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CASA SEVERAQUE DIONISIO /' 
Instltuida em 10 de Novembro de 1960 

Requerimento n° 01/2013 
Autor: Roni Peterson de Andrade Alencar 
Ementa: Requer a construção de uma lombada em logradouro público do nosso 
Município. 

Senhor Presidente: 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma disciplinada no art. 116, combinado 
com o art. 119, inciso IV, do Regimento Interno e depois de ouvido o soberano Plenário, 
que seja encaminhado um veemente apelo ao Prefeito Constitucional de Bayeux, Dr. 
Expedito Pereira de Souza, no sentido de adotar providências junto a Secretaria de 
Infraestrutura do Município, quanto à construção de uma lombada física na Rua 
Marcelino Barbosa, em frente ao n° 104, no Bairro Brasília. 

JUSTIFICATIVA 

A Rua Marcelino Barbosa, que fica localizada no Bairro Brasília, onde, 
apesar do fluxo de automóveis não ser tão grande, os motoristas ao trafegarem pela 
citada via excedem a velocidade, o que somado com o número de crianças que utilizam 
o bom hábito de "brincar na rua" e pessoas idosas que atravessam o leito do logradouro 
público, tem trazido grande perigo aos moradores daquela comunidade. 

Neste sentido, faz-se necessário a construção de uma lombada para seja 
reduzida a velocidade, principalmente porque o prédio de n° 130 é a sede de uma igreja, 
onde há um grande movimento de pedestres que fazem a travessia, principalmente nos 
dias de realização de cultos, enquanto isso, o atendimento desta reivindicação 
proporcionará mais segurança às pessoas que freqüentam a denominação religiosa ou 
mesmo às pessoas que por ali passam diariamente. 

Por tratar-se de matéria de grande interesse e relevãncia social, conclamo 
os meus nobres pares, para a provação desta importante propositura. 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2013. 
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