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Senhor Presidente:   

O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa solicite junto ao Executivo 

que reitere ao departamento competente o Pedido de Providências nº 057/2017, de 20/03/2017 

referente a realização e procedimentos cabíveis quanto à pavimentação da Travessa 25 de 

Outubro, Bairro Porto Lacustre.  

Cabe salientar a importância do presente pedido, a cada nova chuva forte 

a terra/areia da travessa escoa em direção à Rua da Igreja, sendo assim, obstruindo a 

canalização e colaborando para os fortes alagamentos que ocorrem naquela determinada região. 

Segue novo abaixo assinado em anexo: 

 

    Justificativa: 

A presente solicitação tem sua origem nas manifestações dos moradores da 

Travessa 25 de Outubro. Segundo relatos após dias de chuva o local torna-se intransitável para os 

pedestres e de difícil trafegabilidade.  Devido à falta de conservação somada à grande incidência de 

precipitações têm dado lugar a buracos e veletas o longo da referida travessa. 

Cabe salientar que a Travessa 25 de Outubro é a única do Bairro que não possui 

pavimentação. Os moradores estão mobilizados, sendo que já protocolaram no início de 2015 um pedido 

acompanhado de abaixo assinado para a realização da obra. 

Informamos ainda que no mês de junho de 2015 circulou na imprensa local a 

notícia com o título: “Prefeitura de Osório investe na pavimentação com bloquetos”. Esta notícia falava do 

processo de qualificação e melhoria da trafegabilidade e qualidade de vida da população e que a referida 

travessa estaria incluída nesta ação, conforme reportagem em anexo, causando uma falsa expectativa nos 

moradores. 

   

Sala das Sessões em, 26 fevereiro de 2018. 

 

Charlon Diego Müller                                                
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