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Ilmo Sr. 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Feliz, RS. 

  
  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 03/2017 
  
  

Joseane Hahn, Vereadora do Partido Democrático Trabalhista – PDT vem 
encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 166 do Regimento Interno 
desta casa, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ao Poder Executivo Municipal para que oficie o 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, para execução de serviço de 
reparos no asfalto na rótula em Picada Cará, como também sobre a ponte. Contornar a 
rótula da RS 843 requer uma atenção especial do motorista, pois com o acúmulo de água 
sobre a pista surgiram buracos de tamanhos consideráveis que precisam de reparos 
urgentes. 

 
Solicitamos, também, que o Município encaminhe ofício ao DAER para estudo e 

análise da possibilidade da retirada dos tachões colocados a longo da via entre a referida 
rótula e a Sociedade de Picada Cará. Embora com a finalidade de evitar ultrapassagem 
neste espaço, a colocação dos mesmos dificulta o uso da rodovia pelos pedestres e 
ciclistas, visto que o espaço ficou muito limitado, uma vez que não há acostamento e com as 
colocações das proteções laterais na rodovia, o espaço que já era pequeno ficou ainda 
menor, o que praticamente inviabiliza o uso, trazendo perigo constante de acidentes e 
colocando em risco a vida dos usuários. 

 
Por fim ressalta-se, ainda, que a roçada das laterais da via também ficaram 

prejudicadas devido a colocação de proteções laterais (guard-rail), visto que o acesso para a 
execução da limpeza está bastante dificultado. 
 

Nestes termos peço deferimento. 
 
Feliz, 13 de março de 2017. 

 
 
 

                  
 

Joseane Hahn 
Vereadora do PDT 
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