
CamzarcL Jvlurtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂuana MUNtctpAL DE vEREADoRES DE BARRET,Rô*S.j.,,.iru,

BAHTA' câmara lviuiliüliiii
Protocolo no J55í,. '

e*Ã -ot-@-!-t:-JLno"'

O Vereador Adriano Stein no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Exe que, após deliberação e aprovação do Plenárlo, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação que seja feita a requalificação asfáltica da Rua

Santa Cruz, Bairro Jardim Ouro Branco, neste município."

JUSTIF!CATIVA

Os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfálüca, uma vez

que têm tido seus deslocamentos e atividades 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 04 de outubro de2022.
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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 seia instalado ptacas de sinalização de trânsito

na Rua Santa CÍuz, Bairro Jardim Ouro Branco, neste

município."

JUSTIFICATIVA

A presente lndicação vem atender à solicitação dos moradores da Rua Santa Cruz,

Bairro Jardim ouro Branco, como medida de segurança e informação para os cidadãos.

o objeüvo desta lndicação fundamenta-se na necessidade de instalação de placas de

sinalização de limites de velocidade e também de placas de preferência, para a

segurança dos pedestres e também dos condutores, pois, em várias ruas do Bairro não

há placas de sinalização indicando o sentido da preferencial para passagem de

veícutos, pairando dúvidas que podem ocasionar colisões e acidentes.

Deste modo, torna-se imperiosa a ação da administração pública, envidando

seus esforços para que a medida em tela venha a ser atendida'

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2022.
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"solicitação que seja feita a limpeza e recolhimento de entulho na rua

Maria da Glória, Bairro Antônio Geraldo neste Município de Barreiras".

JUSTIFICATIVA

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

Por este motivo, pedimos providências para que juntamente com o setor competente busque a solução

deste problema, o mais rápido possível.

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2022.
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Adriano Stein
Vereador - PP
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