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Ao Excelentíssimo Senhor José Alves Bento

Presidente da Câmara Municipalde Pau dos Ferros - RN

EMENTA: Requer a instalação de lombada, redutor

de velocidade, na rua Antônia Taveira Bessa no

bairro Carvão, nesta cidade.

A Vereadora abaixo assinado submete à apreciação da Douta Mesa, para que seja discutida e

submetida ao esclarecido Plenário, a seguinte lndicação: Requer à Chefe do Poder Executivo, Sra.

Marianna Almeida Nascimento, que seja realizado: a instalação de lombada, redutor de

velocidade, na rua Antônia Taveira Bessa no bairro Carvão, na cidade de Pau dos Ferros, RN.

JUST!F!CATIVA:

A indicação acima citada é um desejo dos moradores do bairro, para que possa aumentar a

segurança de quem trafega pelo local, como não há redutor de velocidade em nenhum dos

sentidos da passagem molhada, e na rua citada os que tem são poucos, seja entrando ou saindo

do bairro, alguns veículos acabam passando por ali em alta velocidade, trazendo um grande risco

de acidentes, onde ate já ocorreram alguns, e pincipalmente o perigo diante dos pedestres que

ali transitam.

Com a instalação dessas lombadas, os usuários da passagem e da Rua acima citada irão se sentir

mais seguros na hora de passarem por lá.
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 15 de fevereiro de 2023.
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