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EXMO. SR. PRESIDENTE DA cÂruaRl 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 seia feita a instalação de placas de sinalização

na rua Floriano peixoto em torno da praça Pimentel neste

MunicíPio."

JUSTIFICATIVA

Tais providências se fazem necessárias, em virtude do caos que se forma em

determinados horários de trânsito intenso no trecho indicado' pois muitos motoristas

(especialmente visitantes) não conhecem a sinalização local e muitos não respeitam a

via preferencial. considerando que recentemente houve acidentes em razão dessa

confusão no tráfego e que tal medida busca a regulamentação e a segurança de todos

que circulam diariamente por um dos pontos de maior transitabilidade de nosso

município

Sala das Sessões, em 16 de maio de 2022'
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂrUaRn MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS -

BAH!4.

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

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

Exmo. Sr. Prefeito a seguinte lndicação:

,,solicitação que seja feita a pavimentação asfáltica do Distrito

35, neste municíPio"

JUSTIFICATIVA

os moradores vem constantemente reivindicando a pavimentação asfálüca, uma vez

que, têm tido seus deslocamentos e aüvidades 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, o que de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do

patrimônio.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2022.
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EXMO. SR. PRESIDENTE ON CÂTUARN MUNICIPAT DE VEREADORES DE BARREIRAS'

BAHIA.

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

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

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"soticitação que seia feita a requalificação asfáltica da Rua Dr'

Orlando de Carvalho, Bairro Morada da Lua, neste município"'

JUSTIFICATIVA

os Moradores vêm constantemente reivindicando a requalificação asfáltica, 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 31 de maio de 2022'
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