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INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art
96 do regimento Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do
Município de Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte

'')

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue

Sugere o recapeamento e manutenção dos acostamentos nas avenidas Edgar Pares de Castro e Juba
Batista, na Zona Sul de Porto Alegre, bem como a construção de recuo na Avenida Edgar Pares de
Castro na altura da entrada para o Beco do Schneider.

JUSTiFicAtivA

Considerando a já noticiada existência de verba para a manutenção das vias públicas da cidade,
solicito que essas duas importantes vias, localizadas nas regiões Sul e Extremo Sul da cidade, sejam
contempladas, já que há muito tempo não recebem manutenção asfáltica.3
O fluxo de veículos na Edgar Pirex de Castro e Juba Batista, principalmente de carga, é muito
grande. Foram realizadas, nos últimos anos, muitas reformas nessas vias e asfalto está muito

prqudicado. Além dos veículos que circulam na via. temos a questão do acostamento, que é pior
ainda, pois o fluxo de pessoas, bicicletas, carroças, carrinhos com material reciclado etc. . .
praticamente impede o seu uso por veículos em caso de eventual necessidade, o que reflete nos
acidentes ocorridos quase que diariamente.

A construção de um recuo na Avenida Edgar Pares de Castão, na altura da entrada para o Beco do
Schneider, se faz necessária pois o congestionamento causado pelos veículos que desejam fazer a
conversão à esquerda para entrar no Beco do Schneider acaba provocando lentidão até na Estrada
Jogo de Oliveira Remião.

ISTO POSTO solicita-se ao Poder Executivo que realize o recapeamento e manutenção dos
acostamentos nas avenidas Edgar Pares de Castro e Juca Batista, na Zona Sul de Porto Alegre, bem
como a construção de recuo na Avenida Edgar Pares de Castro na altura da entrada para o Beco do
Schneider.

] nf9



SEI/CMPA - 0059255 - Indicação h ups ://sei .camarapoa. rs.gov.br/sei/controlado r.php?acao-docum

Solicito que esta Indicação sqa encaminhada ao destinatário a seguir relacionado

Prefeito Municipal de Porto Alegre;

Porto Alegre, 06 de junho de 2019

Vereador

Nelcir Tessaro

Documento assinado eletronicamente por Nelcir Tessaro, Vereador, em 03/06/2019, às
15:23, conforme horário oficial de Brasílía, com fundamento no Art. 10, $ 29 da Medida
Provisória ne 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nes 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre

t.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site ,
informando o código verificador 0059255 e o código CRC 2C510337.
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