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EXCELENTíSSIrUO - SENHOR PRESTDENTE, DA CÂUlnl DE

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"Que seja feita a recuperação asfáltica
Bairro Jardim Vitória, nesta cidade."

na Rua das Acácias, no

uâmara Municipal
Protocolo no

Em

Justificativa

É necessá ria a realização da recuperação da pavimentação asfáltica da

referida rua, considerando as constantes reclamações dõs moradQres e tendo

em vista o transtorno que vem causando ao trânsito, pois buraco dificulta a

passagem dos automoveis.

Contudo, a recuperação da pavimentação asfáltica promoverá aos

moradores e u9uá1ios da via, boas condiçÕes de trânsitoe'mobilidade ao local,

beneficiando motoristas e pedestres.

Ap
dia

y\/r.Sala das SessÕes, em 28 de abril de 2021.

srLMA #&^ ALVES
Vereadora-Repu bl icanos
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EXCELENTÍSSIntlO -'SENIIOR PRESIDENTE, DA CÂnlnnA

VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuições.legais e regimentais,

vem requerer a V,Exm, Que, apos deliberação e aprovaÇão do plenário, seja

encaminhado ao Exmo. senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"tNDtcA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO

VELOCIDADE, NA RUA AVENIDA CASTELO

SANTA LUZIA, NESTA CIDADE.''

DE UM REDUTOR DE

BRANCO, NO BAIRRO

Justificativa

A referida rua, já foi motivo de vários acidentes ocasionados por excesso

de velocidade dos veículos, a implantação de um redutor de velocidade e de

suma importância, proporcionando maior segurança aos moradores daquela

região, cujo diversas crianças e adolescentes atravessam diariamente naquela

localidade correndo risco de atropelamento, devido o fluxo intenso' de veículos

com velocidade acima do permitido.

Àoro
dia:

1.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021'

srLMA .NIaLVES
Vereadora- RePublicanos

-àmara Í'tunicipal
Protocolo no
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