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ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUANA MUNICIPAL DE

BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação

do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte

indicação:

"solicita a construção de 3 (três) redutores de velocidades (quebra-molas), com placas

de sinalização na BR 242 no bairro Riachinho'"

JUSTIFICATIVA

Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa garantir

a segurança dos pedestres, condutores e na travessia dos moradores do bairro,

viabilizando o trafego naquela localidade, sabendo da real necessidade dos quebra-molas

e placas de sinalização, pois a via tem um fluxo muito grande de veículos que transitam

em alta velocidade, trazendo risco a todos.

Salade Sessões, em29 dejunho de202l

RIGUBS DE MACEDO
Vereador-DEM
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EXCELENTISSIMO SENHoR PRESIDENTB DA cÂIlau MUNICIPAL DE
BARREIRAS _ BA

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, vereador, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação
do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito do Município a seguinte
indicação:

"Solicita a construção de 3 (três) redutores de velocidades (quebra-molas), e faixas de
pedestres na rua Machado de Assis, no Loteamento Rio Grande.',

JUSTIFICATIVA
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Trazemos à apreciação dos nobres e ilustres colegas a presente Indicação que visa garantir a
segurança na travessia dos estudantes que residem no bairro vila nova, e estudam na Escola
Municipal Octavio Mangabeira Filho, viabilizando o trafego naquela localidade, em especial aos
moradores dos bairros vila nova e lotearnento Rio Grande, sabendo da real necessidade dos
quebra-molas e faixas de pedestres, pois a via tem um fluxo muito grande de veículos que
transitam em alta velocidade, trazendo risco a todos.

Sala de Sessões, ern 28 de junho de202l .,4,nrov
dia:

UES DE MACEDO
Vereador-DEM
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