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ExMo. sR. pREStDENTE DA cÂruana 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, sqj

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicitação que seja construído canteiro central com

implantação de iluminação pública em lede, na Rua Barão de

Cotegipe, neste município."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação busca, junto ao poder publico assegurar a melhoria na infra-

estrutura daquele logradouro público, bem como, oferecer uma maior segurança para

o trânsito, alem de evitar que sejam feitas conversões em lugares proibidos, visto que,

essa avenida possui um considerável movimento de trafego de veículos.

Sala das Sessões, em 05 de julho de 2022.

Vereador PP
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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:

"Solicitação que seja feita a requalificação asfálüca da Rua

Hermenegildo Fé, Bairro Recanto Dos Pássaros, 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 05 de julho de 2022.
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