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Que seja colocado asfalto na Rua Júlio de
Castilhos no bairro Guarani, lado mar.

                 Requer-se, na forma do Inciso XVI do art. 34 da Lei Orgânica, após os
trâmites  regimentais,  que  seja  enviada  cópia  da  presente  proposição  ao  Poder
Executivo, para que realize as solicitações.

Capão da Canoa, 17 de maio de 2018

Vereador Nenê do Krep

Av. Rudá nº 745 – Zona Nova – Capão da Canoa – RS – CEP: 95555-000
Fone/Fax: (51) 3625-1132 – www.cmcc.rs.gov.br – e-mail: camara@cmcc.rs.gov.br

Os moradores e veranistas do bairro Guarani, procuram este Gabinete 
para solicitar o asfaltamento na Rua Júlio de Castilhos, lado mar, que encontra-se 
totalmente esburacada, dificultando o tráfego dos carros que batem seus assoalhos 
nos calçamento. 

Lembrando aos senhores que que a mesma Rua, porém lado serra já 
esta asfaltada, somente da Paraguassú até a beira mar que encontra-se nesta 
situação crítica. 

A Rua Júlio de Castilhos é a Rua que lado serra da acesso ao Posto de 
Saúde e Escola Infantil Marieta Lessa (Dona Dadá), ligando a rua Chapecó, Rua 
Honório Germano e por sua vez saindo na Estrada do Mar, sendo a principal entrada 
dos proprietários de imóveis dos Bairros Arco Íris, Guarani e Zona Norte. Portanto o 
asfaltamento desta Rua até a beira mar contemplaria não só os moradores do lado 
mar, mas todas as pessoas que querem ter acesso ao mar. 

Nos meses de verão as pessoas costumam descer por esta rua até a 
beira da praia, puxando seus carrinhos com cadeiras, carrinhos de bebê, bicicletas, 
etc, e este trajeto fica muito difícil devido as péssimas condições do calçamento.

A vistoria para averiguação da necessidade do asfaltamento é de suma 
importância, para que o Poder Executivo possa ver a veracidade das informações, 
das más condições destes calçamento e logo sane este problema, pois o bairro 
Guarani não conta com nenhuma rua asfaltada no lado mar e ouve inúmeras 
construções de residências e prédios comérciais, todos pagantes de IPTU e não 
estão vendo melhoras na infra estrutura do bairro, deixando nossos Contribuintes 
insatisfeitos pela falta de serviço prestado por parte do Poder Executivo. 


