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Os vereadores VALDIMInO tOSÉ DOS SANTOS FILHO no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vêm requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Soticito: truruarureçÃo DE REDUToRES DE vEtoclDADE (LoMBADA) NA AVENIDA AHYLoN

MAcEDo (pRoxtMtDADE DA rutrueneçÃo BRtro), No BAIRRo MoRADA NOBRE NEssE

ruuucípto.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,

requerendo que seja feita a citada OBRA, a fim de oferecermos segurança aos pedestres e

moradores, uma vez que condutores estão abusando da velocidade nesse trecho,

principalmente por se tratar de via paralela à BR 242, utilizando-o como fuga do tráfego da

rodovia.
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VALDIMIRO IOSÉ oOS SANTOS FILHO, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: Requalificação do trânsito, com implantação de semáforos, placas sinalizadoras e

quebra-molas na Avenida Ruy Barbosa no trecho que liga a BA 455, e instalação de quebra-

molas nos cruzamentos das ruas Durval Régis com José Antônio do Carmo; Alvorada com

José Antônio do Carmo; lazinha Pamplona com Tiradentes: lazinha Pamplona com Ulisses

Guimarães; Iazinha Pamplona em frente ao CRAS; lnstalação de placas sinalizadoras em

todas as ruas, ambas no bairro Morada da Lua nesse município.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,

requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos condutores de

veículos e pedestres do referido bairro, uma trafegabilidade com controle e maior segurança

no trânsito, evitando acidentes que são constantes, uma vez que esse bairro consta em sua

maioria com ruas estreitas , sem placas sinalizadoras, para que essas vias passem a ser mão

única, inclusive com faixa de pedestres em nas ruas de maior movimento; instalação de

quebra-molas nas principais vias, onde os veículos guiados por condutores mais afoitos,

imprimem velocidade acima do permitido.
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