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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 032 /2017

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, requer a V. Exa.

após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao Exmo. Sr. Prefeito

Municipal, para requerer a construção de duas (02) lombadas(quebra-molas)

de trânsito defronte à ESCOLA DE ENSINO MÉDIO RICARDO SOUSA

NEVES.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 03
de maio de 2017.

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO
Vereador – Presidente
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Justificativa

A construção das lombadas de trânsito (quebra-molas) solicitadas em

muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos,

proporcionando maior segurança aos alunos e moradores daquela região.

Muitas crianças e adolescentes atravessam diariamente naquele local,

correndo risco de atropelamento devido o fluxo intenso de veículos com

velocidade acima do permitido, inclusive ocorreram vários acidentes em 2016.

Portanto, solicitamos que sejam construídas (02) duas lombadas de

trânsito (quebra-molas) com a máxima urgência, proporcionando uma maior

segurança para o tráfego naquele local.

Certa de contar com a apreciação e aprovação deste requerimento
renovo os sinceros votos de estima e apreço.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 03
de maio de 2017.

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO
Vereador – Presidente
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