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Senhora Presidente,

Os Vereadores signatários deste, solicitarn após dada ciência ao Plenário,

na forma regimental, seja encaminhado ao Superintendente João Batista Rosa de Almeida,

Engenheiro da 10" Superintendência Regional do DAER - Cachoeira do Sul, o seguinte:

I)Que seju realizada, com a maior brevidade possível, um{Í
APERAÇÁO TAPA ELTRACOS net RSC 357, recuperanda o asfalto entre os Municípios de
Caçap*va do Sul e L*vras do Sul;

2)Providenciar placas de sinalização ;
3)Provídenciar límpeza nds luterais du rodovia.

JUSTIFICATIVA:

os usuários dessa RSC já vêm sofrendo há um bom tempo com o estado
precário da rodovia, que está peneirada em buracos, provocando diversos estragos mecânicos em
veiculos e, também, o risco de acidentes, porque o motorista tem que desviar, o outro carro tem que
pal:ar e dar preÍbrência. Com a intensidade das chuvas o asfalto está se deteriorando.

Ficamos tristes em constatar que nem o govemo federal e nem os estados
Çonseguem gastar o que deveriarn para manter as rodovias em boaicondições e, infeliznente, quempaga essa conta somos todos nós. Paga com o caÍTo que quebra, com tanto buraco na esüada. paga'com
o aumento do custo do transporte de todo o tipo de carga E wgacoln consequências úamáticas, compossíveis açidentes.

asnírtica/microrrevest,*Xfl"ffi'#:";' ;#tHil}ã::""ri:L:;r #:ill"JrJ;,;"*"'?I;durabilidade.
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"llT#,0;segurança das pessoas, assim como alimpzanas laterais, o que p.opor"io"rra um trânsito seguro,
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