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rxceururísstMo SENHoR pRESTDENTE, DA cÂruene DE vEREADoREs DE BARREIRAS,

ESTADO DA BAHIA.

Os vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a Vosia Excelência, que após a deliberação e aprovação do plenário seja
encaminhado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, a seguínte indicação.

"que seja realizado o planüo de árvores em toda extensão das ruas Atberto
Coimbra e Dom Pedro l, nas mediações da Feira LÍvre de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Esta indicação se fundamenta na necessidade urgente de arborização de nosso Município.
Nestes dias de intenso calor ao andarmos pelas ruas de nossa cidade encontramos pouca
ou quase nenhuma sombra. As árvores têm vários efeitos posiüvos no meio urbano, tais
como o aumento do conforto e valorização da cidade, pois criam sombras que protegem
da exposição aos raios solares; diminuem a temperatura dos espaços abrigados e
envolventes; aumentam a umidade do ar tornando o ambiente mais agradável; protegem
do vento; melhoram a estéüca das cidades, promovendo a diversidade de cores e de luz;
promovem a qualidade ambiental. Portanto, as árvores são um excelente investimento na
valorização e qualidade de vida urbana. Sendo assim, , ante as condições ambientais de
intenso calor que temos enfrentado é de extrema necessidade que seja desenvolvido um
projeto de arborização nas mediações da feira livre de nossa cidade

Sala das sessões, 15 de outubro de2Q2L.
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ExMo. sR. PRESTDENTE DA cÂTuInR 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 feita a limpeza do cana! do Bairro Vila Dulce, neste

município. "

JUSTIFICATIVA

A limpeza do canal é uma reivindicação dos moradores e importante na manutenção da saúde

destes, o canal está muito sujo, gerando a proliferação de mosquitos e, consequentemente, as

doenças relacionadas.

Com frequência, os moradores têm suas casas invadidas pelas águas, no período chuvoso, que ao

transbordarem do canal, retornam pela Rua trazendo consigo lixo e dejetos.

pede-se, portanto, uma rápida solução para este problema que aflige os moradores locais.

Sala das Sessões, em 2L de outubro de 202L.
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ExMo. sR. pREsTDENTE DA cÂruene MUNrcrpAL 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:

"soticitação que seja feito a sinalização de trânsito nas vias do

Loteamento Rio Grande"

JUSTIFICATIVA

A sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O respeito à sinalização garante

um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres. Placas, inscrições nas vias,

sinais tuminosos, gestos etc. compõem a sinalização de trânsito. Essas informações regulamentam

o trânsito, advertem os usuários das vias, indicam serviços, senüdos e distâncias, sendo

classificadas em sinalização vertical, sinalização horizontal, disposiüvos de sinalização auxiliar,

sinalização semafórica, sinais sonoros e gestos.

O artigo 90, §1do Código de Trânsito Brasileiro determina que a sinalização de trânsito é

responsabilidade do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e este responde pela falta,

insuficiência ou incorreta colocação dos sinais.
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUANA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

BAHIA.

o Vereador Adriano stein no uso de suas atribuições legais e regimentais' vem

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

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

"solicitação que seia feita a requatificação asfáltica na Rua Luís

Gonzaga,noLoteamentoSãoPaulornestemunicípio"

JUSTIFICATIVA

os moradores vem constantemente reivindicando a requalificação asfálüca' 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,oquedecertaforma,poderáocasionaracidentesgravesedanificaçãodo
patrimônio.

Sala das Sessões, em 26 de outubro de2O2L'

Adriãno Stein
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EXMO. SR. pRESIDENTE DA CÂrUann 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 postes de iluminação na Rua são

Fetipe e Machado de Assis no Loteamento Rio Grande"'

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 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 21 de outubro de2O2L'
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