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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 22/GAB/2020 
 

  O Vereador Clairton Pivoto, da Bancada do Partido da Social Democracia 

Brasileira– PSDB, de acordo com Art. 163 do Regimento Interno, vem solicitar que esta Casa 

Legislativa encaminhe o presente Pedido ao Exmo. Sr. Tiago Gorski Lacerda, Prefeito 

Municipal de Santiago, RS, com a finalidade do patrolamento e encascalhamento de rua, 

de acordo com a Legislação em vigência, conforme o abaixo descrito: 

    

 PEDIDO:  

 O patrolamento e encascalhamento, da rua sem denominação que se 

inicia perpendicularmente à Rua Nenito Nunes no nº 85, sendo paralela a BR 

287 pelo lado direito e a rua Dulce Lopes pelo lado esquerdo, no bairro no 

Bairro Jardim dos Eucaliptos, tendo como ponto de referência a Ervateira 

São Gabriel. 

 

 

  JUSTIFICATIVA:  

 

 Tal pedido deve-se ao fato, de termos sido procurados por moradores reclamando das 

condições de difícil trafegabilidade desta via pública, prejudicando com isso o acesso dos 

moradores e demais pessoas que transitam por aquele local. 

 Não é só as dificuldades já expostas no parágrafo anterior, que afetam os munícipes, 

mas também, o fato que todo o material (diversos), tem o trabalho de carga ou descarga 

prejudicado, pois os veículos de transporte não conseguem manobrar na citada rua.    

 Este parlamentar levou ao conhecimento do Sr. Secretário de Obras e Viação do 

Município, a reinvindicação em pauta e outros assuntos, numa reunião no dia 06 de maio do 

corrente ano, na Prefeitura Municipal. 

        

 Santiago, RS, 22 de junho de 2020. 

   

       CLAIRTON BASSIN PIVOTO 

   Vereador – Líder da Bancada do PSDB 
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