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MAGDIEL 
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Senhor Presidente: 
 
  O Vereador MAGDIEL LAMBERTI BISSACO, integrante da 
Bancada do Partido Liberal, usando das atribuições legais e Regimentais, vêm 
perante Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido: 
 

Pedido de Providência: 
 
  Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura 
Municipal de Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto a 
Secretaria competente, as seguintes ações.  
 
        - Pintura de faixa elevada, na Rua Coronel Tuca, número 390, Bairro Itú. 
         - Corte de grama no passeio dos seguintes locais: 
Rua Coronel Tuca, número 679, esquina com Rua Gerônimo de Oliveira. 
Rua Carovi, esquina com Rua Gerônimo de Oliveira 
         - Corte de grama e limpeza de calçada no seguinte local: 
Rua Felipe Lopes, 2418 - Vila Itú (Em frente ao ESF – São Vicente) 
Rua Silvio Aquino, esquina com Felipe Lopes dos dois lados da rua, descendo até 
o ESF São Vicente (Fotos em anexo) 
         - Troca de lâmpada queimada no poste dos seguintes locais: 
Rua Doutor Rafael Arthur Maier Lara, em frente ao número 192, Bairro Belizário. 
(Próximo a antiga Cancha do Zé Bassetto) 

 
 

Justificativa: 
 

 Justifica-se tal pedido, pois a faixa de pedestre encontra-se apagada sendo 
necessário realizar a pintura, visto que, os condutores de veículos automotivos não 
estão parando para travessia de pedestres e nem reduzindo a velocidade, devido a 
pintura deteriorada, assim ocasionando riscos de acidente por se tratar de faixa elevada. 
Em relação aos cortes de grama e limpeza, justifica-se pois o mato invadiu o passeio 
público, obrigando os pedestres a desviar pela rua, causando riscos de acidente e 
atrapalhando o trânsito. Referente a troca de lâmpada, durante períodos noturnos os 
moradores sofrem dificuldades e correm riscos ao trafegar pela calçada devido à falta 
de iluminação.  

Certo de sua compreensão e pronto atendimento ao pedido, desde já agradecemos. 

 
 Santiago-RS, 20 de Janeiro de 2021. 

 
                                                                               
                                                                             Magdiel Lamberti Bissaco  
                                                                                           Vereador 
 
Ilmo Sr 
Cláudio Batista Manzoni 
Presidente Poder Legislativo 
 



 



 


