
 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/2021 

 

O Vereador, que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, vem propor 

aos nobres colegas para que após análise e votação, seja enviado ao Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul(DAER/RS) o 

seguinte pedido de providência: 

“Solicita ao Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem do Estado do Rio 

Grande do Sul(DAER/RS) a 

instalação/adequação de placas 

identificando o declive e curvas perigosas 

chegando na cidade de Putinga/RS que 

pertence à Rodovia Estadual RS 435, bem 

como realizar uma limpeza e colocar britas 

no local do lado da curva para que caso 

algum caminhão fique sem freios possa parar 

com segurança”. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

Considerando a necessidade de adequações estruturais nas rodoviárias o 

presente pedido busca a instalação de placas que identifique o declive e curvas 

perigosas chegando à cidade de Putinga/RS que pertence à Rodovia Estadual RS 435, 

bem como realizar uma limpeza e colocar britas no local do lado da curva para que 

caso algum caminhão fique sem freios possa parar com segurança, tendo em vista que 

neste local já aconteceu muitos acidentes. 

Tão logo, faz necessário que o Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul(DAER/RS), através de seu setor 

competente realize a instalação/adequação de placas  que indiquem o declive e 

curvas perigosas, bem como realizem uma limpeza no local e que coloquem britas 

para que os caminhões possam parar, caso fiquem sem freios com segurança. 

Requer-se que após aprovação do presente Pedido de Providência seja o 

mesmo encaminhado a Diretoria do Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul(DAER/RS). 

 



 

 

 

SALA DE SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PUTINGA, aos 

dezesseis  dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um. 

 

 

 
IVALDO LUIS MARCHESE 

Vereador do PSD 
 

 


