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EXCELENT|SSITVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUENA DE VEREADORES

DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA'

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimeniais'

VemrequereraV.Ex."que,aposdeliberaçãoeaprovaçãodoPlenário,seja

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

,,Construção de redutor develocidade tipo tombada na Rua das Flores (nas

proximidades do antigo Hotet Barreiras e Edifício soneto)' Bairro Morada

Nobre, nesÚe municíPio"'

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicaçáo dos moradores' solicitamos a construção deste

redutor que se faz necessário, pois os motoristas tem aplicado alta velocidade

emseusveículosaopassarpelacitadavia,colocandoemriscooutros
condutoresepedestres.Apósacolocaçãodalombadaénecessárioqueo

DepartamentodeTrânsitoindiquecorretamenteoobstáculocomplacase

sinalização de solo para correta orientação dos motoristas'

Sala das SessÕes, em 06 de outubro de 2020'
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ExcELENTísslruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuane DE VEREADoRES

DE BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

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

vem requerer a V. Ex.a 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 Sabiá, Bairro

Recanto dos Pássaros, nesÚe município".

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a construção deste

redutor que se faz necessário, 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 13 de outubro de 2020. essã
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