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rxcrlerurísstMo sENHoR pREsIDENTE, DA cÂrunna DE vEREADORES DE BARREIRAS,

ESTADO DA BAHIA.

o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem requere a Vossa

Excelência, que após a deliberação e aprovação do plenário seja encaminhado ao Excelentíssimo

senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação'

,,solicitação de 3 quebra-molas na rua Tancredo Neves, Bairro são Paulo na rua da lgreja

Católica"

Apr
dia:

por
JUSTIFICATIVA ."r;tr"t

A colocação dos três quebra-molas naquela localidade se faz necessário no se

reduzir a velocidade dos veículos e motos, proporcionando maior segurança aos

daquela região. Muitas crianças e adolescentes transitam por essa localidade, fazendo

caminhada, correndo risco de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos e motos com

velocidade acima do Permitido.

Sala das sessões, 21 de janeiro de 2021'.

ADRIANO STEIN

VEREADOR PP.
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EXMO. SR.

BAHIA.

pREstDENTe on cÂrueRA MUNICtPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

irnôl'ô Municipal0e Barretras - "
Protocolo nd J8 í .;Ih-{gÊ

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regime

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 correção asfáltica na Rua Alvorada

do Bairro Morada da Lua, na altura da casa de n" 392 ao ne 551"

JUSTIFICATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando a correção asfá

gerado transtornoS a presença de buracos, prejudicando as atividades diárias bem

dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que diaria

transitam por essas vias, fazendo manobras perigosas, o que, de certa forma, poderá

ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio'

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2021'

Adriano Stein
Vereador - PP

Aprq
dia:.

p0r,
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruRRe MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS - BAHIA.

O Vereador Adriano Stein, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V Ex3

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

a seguinte lndicação:

JUSTIFICATIVA

,ora MuniciPal de Barrettôs' bi
rotocolo no j Ut-^
zn 0L 10a. I aL.àsJLAx
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='-ffi at[ra dô Fu ncinná rio

q
Adriano Stein
Vereador - PP

"solicitação que seja feita a limpeza nas áreas publicas do loteamento

São Paulo"
Apr«r
dia:

por

Por este motivo, pedi

deste problema, o mais ráp

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2027.

quantidade de mato e lixo, gerando reclamações por parte dos moradores.

ias para que juntamente com o setor competente busque a solução
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