
RECOMENDAÇÃO Nº 09/2019                                  de 09 de julho de 2019. 

 

 

O Vereador André Barp (Tchola), com assento na Bancada do 

PP, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de 

providência: 

- Que o Executivo Municipal estude a viabilidade de 

municipalizar o acesso asfáltico no trecho compreendido entre a rua Balduíno 

Kerber até o início do perímetro urbano, nas proximidades da estrada de 

acesso à localidade de Linha Mirim. 

- Que o Executivo Municipal realize a instalação de 05 

(cinco) galerias nas dependências do Estádio Tio Oscar, sede esportiva do 

Grêmio Esportivo Shell. 

- Que o Poder Executivo realize o reparo do asfalto em frente 

à propriedade do munícipe Luiz Carlos Dapper, na Rua Balduíno Kerber e em 

frente à propriedade do munícipe Elcio Locatelli, na Avenida Jacob Wagner 

Sobrinho. 

 

Justificativa: Justifica-se a presente Recomendação tendo 

em vista que, municipalizando o acesso asfáltico no trecho compreendido entre 

a rua Balduíno Kerber até o início do perímetro urbano, nas proximidades da 

estrada de acesso à localidade de Linha Mirim, os proprietários poderão 

comercializar terrenos, o que seria importante para expandir a cidade, 

aumentando, consequentemente, a arrecadação municipal. Além disso, após a 

referida municipalização, seria possível a instalação de redutores de velocidade 

(quebra-molas), atendendo à pedidos recorrentes da população que ali reside, 

tendo em vista ser um local muito perigoso em que os motoristas empregam 

altas velocidades, não respeitando a sinalização da rodovia. 

Outrossim, é de notória necessidade a instalação de galerias 

na entrada do estádio Tio Oscar, sede social do Grêmio Esportivo Shell. Neste 



local há um grande buraco, que torna o acesso ao campo muito perigoso, 

considerando, ainda, a entrada e saída de veículos naquela agremiação, 

principalmente quando são realizados os eventos esportivos. Tal melhoria é 

necessária para evitar possíveis acidentes. 

Por sua vez, a realização dos reparos no asfalto é necessária 

para dar boas condições de trafegabilidade às vias urbanas novaboavistenses. 

Todos que trafegam nos trechos acima mencionados correm riscos de danificar 

seus veículos pela existência de dois grandes buracos. Ademais, o município 

estará recebendo milhares de visitantes por ocasião da 8ª Kolonie Fest, sendo 

imprescindível a realização das melhorias com a maior brevidade possível. 

 

 

Sala das Sessões Alfredo Ivo Liell, 09 de julho de 2019. 

 

 

Vereador André Barp (Tchola) 

Bancada do PP 


