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SENHOR PRESIDENTE:
O Vereador que este subscreve requer que após ouvido o douto Plenário e, se aprovado, esta Casa solicite ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal um ESTUDO DE VIABILIDADE JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE
VIADUTO E ROTATÓRIA, nos locais descritos abaixo, que beneficiará grandemente os moradores do entorno, trazendo maior
segurança visando não interromper o fluxo rodoviário e atendendo a um antigo anseio de toda região. ‘


Construção de viaduto na rodovia ERS 30, próximo ao km 88, na rotatória em
ao Parque de Eventos Jorge Dariva.

frente a Vila Popular, próximo



Construção de viaduto na RS 389, próximo ao Km 5, na junção com a Rua Sinval Antonio Ribeiro, e entrada da
comunidade de Passo Fundo, Rua José Oliveira Ouriques.



Construção de rotatória na RS 389, próximo ao Km 14, estrada de acesso a comunidade da Caeira,
Palmital,Caconde e Linha Peixoto.

JUSTIFICATIVA:
O estudo de viabilidade e possível contemplação do projeto de construção de viaduto e rotatória é de suma importância não só
pela segurança que trará a população do município de Osório mas também para a comunidade sazonal que desfruta das
nossas belas praias. Importante informar que na época de verão o trânsito se intensifica nestes trechos, onde na praça de
pedágio de Santo Antônio da Patrulha, passam em média 60 a 90 carros por minuto, causando congestionamento nestes
trechos, causando um transtorno aos moradores do entorno destas rodovias, que muitas vezes não conseguem sair para
trabalhar ou realizar qualquer outro movimento que tenha que usar a rodovia. Desta forma para maior segurança na rodovia e
desenvolvimento ao seu entorno, proponho que o Executivo Municipal, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, possam
sentar e discutir o estudo de viabilidade de construção de viaduto e rotatória, nas rodovias ERS 30 e RS 389 no município de
Osório. Portanto encaminho o Pedido de Indicação para apreciação e aprovação dos Nobres Vereadores.

Sala de sessão 08 de março de 2022.
Vereador Ricardo Bolzan
Bancada do PDT
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