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SENHOR PRESIDENTE: 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais e  após ouvido o douto Plenário e, se aprovado, esta Casa solicite ao 

Executivo Municipal que a secretaria competente realize a pavimentação por meio de 

bloco de concreto tipo Paver ou concreto asfáltico, na travessa Cristino Nunes,  localizada 

ao final da estrada da Perua (lado direito sentido Osório x Passinhos), bem como a 

implantação de sinalização adequada, com a inclusão de placa indicativa de crianças e 

pedestres na via. 

JUSTIFICATIVA: 

Devido ao crescimento populacional da nossa cidade, e aos altos custos 

imobiliários em bairros já existentes, muitas famílias vem buscado alternativas dignas e 

economicamente viavéis, somado isto, a constante busca familiar por lugares mais 

tranquilos e seguros, a referida travessa vem nos últimos anos crescendo 

significativamente, famílias identificaram na localidade um habitar tranquilo com uma 

belíssima vista para o morro, onde as crianças tem o privilégio de brincarem na rua,  

tranquilamente, correndo, andando de bicicleta, etc....  

 A pedido dos moradores venho solicitar a indicação de melhorias nessa travessa, 

os moradores nos relataram o sofrimento constante hora com o pó do saibro que levanta 

dos carros que trafegam nos dois sentido em estações quentes e secas, hora com 

buracos e lama em estações chuvosas, sem mencionar, os buracos que atrapalham no 

deslocamento dos mesmos. Como vereador peço a pavimentação dessa travessa 

preferencialmente com material do tipo bloco de concreto Paver, ou por meio de concreto 

asfáltico. A indicação de pavimentação pelo tipo Paver como primeira opção se justifica 

pela ausência de rede de esgoto pluvial pois o mesmo tem uma grande permeabilidade, 

aproveito para requerer implantação de quebra molas e sinalização de advertencia “A-32ª 
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– Trânsito de Pedestres”, sinalização essa de suma importância devido ao trânsito de 

crianças ao longo da via.  

 Nosso objetivo é proporcionar uma vida com mais qualidade aos nossos 

munícipes. 

 Segue em anexo as imagens da rua 

 

 

 

 

Sala de Sessões em, 01   março de 2021 

 

 

Vereador  Miguel F. Calderon 
Bancada do Progressista 

 
 
 


