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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruana MUNtcrpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS - BAHIA.

O Vereador Adriano Stein, no uso de

que, após deliberação e aprovação do

a seguinte lndicação:

suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V Exg

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

ç..rílilÍô Municipal de Batrettos - ÓA

Protocolo no

rm*lâÍ ;Eh=>

"Solicitação que seja feita a limpeza na Rua Verônica Cristina de Jesus

Moraes, Bairro Jardim Ouro Branco, neste Município de Barreiras".

JUSTIFICATIVA

Esta área está com uma grande quantidade de mato e lixo, gerando

Por este motivo, pedimos providências para que juntamente com

deste problema, o mais rápido possível.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2022.

reclamações por parte dos moradores .

o setor competente busque a solução

Vereador - PP
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ExMo. sR. pRESTDENTE DA cÂwTRRR MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARRETRAs -

BAHIA. .rrÍlôIô Municipal de Uprrerras - õn
Protocolo no "AsJg -
rm-*i- I s- @hJ5

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 de manutenção de pintura da faixa de pedestres da

Avenida São Desidério, no Loteamento São Paulo, neste

município de Barreiras."

JUSTIFICATIVA

Referida indicação visa à manutenção de faixa de pedestres em frente ao verdurão do

Rogério, tendo em vista que a via possui um intenso tráfego de veículos, o que dificulta

a passagem dos pedestres, deixando evidente o risco de acidentes de trânsito naquele

trajeto. As faixas de pedestres funcionam como uma excelente ferramenta no trânsito,

cujo objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade,

proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem

como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que

pela via trafegam.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de2022.

Vereador - PP
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EXMO. SR.

BAHIA.

PRESIDENTE ON CÂTUNRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

urllãÍô MuniciPalde

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:

,,solicitação que seja feita a requalificação em bloquetes da Rua

verônica cristina de Jesus Moraes, Bairro Jardim ouro Branco,

neste municíPio."

JUSTIFICATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação, uma vez que têm

tido 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 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 27 de setembro de 2022'
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