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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BRASILÂNDIA-MS  
 
 

REQUERIMENTO Nº 172/2021 
 
 

  Vereadores Aurinéia de Almeida Halsback e Nivaldo Nunes, 
exercendo seus mandatos na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial o Artigo 
181, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerem o que segue: 
 
  Considerando a preocupação com os anseios da nossa população; 
 
  Considerando que constantemente somos procurados pelas famílias 
residentes ao longo da estrada da servidão, que tem início na saída do Bairro 
Jardim Primavera, passando pela lateral da Associação Recreativa União, até 
o acesso a MS-040, a qual é formada por diversas pequenas propriedades 
rurais, que têm suas casas muito próximas à estrada,  sofrendo 
constantemente com a falta de pavimentação asfáltica e a alta velocidade com 
que os veículos transitam naquele local, levantando uma verdadeira nuvem 
de poeira, que vem causando transtornos aquelas famílias;  
 
  Considerando que há a necessidade que sejam instaladas lombadas ou 
redutores de velocidade afim de controlar a velocidade dos veículos naquele 
local e amenizar o problema.  
  
 Diante dos fatos, requerem o que segue: 
 
        REQUER- SE, a V.Exª., após aprovação do douto plenário desta Casa, 
em conformidade com o Parágrafo 1º do Artigo 185 do Regimento Interno 
dessa Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Executivo 
Municipal, para que providencie a construção de lombadas ou redutores 
de velocidade ao longo do trajeto da estrada de servidão, que se inicia no 
Bairro Primavera e vai até o acesso a MS-040.  
 
 

Termos em que  
pede Deferimento. 
Sala das Sessões,   
Brasilândia-MS;  16 de agosto de 2021  

 
 

Aurinéia de Almeida Halsback   Nivaldo Nunes 
     Vereadora   Vereador 


