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REQUERIMENTO Nº 012/2020. 
Ementa: Solicita estudos, por parte da Secretaria de Viação e Obras, 

da mesma forma que sejam mantidas gestões junto ao 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER, 

visando o recapeamento de trecho do acostamento da PR-495 
que interliga a sede municipal ao cemitério público de Pato 

Bragado. 
 

 
Senhor Presidente: 

 
                        O Vereador que a presente subscreve, após ouvido o 

Plenário na forma regimental, solicita envio de cópia da presente ao 
Prefeito deste município, requerendo esforço extra no sentido de que 

sejam promovidas melhoras nas condições de trafegabilidade no 

trajeto percorrido por nossa população quando da realização de atos 
fúnebres em homenagem à nossos cidadãos que vêm a óbito.  

                            Justificativa:  
                         A presente solicitação baseia-se no fato de que 

sempre que um cidadão Bragadense é conduzido a sepultamento, o 
cortejo fúnebre que lhe acompanha se vê obrigado a fazer uso do 

trajeto da PR-495 que interliga a sede municipal ao nosso cemitério. 
Neste trajeto, dado ao fato de sua velocidade ser muito inferior ao de 

trafego normal, é por hábito feito uso do acostamento, porém o mesmo 
encontra-se em condições desfavoráveis, inclusive com diversos 

obstáculos apostos nas entradas das moradias, o que dificulta de 
sobremaneira a trafegabilidade no trajeto. 

                        Por fim, a intenção primeira deste requerimento é 
fazer um alerta para as precárias condições em que se encontra um 

trecho, que as pessoas se veem obrigadas a fazer uso em momentos 

de profunda angustia e consternação e cuja solução não se torna de 
valor proibitivo ao município, desde que claro, solicite a devida 

autorização ao estado. 
          Nestes Termos 

          Pede Deferimento 
                    Sala de Sessões, 22 de Junho de 2020. 

 
AIRTON VALDECIR SCHMITT 

Vereador 
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