ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRISTAL

Exma. Sra.
Vereadora Malu Kuhn Holz
Presidenta da Câmara de Vereadores de Cristal/RS

Senhora Presidenta:

O Vereador abaixo subscrito vem por meio desta, solicitar que após lida e
aprovada, seja encaminhado o Requerimento à Concessionária ECOSUL, para que seja analisada a
necessidade de melhorias de Sinalização de Trânsito na BR 116, KM 428, acesso ao Posto, Restaurante
e Pousada Grill.
Conforme algumas fotos em anexo a solicitação é básica de “sinalização”,
sentido Cristal/São Lourenço (placa indicativa de Posto/Restaurante e Pousada a 200 metros e, próximo
ao acesso seta de entrada) facilitando assim a saída para o acostamento e acesso, pois BR faz uma
curva sinuosa no local;
Da mesma forma sentido São Lourenço/Cristal (sugestão de placa Posto,
Restaurante e Pousada Grill antes da Ponte do Evaristo e, a placa que está indicando Restaurante) que
hoje está em frente ao acesso de saída do referido Paradouro, mudar para mais próximo ao
abrigo/parada de ônibus, onde de fato é a entrada, pois a mesma está ocasionando muitas vezes a
parada de veículos sobre a pista para acessarem pensando ser a entrada ao Paradouro Grill.
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MOTIVO: Devido ao intenso fluxo de veículos por esta BR e, acesso a interior
do município de Cristal de onde todo o escoamento da produção do tabaco, grãos e reflorestamento
acessam esta rodovia nos mesmos pontos Entrada/Saída do Paradouro Grill, ocasionando grande
apreensão e cuidado quando ao acesso a mesma, assim como vários acidentes.
Certos de sermos atendidos nesta reivindicação, colocamo-nos a disposição
para quaisquer esclarecimentos.

MAIS JUSTIFICATIVA EM PLENÁRIO

SALA DAS SESSÕES, 03 de abril de 2017

Ver. Ivan Spiering
Bancada do PSB
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