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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂTUNRR MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS - BAHIA'

o Vereador Adriano stein, 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 redutores de velocidade na rua Horto

Florestal no Bairro Vila Rica, neste município"' lmara Muni
) rotocolo
urn)!;

JUSTIFICATIVA

A colocação de quebra-molas naquela localidade em muito construirá no sentido de reduzir a

velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região'

Muitas crianças e adorescentes atravessam diariamente naquera rocaridade 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 31 de maio de 202L'

AdriãhõStéin
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂIURRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS' BAHIA'

o Vereador Adriano stein, 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 redutores de velocidade na rua são Luis,

nas mediações do imóvel residencial n"681, Bairro Sandra Regina, neste

município. "

JUSTIFICATIVA

Acolocaçãoderedutoresdevelocidadenaquelalocalidade,emmuitoconstruiránosentidode
reduzir a verocidade dos veícuros pois neste rocar inicia-se um acrive que possibilita aos motoristas

trafegarem em altíssima velocidade

Muitas crianças, adorescentes e animais domesticos atravessam diariamente naquela localidade

correndo risco de atropelamento devido o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do

permitido.

portanto, soricitamos que seja corocado um quebra-moras com urgência, proporcionando uma

maior segurança para o tráfego naquele local'

Sala das Sessões, em 31 de maio de 202L'

Adriano Stein
Vereador-PP
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ExMo. sR. pRESIDENTE DA cÂuana MUNrcrpAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS - BAHtA.

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

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

a seguinte lndicação:

"solicitação que seja feita a limpeza e manutenção da praça da igreja

Santa Cruz no Bairro Morada da Lua neste município."

JUSTIFICATIVA

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

vizinhos. Por este motivo, pedimos providências para gue juntamente com o setor competente busque a

solução deste problema, o mais rápido possível.
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Sala das Sessões, em 07 de junho de 202L. o Func narri"'

Vereador - PP
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂruann MUNrctpAL 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:

"Solicitação que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua

lnglaterra no bairro Vila Rica, neste município."

JUSTIFICATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a pavimentação asfáltica, uma vez

que têm tido seus deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela falta de

pavimentação, sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas vias,

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

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

forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio,

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2021,.
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Vereador - PP
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