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ExMo. sR. pREsTDENTE on cÂuaRl MuNlclPAL DE vEREADoRES qE BARRqIBA§--- - --*,nãra 14unicipal de iJarrelras' b"'
BAHIA.

o Vereador Adriano stein no uso de suas atribuições legais e re8imentais, vem

requerer a V Ex? que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que sejam ampliados os horários de ônibus da

empresa Viação Cidade de Barreiras, linhas que atendem a

Universidade Federal do Oeste da Bahia ( UFOB)."

JUSTIFICATIVA

os universitários que utilizam o transporte coletivo diariamente, vêm constântemente

reivindicando, a ampliação na quantidade e horários de ônibus que atendem a

Universidade,poisnoshoráriosdesaídadosalunos,estátendosuperlotaçãodo
transporte, gerando riscos e transtornos.

Sala das Sessões, em 05 de setembro de 2022

Vereador PP
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂrunnn MUNrcrpAL 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: ,,,t"era Municipal de Barrerras - bA

s:KLhà

"Solicitação que seja feita a limpeza e cascalhamento da Avenida

lnternacional, Bairro Serra do Mimo, neste Município de

Barreiras".

JUSTIFICATIVA

Esta área está com uma grande quantidade de mato e lixo, gerando reclamações por parte dos moradores .

Por este motivo, pedimos providências para que em companhia do setor competente busque a solução

deste problema, o mais rápido possível.

zlpro
dia:.

PorSala das Sessões, em 05 setembro de 2022.
.iiãi}ãi;i;

Adriano Stein
Vereador - PP
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂrunRn MUNIcTpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA. 'rrllâíâ MuniciPaldt

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 melhorado a iluminação pública no

Avenida Beira Rio, Bairro Morada Nobre na Via que dá

acesso a uFoB."

JUSTIFICATIVA

Os moradores e usuários da via 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 lâmpadas, trazendo risco a população local, e estudantes, 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 05 de setembro de 2022'

..rrllâíâ Municipal de ÚArrsrros - '

l"*--ãffiãõfuncionário
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ExMo. sR. pREstDENTE DA cÂrunna MUNtctpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS -

BAHIA.

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais

requerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenário,

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

e regimentais, vem

seja encaminhada ao

"solicitação que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua

Peru, Bairro Barreras l, neste município."

JUSTIFICATIVA

Os moradores vem constantemente reivindicando a pavimentação asfáltica, uma vez

que, têm üdo seus deslocamentos e aüvidades 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 graves e danificação do

patrimônio.
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Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2022. dia:.
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