
PODER LEGI$LAtIVO 
LATÀ 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

REQUERIMENTON° '1202d 
AUTORES: Vereadora Márcia Gervásio - MDB 	 '1 

Vereador Luis Fernando Torres - PT 	 -' 

Requer d&PoderExecutivo Municipal a colocação de um quebra-molas na Av. Castelo 
Branco. 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores: 	 -. 

Os Vereadores abaixo firmados, membros efetivos desta Colenda Casa das Leis, após 
tramitação, em conformidade com o que determina o Regimento Interno, requerem a colocação de 
quebra-molas na Av. Castelo Branco, nos números 660 e 706, -próximos a esquira com a Gen. 
Neto e Rua João Francisco Silveira Godinho (beco Castelo Branco). 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente matéria devido ocorrência de vários acidentes. Os veículos 
transitam em alta velocidade neste trecho, ameaçando a segurança dos moradores e pedestres no 
local. No dia 16 de maio, um carro em alta velocidade invadiu o canteiro da avenida causando 
danos ao local. Os moradores estão muitq preocupados e aguardrW há meses algumá solução da 
administração Municipal. 

À apreciação dos Nobres Parés. 	 . 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA È SILVA, 18 de maio de 2029. 

Márcia Gefjásio 	 Lui 	ando 	s 
Vereadora - MDB 	 " ereador - PT 
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Entrega 	) mãos.  
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Rua Barão de 	
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lnternet:ww.canacacapava.rsjov. br EmaiL cont 

'Fone:  (55) 3281-204412428 .. 



PODER LÈGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Prisclia Peres. Castro está com Boca Torres e Marcia 
Gervasio 

16 de maio às 08:10 - 

Bom dia mais uma vez ao chegar de um plantão de 12 horas olhas so 
o presente na frente de casa e ai o que fazer gente carro em afta 
velocidade se perdeu e acabou com a canteiro da rua e dai até 
quando isso só o que pedimos foi um quebra molas enquanto não 
entrar na minha sala vai continuar assim 

Rua Barão de Caçapava, 621 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS 
Internet: www.camaracacapavars.qov.br  Email: contato(cacapava.rs.pov.br  

Fone: (55) 3281-204412428 
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S 	 ABAIXO ASSINADO • 	Ii 	 . 	 A • 	. 	
. 	 I i '  

Este atiaixo  assinadô tem ,'rfinalidade solicitar às autoridades redutores de 
velocidade na 'Avenida Castelo próximo ao Parque Fonte do Mato devido ao 
reckrrentes acidentes e excesso de velocidade que os veículos automotores passam 
neste local, alguns dos acidentes já ocorridos não foram registrados por falta de 
informação aos moradores. 
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