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ExcELENlíssrrvro SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO IVIUT.IICíPIO DE BARRETRAS'BA.

cÂruanl DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seja implantado um redutor de velocidade/quebra molas,

sinalização na da Rua São Felipe, Loteamento Rio Grande."

Justificativa

A necessidade de construção de um terceiro redutor de velocidade no meio da

via supracitada, uma vez que foram construídos dois nas extremidades e os

moradores reclamam do fluxo de carros, motos e bicicletas em alta velocidade,

causando vários acidentes, como também a sinalização da mesma, pois coloca

em risco a vida dos transeuntes.

Sala das SessÕes, 23 de agosto de 2021.
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ExcELENTísstnao sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DO NAUruICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂruana DE

A Vereadora abaixo assinado no uso dê suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a vossa Excelência que, após deliberação e aprovação doPlenário, seja encaminhada ao Excetentíssimo Sr. prefeito Municipal a seguinte
indicação:

"lndica que seja concluída a pavimentação asfáltica do Val da Boa
Esperança.',

Justificativa

E impôrtante a concrusão da obra mencionada, considerando que a mesma já

foi efetuada e resta ainda uma parte por fazer. E tendo em vista os benefícios

que serão trazidos aos moradores, pedimos o atendimento da presente

lndicação.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2021. :rrtâIô MunÍCi
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