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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 Ex.3 que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a instalação de lixeiras de coleta

seleüva ao longo da Avenida Antônio Carlos Magalhães"'

JUSTIFICATIVA

A instalação de lixeiras favorecerá a garantia de uma cidade mais limpa, favorecendo a

coleta de lixo pelo serviço público municipal, para os moradores e usuários das vias

para que evitem colocar lixo em locais impróprios, gerando um circulo benéfico para

toda a população. Esta indicação se faz necessário, pois contribuirá na manutenção do

jardim recém instalado ao longo da referida avenida'

Sala das sessões, 14 de junho de 2022
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUANA MUNTCIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS'

BAHIA.

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

requerer a v Ex.e que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

,,solicitação que seja feita a instatação de lixeiras de coleta

seleüva ao longo da Avenida Clériston Andrade".

JUSTIFICATIVA

A instalação de lixeiras favorecerá a garanüa de uma cidade mais limpa, favorecendo a

coleta de lixo pelo serviço público municipal, para os moradores e usuários das vias

para que evitem colocar lixo em locais impróprios, gerando um circulo benéfico para

toda a população. Esta indicação se faz necessário, pois contribuirá na manutenção do

jardim recém instalado ao longo da referida avenida'

Sala das sessões, 14 de junho de2022
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O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

requerer a V Exê que, após deliberação e aprovação do Plenário' seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfáltica' uma vez

que têm üdo seus deslocamentos e aüvidades diárias dificultadas pela presença de

buracos, sofrendo com o período chuvoso' com acúmulo de água nas vias' dificultando

o ir e vir dos cidadãos, danificando veícuros e motocicretas que diariamente transitam

por essas vias fazendo manobras perigosas' o que' de certa forma' poderá ocasionar

acidentes graves e danificação do patrimônio'

"solicitação que seja feita a

Maceió, Bairro Santo Antônio,

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2022'

requalificação asfáltica da Rua

neste município."

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE

Adííno Stein
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ExMo. sR. PREsIDENTE DA cÂTunna 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 a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a pavimentação asfálüca da Travessa

santa custódia, Bairro Barreirinhas, neste município"

JUSTIFICATIVA

Os moradores vem constantemente reivindicando a pavimentação asfáltica, uma vez

que, têm üdo seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela presença de

buracos ao longo da referida rua, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando

veículos e motocicletas que diariamente transitam por essa via fazendo manobras

perigosas, o que de certa forma, poderá ocasionar acidentes Sraves e danificação do

patrimônio.

Sala das Sessões, em 21 dejunho de2022.

Adriano Stein
Vereador PP
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ExMo. sR. PRESTDENTE DA cÂruane MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAs - BAHIA.

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

que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipat
a seguinte lndicação:

"Solicitação que seja feita a instalação de redutores de velocidade na

Rua Vital Brasil Bairro Santa Luzia, neste município. " 
^ .. .,, ./ ,». 

"

JUSTIF!CATIVA

A colocação de quebra-molas naquela localidade em muito construirá no senüdo de reduzir a
velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança 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 permiüdo.

Portanto, solicitamos que seja colocado um quebra-molas com urgência, proporcionando uma
maior segurança para o tráfego naquele local.

Sala das Sessões, em 28 dejunho de2022.
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Vereador - PP
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