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EXCELENTISSITVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANE DE VEREADORES

DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

OVereadorabaixo-assinado,nousodesuasatribuiçõeslegaiseregimentais'

VemrequereraV.Ex."que,apÓsdeliberaçãoeaprovaçãodoPlenário,seja

encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

na Avenida José Bonifácio;{las
"Pintura de Faixa de Pedestre

proximidades da Casa do Bolo e

Eletrônica, neste municíPio"'

íSEG - Distribuidor de

JUSTIFICATIVA

Essa lndicação visa facilitar a vida dos pedestres, proporcionando maior

segurança e menor risco de acidentes automobilísticos devido ao alto fluxo de

veículos que trafegam no local. Apos a pintura da faixa de pedestre é necessário

que o Departamento de Trânsito indique corretamente com placas de sinalização

paru a correta orientação dos motoristas'

Sala das SessÕes, em22de setembro de 2020'
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EXCELENT|SSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂrUeRR DE VEREADoRES

DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais'

vem requerer a V. Ex." que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

,,construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua

Baraúna (nas proximidades do cemitério), zona rural, nesÍe

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores da

construção desta lombada. A construção do red faz necessária, Pois os

motoristas tem aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada

via, colocando em risco outros condutores e pedestres' ApÓs a colocação da

lombada é necessário que o Departamento de Trânsito indique corretamente o

obstáculo com placas e sinalização de solo para correta orientação dos

motoristas.

Sala das SessÕes, em 14 de setembro de 2020'
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