
                                                          

                       

ESTADO DO RIO GRANDE   DO SUL                                            

CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO 

Gabinetes  

Vereadores Ed da Silva Moraes e 

Marcos Bolzan 

  

PEDIDO DE INDICAÇÂO:                    Nº      / 

AUTOR: Ver. Ed da Silva Moraes e Ver. Marcos Bolzan 

ENTRADA:     /       / 2018 

 

ENVIADO POR:                              

 

RESPONDIDO:_____________________________________________ 

 

 
 
 
    AV. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000- Cx: Postal 248- Fone:(051) 663 1681/663 1692- FAX: (051) 663 2976 

www.camaraosorio.rs.gov.br. 

Sr. Presidente 

 

 Os vereadores que este subscrevem requerem a Vossa Excelência que, na forma regimental e 

após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa: 

 

            Encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo, solicitação para que o setor competente estude 

a possibilidade de realizar a doação não onerosa (ou outra forma de repasse) de uma quantidade de 

tachões, ao DAER – Unidade de Osório, a fim de serem colocados no eixo da RST 101, no 

perímetro urbano do Distrito de Passinhos, podendo ser objeto desta doação aqueles tachões que 

foram retirados das ruas de nosso município quando foram substituídos por faixas de segurança 

elevadas. 

            Segundo contato realizado com o Engº João Batista, responsável pela Unidade do DAER de 

Osório, a colocação de tachões no eixo da Rodovia RST 101, no perímetro urbano do distrito de 

Passinhos, no município de Osório, poderá minimizar a ocorrência de acidentes de trânsito naquele 

trecho. Neste mês de fevereiro de 2018, ocorreu mais um acidente com morte por atropelamento 

naquele local, tornando imperiosa a instalação de mecanismos que promovam a redução da 

velocidade, nas proximidades dos acessos ao distrito. Os tachões, após instalação pelo DAER, 

impediriam as ultrapassagens naquele trecho da rodovia, permitindo uma travessia mais segura dos 

pedestres, reduzindo os constantes atropelamentos. 

           

 

       Justificativa:  

      

 Essa é uma das reivindicações com maior recorrência, quando das nossas visitas á 

comunidade do Distrito de Passinhos, inclusive tendo sido objeto de Pedidos de Indicação 

aprovados por esta Câmara Municipal, em 2009 e em 2013, tratando sobre a instalação de redutores 

de velocidade neste trecho da RST 101. 

            Em tempos de dificuldades financeiras de todos os entes da Federação, é de fundamental 

importância a junção de esforços do nosso poder executivo, realizando a doação dos tachões, 

mesmo que usados, permitindo que o DAER- Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
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faça a instalação e a sinalização deste trecho da rodovia, uma vez que atualmente o DAER não 

dispõe de tais materiais e a aquisição demandaria recursos e decurso de tempo considerável. 

                                                                                      

  

 

Sala de Sessões, 26 de fevereiro de 2017.. 

       

         

 

 

             Ver. Ed da Silva                                                                            Ver. Marcos Bolzan 

Líder da Bancada do PMDB      Líder da Bancada do PDT 


