
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  A  45/  2018 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a colocação de redutores 

de velocidade ( quebra-molas) na Rua Treze de Maio, Bairro Tancredo Neves I. A 

presente solicitação se justifica por tratar-se de uma anseio de todos que residem no 

referido logradouro , conforme abaixo-assinado em anexo. 

Sala das Sessões, em 08 de Novembro de 2018 
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21 de setembro de 2018, Paulo Afonso, Bahia. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Paulo Afonso-BA, Marcondes Francisco dos Santos, e demais vereadores dessa 
Casa Legislativa. 

Nós, moradores do Bairro Tancredo Neves 1 (um), 
reivindicamos junto ao Sr. Prefeito Luiz Barbosa de Deus e ao órgão competente da 
Administração Municipal a colocação de redutores de velocidade (quebra-molas) na 
Rua Treze de Maio. 

JUSTIFICATIVA 

Vendo a crescente ocorrência de acidentes causados por 
veículos motorizados que passam em alta velocidade pelo logradouro mencionado, 
necessitamos de redutores de velocidade, especificamente em uma extensão 
retilínea de 200 metros, na localidade denominada "Campo do Flamengo". O objetivo 
da indicação é atender ao pedido, reforçado por coleta de assinaturas e imagens, 
dos moradores do local, que acreditam que a medida reduzirá consideravelmente a 
frequência de acidentes, além de proporcionar maior segurança para os pedestres e 
motoristas. 

Ilustríssimo Senhor Prefeito, 
Luiz Barbosa de Deus. 

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso-BA, 
Marcondes Francisco dos Santos. 



    

CPF / RG ASSINATURA 

R n1O20 1,v ,  hAtiin40-0117  (ii SaN" 
4l 1., 	ija, »T.- 

103.2 ))1151l3ï4bm, d• 	k.cc (-Liiak.c. 
y -)32{J  

e 5045ln-501i / 	3rtnn, ?me/5 
0839a65Q5 535  . 

Otio  
- V2 tf ,6  

z.t.netoLe 	411R-ce 	1/2"•-t 

9 /e6ç 4.3 /2 	.-) - zpri_ jej 9 gghtla) 	 !f2 

849 911.215 }a ,c-n-7;in.. -trutoro 	ir)istru. ,T•nry-rnerv- 
G41 cl 	9'g2 1-115.2.0 tegreLtd..ta 	Davidc--, fi,„-no 

Lii-su F4,0\0, i,A9.__ur r). ,,4prack de 1~ 
4403505- tA, - s.0--r,(2.tizet frebn 272;?2,-) J42:if ,"-Q 

Çq3j555tLoMnnij . . 44-Lrbro Elo 	9m111,32-) 
-;17 lio .607 t2NA n-n- 	Ovtg 

I— 
LIV./ 	aD 	f 	tr", 

a,t Ya- -0PrinC121-toár 
h -369 9-1 5 atue( 	rck , rrvQ. 	• ywet. e:atc4 

_ 	E 	2,2_, 
_o 2 

# s__„02,-22-E-- 
Sn c7Á1/zre.,_ 

,4j,. , 13-L4L,  
NC4:tfe Glgrt-r11 h . 4 5 r._,-,T-0,--, 
R L'ES5A IÀ\WZin 	---. 	J(ÇPel 	frkt) 

*1-2MIAÂ 	?Mnt 

MCODF AA frt27(  

--eini4c  arn 9 Ia .27072 

n1 	,a.,...9 	OU 	A,. n \kl 	Ai ritAiAnc, 

725 ,-466.35e. boo 
	

s 
2 



ANEXOS 

Imagens: Rua Treze de Maio, BTN 1. Fonte: Ërikles Alves. 21/09/2018 
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