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CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 

End. Praça da Bíblia, 744 - Centro - CEP 77.560-000. 
Telefone! fax: (63)3521-1101 

Brejinho de Nazaré - TO, 02 de agosto de 2021. 

Requerimento n° 003/2021 
Autora: Vereadora Edina Nunes das Neves Arruda 

Ao Excelentíssimo 
Senhor Elisney Monteiro de Paiva 
Presidente da Câmara Municipal Nesta 

Senhor Presidente, 

A Vereadora que este subscreve, vem respeitosamente requerer a mesa 
diretora, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja formulado um 
veemente apelo ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo municipal o Sr. 
Marco Aurélio B. Nobre, no sentido de que este viabilize em parceria com a Secretaria 
Municipal da infraestrutura, a reforma de padronização dos redutores de velocidade ou 
quebra-molas existentes nas ruas dessa cidade. 

Por ser uma propositura Justa e de grande alcance social, temos a certeza 
de contar com o apoio dos demais pares dessa casa. 

JUSTIFICATIVA  

Sabemos das irregularidades locomotoras exercidas por muitas pessoas, 
nas ruas que trafegamos. E visando a segurança do nosso povo e cuidados com os 
nossos veículos, apresento nesta casa, este requerimento que é de grande valia. 

Temos várias "lombadas" existentes nas ruas da nossa cidade, mas, muitas 
delas, feitas com formatos inadequados e fora dos padrões exigidos. Portanto, solicito 
Poder Executivo, que providencie a padronização e reposição das placas que faltam. 
Pois, caso seja revista esta situação, a população agradecerá este feito, que apesar de ser 
simples, tem muita relevância no que se diz respeito à segurança de trânsito em nossas 
ruas. 

Tenho a certeza de que os pares desta casa votarão a favor desta 
solicitação e que o excelentíssimo Senhor Prefeito atenderá ao nosso pedido, pois 
sabemos do seu grande interesse em fazer o bem ao nosso povo. 

Gabinete da vereadora, 02 de agosto de 2021. 
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