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REQUERIMENTO Nº 213/18 

 

 

CONSIDERANDO que, estamos acompanhando, nesta Casa de Leis, inúmeros pedidos que se referem a 

redutores de velocidade; porém, não temos visto a Administração atender essas demandas; 

 

CONSIDERANDO que, esta Parlamentar tem alguns pedidos feitos, desde o início da atual gestão, 

porém, ainda não teve conhecimento, sequer, de que algum técnico responsável tenha passado nos locais 

indicados para fazer o estudo de viabilidade; 

 

CONSIDERANDO que, em alguns locais, é de grande importância que sejam implantados redutores, 

pois com o aumento de fluxo de veículos, para os transeuntes tornou-se perigoso o trânsito dos mesmos; 

 

CONSIDERANDO que, a matéria-prima principal para a implantação de redutores (lombadas) é a massa 

asfáltica. E, temos observado a compra desse material nos últimos meses, mas não temos visto a 

implantação dos redutores; 

 

CONSIDERANDO a importância de que os parlamentares desta Casa de Leis sejam, de fato, ouvidos, 

pois levamos ao conhecimento do Executivo, somente demandas que a população nos apresenta. 

Infelizmente, as respostas que recebemos são totalmente vagas! 

 

CONSIDERANDO finalmente que, mais recentemente, recebemos uma comissão de moradores da Rua 

Francisca Lucas Bonilha, do bairro Parque Bela Vista, reivindicando um redutor de velocidade nas 

proximidades do imóvel nº 871, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se 

oficie ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração poderia informar qual é o número de lombadas implantadas no município, até o 

momento, na atual gestão? 

 

b) Há disponibilidade de material (massa asfáltica) para atender à demanda? 

 

c) Qual é o custo aproximado para a implantação de um redutor de velocidade (lombada)?  

 

d) O setor técnico competente poderia fazer um estudo a fim de atender a demanda dos moradores da 

Rua Francisca Lucas Bonilha, no Parque Bela Vista? 

 

e) Em caso positivo ao item “d”, poderia nos dar uma previsão para o atendimento dessa solicitação?  

 

f) Em caso negativo ao item “d”, qual é o impedimento para a execução da benfeitoria? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de julho de 2018. 
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