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exceteruÍssruro SENHoR pRESIDENTE DA

VEREADORES OO UUT,IICÍPIO DE BARREIRAS'BA.

cÂruaRa DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberaçáo e aprovaçâo do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte
indicaçáo:

"lndica que seja construido um redutor de velocidade na Rua Raul Seixas,

Loteamento São Paulo"

Justificativa

Solicitamos a construção de um quebra molas com a sua devida sinalização na

Rua Raul Seixas, no Loteamento São Paulo, visto que é grande a

trafegabilidade de veículos, de motocicletas e o deslocamento de pedestres,

principalmente de crianças e estudantes, porque nas imediações está

localizado o Colégio Padre Vieira, Postinho de Saúde e espaço onde

futuramente será uma praça. Portanto, e importante que medidas de segurança

sejam tomadas e que venham coibir a alta velocidade, haja visto que na

referida artéria já aconteceram acidentes e atropelamentos. Na certeza de que

nosso pedido merecerá o seu pronto atendlmento.

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2021 . :. : . clo eur sessão do
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Vereadora PP
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ExcELENTÍssrrtao SENHoR pRESIDENTE DA

VEREADORES DO TTAUUCíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂruena DE

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

vem requerer a Vossa Exce!ência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"lndica que seja construído um redutor de velocidade na Rua

Uberaba/cruzamento com a Rua Floriano Peixoto, Loteamento São Paulo"

Justificativa

Segundo moradores da Rua Uberaba, especialmente no cruzamento com a

Rua Floriano Peixoto, o número de colisões é imenso; vale ressaltar que em

uma dessas colisões, um veículo adentrou a residência de uma moradora,

causando enormes transtornos. Pedem urgência no atendimento do referido

pleito, para que assim diminuam os acidentes e tenham um pouco mais de

sossego, pois a vida de todos corre perigo.

Sala das Sessões, 02.de agosto de 2021 .
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ExcELENTíssttvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena DE

vEREADoRES Do MuNtcípto DE BARREIRAs/BA.

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

"lndica que seja feita sinalização da Morada da Lua de Cima."

Justificativa

Apos o asfaltamento, faz-se necessário sinalizar, pois assim inibe e diminui

a possibilidade de acidentes. Segundo moradores do Bairro Morada da Lua

de Cima, o número de acidentes depois de asfaltado o bairro, aumentou

muito. E isso tem preocupado muito.

lsto posto, solicitamos com urgência o atendimento desta propositura..

Sala das Sessões, 02 de agosto de 2021.
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