
REQUERIMENTO Nº 011/2020

À Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Vereadores de Arvorezinha – RS










ALVARO SALVATORI, Vereador do PDT, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados com assento neste Legislativo Municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente requerer seja enviado ofício ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, ao Governador do Estado e a Assembleia Legislativa, solicitando a urgente manutenção da ERS 332, no trecho entre Encantado a Arvorezinha.


JUSTIFICATIVA



A ERS 332 encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando a trafegabilidade dos veículos, além de colocar em risco a vida de quem trafega pela rodovia. O trecho está cheio de buracos e as placas de sinalização estão cobertas pela vegetação, que inclusive avança na pista de rolamento. Gasta pelo tempo, a faixa que divide a pista em muitos trechos não é mais visível, dificultando ainda mais a trafegabilidade, principalmente e noite e quando há neblina, trazendo ainda mais preocupação aos usuários no sentido desorientarem-se na rodovia.


Melhorar as condições da ERS 332 é de extrema urgência, pois há muito tempo se encontra sem a devida manutenção e constantemente vemos pelas redes sociais postagens de motoristas que sofrem prejuízos devido  aos estragos nos seus veículos causados pelos buracos na rodovia, que podem provocar graves acidentes de trânsito devido a quantidade e tamanho dos mesmos.

Essa rodovia tem uma grande importância no escoamento da produção agrícola de toda a região e por isso esperamos providências no sentido de realizar urgentemente a sua manutenção.

Nestes termos,
Pedimos deferimento.

Arvorezinha, 14 de agosto de 2020.
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