
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR 

CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230 

E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br 

 

                 
          

Exma. Sra. Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café 

 
 
                    ADÃO PEREIRA DOS SANTOS, Vereador com assento nesta Casa 
Legislativa, no uso de suas atribuições constantes do art.164, do Regimento Interno, 
vêm propor o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS que segue.  
 
                    A rua Vicente Prieto está em obras de asfaltamento ficando só uma pista 
livre. Com isto, a pista fica bem embarrada quando chove, dificultando a passagem, 
principalmente onde ficam as máquinas. O asfalto que está sendo feito é um progresso 
para a localidade e foi aguardado por muito tempo. Porém, a ponte que dá acesso ao 
Jammerthal está interditada há quatro meses e ainda nada foi feito oficialmente, sendo 
uma demora inexplicável, assim como ocorre com outras obras no município. Estando 
a ponte interditada, o único caminho para o Bairro Jammerthal é a Vicente Prieto, 
justamente onde está sendo feita a obra. E, esta via é usada, principalmente pelos 
ônibus que transportam funcionários das fábricas. Há casos relatados de atolamento de 
caminhões com frequência. Se a pista ficar interditada, os funcionários não poderão ir 
pra empresa e/ou voltar para casa, nem é possível o transporte de urgência de pessoas 
acidentadas ou doentes, por exemplo, causando transtornos irreparáveis à população. 

  Há notícia que o projeto para arrumar a ponte ficará pronto apenas em 
12 de novembro, ou seja, mais de quatro meses após a interdição da ponte. E o 
conserto, segundo previsões do Executivo, só ocorrerá em fevereiro. O que totalizará 
aproximadamente 08 meses, se não houver atraso na obra. Porém, ainda deve-se levar 
em conta o período de festas de fim de ano e férias.  O cidadão, o contribuinte para os 
cofres públicos, a população em geral, necessitam solução urgente. 

                     Requerem, portanto, os vereadores infra-assinados, que seja o presente 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS submetido ao plenário, sendo votado em regime de 
urgência urgentíssima, e, após aprovado, seja enviado ao Poder Executivo. 
 

           

                       Picada Café, 25 de outubro de 2022. 

 

              

    

    ADÃO PEREIRA DOS SANTOS    
     Bancada do PSD 
        (proponente)  


