
 

 

Pedido de Providências n° 001/2017 

 

Requer a recuperação asfáltica das Ruas do 

Bairro Limeira, o conserto das pedras soltas 

das calçadas e a limpeza dos canteiros das 

praças e das calçadas, do perímetro urbano. 

 

 Os Vereadores que subscrevem, em conformidade com o art.2º, parágrafo 

9º, inciso II e o art.184 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com o 

objetivo de atender as solicitações da população, requerem o encaminhamento de 

pedido de providência ao Poder Executivo. 

Respeitosamente, os vereadores requerem a recuperação do asfalto 

(“operação tapa-buraco”) e do calçamento (conserto e remendo dos 

paralelepípedos), dos seguintes trechos: 

 Avenida José Batistela, esquina com a Rua Modesto Garlet; 

 Rua Bento Gonçalves esquina com a Avenida José Batistela; 

 Rua Sete de Setembro, na quadra que corresponde a Júlio Lourenço Sales 

e Rua David Dalcin;  

 Rua David Dalcin esquina com a Rua Modesto Garlet; 

 Rua David Dalcin com a Rua 15 de Novembro; 

 Rua Júlio Lourenço de Salles com a Rua Valentin Rubin  

 Rua Expedicionário João Rodrigues esquina com a Rua Barão do Rio 

Branco;  

 



 

 

Os vereadores requerem, ainda, o conserto das pedras soltas das calçadas e 

dos canteiros da praça central, do Bairro Limeira, bem como o conserto das 

pedras soltas dos passeios públicos, de todas as vias urbanas, do Bairro Limeira. 

Por fim, requerem a limpeza dos canteiros das calçadas da praça e das 

calçadas do perímetro urbano do Bairro Limeira. 

 

JUSTIFICATIVA: 

O Prefeito está em funções há dois meses, verificando-se um total 

abandono das referidas ruas e praças.  

Nada justifica esse abandono, pois a Prefeitura Municipal de Pinhal 

Grande possui uma equipe de limpeza urbana, na Secretaria Municipal de Obras, 

pronta para trabalhar. 

Os referidos trechos se encontram com o asfalto comprometido, 

dificultando a mobilidade urbana.   

Os trechos causam transtornos a quem passa pelo local.   

 

Pinhal Grande-RS, 1º de Março de 2017. 
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Vereador 


