junho de2021..
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Vereador-PP

Apro
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Vereador-DEM
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