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Exmo Sr. 
Leonardo Mayrere 
MD Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 16/2017 

   

Jorge Zimmer, Vereador do Município de Feliz/RS, vem encaminhar a esta 

Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 166 do Regimento Interno, PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS, ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, 

para que reconstrua o acostamento no quilômetro 6,2 da Rodovia RS 452, Zona 

Urbano da cidade de Feliz. 

 

No que diz respeito ao trânsito de veículos, o DAER realizou importantes 

melhoramentos na Rodovia RS 452, no acesso à cidade de Feliz pela Rua Mathias 

Simon, dotando o local com refúgio para os veículos que acessam a cidade de 

através desta via. Entretanto, conforme pode ser vislumbrado através das fotografias 

anexas, essas melhorias resultaram na supressão total do acostamento da rodovia 

naquele local. 

 

Ocorre por essa rodovia se deslocam, diariamente, centenas de pessoas, a 

pé ou usando bicicletas, que residem no Bairro de Arroio Feliz, e que estão sujeitas a 

graves acidentes, pois disputam lugar na via principal com os veículos que trafegam 

em alta velocidade. Por muita sorte, até a presente data ainda não aconteceram 

acidentes vitimando pessoas. Cabe registrar, entretanto, que ocorreram 03 (três) 

acidentes no local, com consideráveis danos materiais, tudo pela ausência do 

acostamento naquele local.  

 

Visto a urgência destas providências, visando a prevenção de acidentes e a 

ceifa de vidas humanas, pedimos atenção especial do DAER – Departamento 

Autônomo de Estadual de Rodagem à esta solicitação. 

 

Nestes termos peço deferimento. 

 

Feliz, 03 de julho de 2017. 

 

 

Jorge Zimmer 

Vereador 
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