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REQUERIMENTO Nº 006/2018

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Arvorezinha – RS




JAIME TALIETTI BORSATTO, Vereador PP, juntamente com os demais Vereadores que abaixo subscrevem, no uso das atribuições legais que a Lei Orgânica e Regimento Interno lhes confere, respeitosamente vem:
Considerando que a rodovia ERS 332 é de responsabilidade do DAER Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e, por ter instalado a estrutura metálica utilizada para travessia do arroio Taipa, ERS 332 divisa de Arvorezinha e Soledade. Sendo essa estrutura não mais utilizada, motivo pelo qual haver a liberação para trânsito na ponte nova. 
Os Vereadores que esta subscrevem, requer que o Presidente desta Casa envie oficio requerendo ao Diretor do DAER a doação da estrutura metálica da ponte não mais utilizada para o cruzamento do arroio taipa ERS 332, divisa entre os municípios de Arvorezinha e Soledade bem como solicite ao Prefeito Municipal para que no mesmo sentido de também oficie requerendo ao DAER a doação daquela estrutura.
O Município de Arvorezinha possui diversos pontos dos quais são necessário ser feitas pequenas e médias pontes, a  referida estrutura metálica servirá para pelo menos solucionar de 2 dois a 3 três locais que necessitam de pontes no interior de Arvorezinha.			
			        Nestes termos,

			        Pedimos deferimento.

			        Sala das Sessões, 28 de março 2018.
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