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ExcELENTísstnao SENHoR pREstDENTE DA cÂmana
uururcípro DE BARREIRAs/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer a
Vossa Excelência que, após deliberaçâo e aprovaçáo do Plenário, seja encaminhada ao
Excelerttíssimo Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"lmplantação/construção de 02 (duas) ondutações transversais "quebra-motas,' na Rua

das Turbinas, sendo uma em cada extremidade do referido,r""nt,{Tbl
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JUSTIFICATIVA

Devido à alta velocidade em (ue os veÍculos transitam,
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com a devida sinalizaçâo visível o condutor de veículos presta mais atenção e,

minimizará o eminente risco de acidente nas vias da cidade, como também os pedestres sà
sentirão mais seguros em atravessar a via. Sendo um pedido da populaçáo, pois no referido

local acontecem 'rachas' com frequência, colocando ainda mais em risco a vida de todos,
portanto, solicitamos a implantaçáo de quebra-molas, com a finalidade de reduzir a velocidade
de circulação e os acidentes que são constantes no local.

Ressalta-se ainda o interesse público de gerar segurança aos motoristas e pedestres,

obedecendo ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que disciplina o Código Brasileiro de
Trânsito (CBT), na Resoluçâo de no.39 de í998, e que devem obrigatoriamente ser
sinalizados.

Sala das sessÕes, 13 de abril de 2021.

a
CARMÉLIA CARVALHd DE SOUZA

Vereadora Ép

ISABEL ROSA DE OLIVEIRA
Vereadora AVANTE

YURE RAMON DA SILVA CUNHA
Vereador MDB

VALDIMIRO JOSÉ DA STLVA
Vereador PODEMOS
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ExcELENTÍsslwlo sENHoR PRESIDENTE DA
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Assinatura Oo fun

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais'

'[,f,ã;"rã,. íu"ssa Excelência que, após deliberação e aprovação do

Plenário,sejaencaminhadaaoExcelentíssimoSr'PrefeitoMunicipalaseguinte
indicação:

meio-fio na Ruâ Tamarindo, Bairro Serra do Mimo'"

Justificativa

os moradores do Bairro acima citado e usuários da Rua' reivindicam o serviço

dedrenagemepavimentaçãoasfálticadamesma,poisseencontraem
péssimas condiçÕes de trafegabilidade, tomada por buracos e valas, gerando

dificuldade para circulação de veículos e pedestres; e mesmo em época que

não é de chuva, desce uma água e os moradores não sabem se é de algum

cano quebrado ou de alguma nascente, o que acarreta enormes problemas'

principalmente focos de dengue e chikungunya. Jâ na época de chuvas o

transtorno ainda é maior, por todos os danos causados pela lama' os

moradores pedem que sejam tomadas as providências com a máxima

urgência.
Umaadministraçãomunicipalcomprometidadeveassegurarestes
comamáximabrevidadequeanecessidaderequerparaevitar
problemas.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2021 '
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