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Sr. 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 junto ao Executivo e a secretaria responsável a 

seguinte Providência: 

 

Solicitamos reparos urgentes na rua Marechal Floriano Peixoto esquina com 

Barão do Rio Branco, formou-se um buraco com grandes possibilidades de vir a ceder o asfalto e 

causar grave acidente.  

Pela ocorrência constante de fatos idênticos a este, por todas as áreas, solicitamos 

que seja feito um estudo pela secretaria responsável para saber o que está ocorrendo com o solo no 

município, até para que haja uma solução rápida evitando assim maiores transtornos a população.  

Com um estudo aprofundado do que vem causando estes afundamentos no asfalto, 

evitamos este desgaste de estar tendo que gastar com material e pessoal seguidamente para o mesmo 

ocorrido, assim também não sobrecarregamos os funcionários que poderiam estar em um outro 

trabalho e não na mesma coisa várias vezes.  

                                                JUSTIFICATIVA: 

O asfalto esta danificado, necessitando reparos de imediato, para evitarmos 

um acidente 

Sendo assim, é de grande importância efetuar seus reparos entregando assim 

o devido cuidado para com os cidadãos osorienses.   

Sala de Sessões, 21 de setembro de 2021. 

                                                                                                      Ver. Maicon do Prado 
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A largura do buraco nem é tão 

grande, mas olhando com mais 

cuidado, vimos que por baixo esta 

oco, dando sinais de que cedera 

logo. 


