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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 08/2020 

Junior Freiberger, Vereador do PSD 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 de continuidade ao trabalho de 

desassoreamento do Arroio Hermes, localizado na localidade do Vale do Hermes, buscando 

realizar este trabalho também em direção a sua nascente.  

O Arroio do Vale Hermes tem por si só pouco caimento nas proximidades com a RS 

452, o que faz com que as águas ao invés de seguirem a calha do córrego acabem por 

ficarem represadas em determinados pontos. Em períodos de chuvas, a situação piora e 

devido ao barro acumulado no fundo do leito e a pouca vazão, a água fica mais represada, 

vindo a atingir por muitas vezes área já habitadas, causando enchentes, trazendo 

insegurança e incômodos aos moradores de áreas próximas. O assoreamento do leito 

garantiria maior vazão às águas, a partir da retirada de material excedente, diminuindo a 

ocorrência destes transbordos de leito.  

A Administração Municipal realizou recentemente o desassoreamento do Arroio 

Hermes no trecho compreendido entre a Rodovia RS 452 e a ponte localizada na Rua 

Cônego João Becker, no Vale do Hermes, e que serve para permitir a passagem deste 

Arroio.  

Apesar da belíssima iniciativa do Município, o que evita alagamentos nas áreas 

próximas ao leito do Arroio, este procedimento acabou não sendo realizado entre a referida 

ponte em direção a sua nascente. Assim, muitas residências que ficam no perímetro não 

contemplado com o desassoreamento, vêm sofrendo com o receio de ter suas residências 

invadidas por eventuais alagamentos que possam surgir pela atual situação de 

assoreamento que se encontra esta parte do Arroio Hermes. Analisando imagens de satélite 

e em visitas in loco, é possível perceber um grande aglomerado de residências neste 

referido perímetro, em especial nas proximidades da Rua Ermindo Mayrer, o que justifica o 

interesse público do presente pedido de providências.  

Aos colegas, pedimos deferimento. 

Feliz, 18 de maio de 2020. 

Junior Freiberger 
Vereador do PSD 


