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Os Vereadores signatários deste. solicitam apos úda ciência o,
na tbíra rcginlenlal, seta encaminhado ao (lhcÍc do Podcr Ilxêcutivo \,lunicipâ1, o seguintc

*Que sejafi itíornuultts us nedidas que estdo sendo tonidot peli
,4dtninistração lvanicipal junto ios ólgãos cot tpetentes do Estado, no que se refere a
nú ini: t \ pe\liútn\ contiitr\ dc tnui'Ettitiiiriotit'io srrnfu i.otto\-Blgi.

.IIJSTIFICATIV,{:

llslarros em constante vigiiância a rcspcito dcssa cstrâda e nào
vislumhramos algo deÍlniti!o c,',ru concreto para a manúenção e conservação da mesma O quc

,i,, n.,f.l.'r,.'rr^ r-h, "rrr n "r,.i..

^o 
iDcsnro lcrnpo, sabemos cluc cstamos longe de ver essa estrada

asÍàl1ada. e quasc ume utopia achanros que ir verelros assirr. li4as. não podcrlos esquecer que
cssa rodovia é de extrema inportância para Lavras do Sul. afÇtando a partc oconômica do
nrunicipio. vislo quc ó ncla que e lêito o transpod! para a escoação de grãos produzidos aqui.
aierrr cia pecuiri.r pois rrruiius rcrrdcciorcs e eorrpradorcs a uiiiizan para rüàiirrrcrr scú\
ncglicros nos relratcs senlanais Ainda, nào podelnos igltorâr que essa eslrada lantbem É ultiizada
pcla Saúde. no transportc diário dc pacicntes ii Bage, nrLLjlas vczcs não oÍ'crcocndo neohunta
condiçào de trânsito. obrigando os motoristas a mudâr o trajcto. auntentando a quilonlelrâgent c-
consequertcmcnle. colocando cm Íisco a vicla do pacicntc. dapcndcltdo do caso e. ajnda,
",!,!--t"i;^ ., ,1,,"^^"- -^. .^t'i-. ^iJ.li-^" r-,-11Á.,. .-..,ê ^ a^i^ ,t^ r^-,.^"

estudantes ASSUL - que se dcslocam todos os dtâs parâ Bagé, cnt lenpris /?r)/rrr-l?!. em b sclr
de lônnaÇào de Ensino SLrperior c qualificações técnicas. F., claro. todos os deinais usuários que
por algum motivo a utiliza para dcslocamento aôs niunicípios vizinhos.

Cremos que a comunidade no geral qiLcr c cspcra quc haja uma açào lnals
jncisiva por pane cio eoverno rrunicipai. no senritio cic adorar as ureriidas cairireis- cxisindo
Junto âos óÍgãos públicos estaduais (DAER) uma manutenÇào mais assidLlâ
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a cada dL) Progrerssiitas

\EREADOR DIÀ4MY ALVES a ncada do Plogress ist,:ts

çÁ-dD
TLiANO CONIISCO - Bancada do Proçresn^itÍas

VEREADOR GUTO BITTENCOLTRT - Bancada .1o Ptogressistas

da Cârnara de Vereadores. 28 de Jarciro de


