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Sr. Presidente: 
 

O Vereador que esta subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 
regimentais, e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta casa solicite 
junto ao Executivo a seguinte Providência:  

 
Solicite junto ao Chefe do Poder Executivo, para determinar ao órgão competente 

para estude a viabilidade de pavimentação asfáltica na Estrada Julio Brunelli, entre a 
rótula da Santinha (BR101 – Estrada Governador Mario Cóvas), até a ponte do canal de 
escoamento Santa Teresinha, próximo ao acesso da Logoa da Santinha. 

 
 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
A solicitação tem intuito de possibilitar melhorias no trânsito, da estrada e do acesso 

ao Balneário da Santinha – Lagoa dos Barros, ao qual, recebe a visitação de diversas 
pessoas em vista da Praia de água doce existente no local. 

 
 Ainda, há no local a existência de diversos moradores e algumas empresas, como 

exemplo, empresa de Argamassas, produtoras agricolas e de Turismo de Aventuras, que 
demandam da mesma forma, grande circulação de pessoas e veículos, inclusive com 
escoamente de produção agricola com caminhões de elevado peso. 

 
Os moradores e frequentadores do local reivindicam a muito tempo que se promova 

a melhoria ao acesso do local, visto que, a estrada de saibro demanda um custo muito 
grande de manutenção, não apresenta a melhor qualidade e ainda apresenta risco aos 
usuários, principalmente em dias de chuva. 

 
Assim, requer que a proposição seja realizada a fim de trazer melhoria asfáltica e de 

acesso entre a BR101, até o acesso do balneário da praia lagoa da santinha – lagoa dos 
barros. 

 
 
Segue em anexo, localização. 
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Sala de Sessões, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Dudu Pellegrini 
Vereador MDB 

 
 
 
 
 

 

  
 


