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ExcELENTísstwlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlene DE vEREADoREs DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:
.. 

INCLUSÃO OE PLACAS DE MÃO ÚruICE PARA VEíCULOS E FATXA
DE TRÂNSITO EM FRENTE A ESCOLA LAR DE EMMANUEL NA RUA
COLORADO NO BAIRRO VILA RICA"

Justificativa

Visando aumentar a segurança do local e disciplinar a passagem de veículos,
pedestres e permite a redução na velocidade de aproximação. O local que
receberá este tipo de sinalização tem um número significativo dê crianças, sendo
que a Escola tem um fluxo muito grande de veículos dos pais dos alunos.

Com isso indicamos a inclusão de placas de mão única para veículos na Rua
Colorado e faixas de trânsito na frente da Escota Lar de Emmanuet, no bairro
Vila Rica, o local concentra um grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestres.
Muitos moradores e pais de alunos reclamam da dificuldade que é paia transitar
e parar próximo a escola.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 18 de outubro de 2021.
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(TETEIA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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ExcELENTÍssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂnlam DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"coNsTRUçÃO DE UM REDUTOR DE VELOCTDADES (OUEBRA-
MOLAS) NA RUA HETTOR BASTOS PROXIMO AS QUADRAS
POLIESPORTIVAS NO BAIRRO VILA DOS FUNCTONÁRIOS "

Justificativa

O quebra-molas ou redutor de velocidade lombada é um item imprescindível,
uma vez que, através de seu uso, os motoristas são obrigados a diminuir
a velocidade ao passar pela lombada, trazendo então, maior segurança para
pedestres e para os próprios condutores dos veículos.

Com isso indicamos a construção de um redutor de velocidades (quebra-molas)
na Rua Heitor Bastos próximo as Quadras Poliesportívas no Bairro Vila dos
Funcionários.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 18 de outubro de 2021.
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