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O Secretário Municipal de Obras, 

Pedro Elias, concedeu na manhã 

desta quarta-feira, 15, uma 

entrevista na Rádio Marajá, com o 

objetivo de explanar as obras e 

projetos que estão em execução e 

fase de planejamento em Rosário 

do Sul. A Administração Municipal 

retomou esta semana, uma 

importante obra de infraestrutura e 

mobilidade urbana, com o início do saneamento da Rua Silveira Martins no Bairro Primavera. 

Segundo Pedro Elias, primeiramente está se realizando o saneamento do local com o 

assentamento da tubulação, para que depois, seja dado início à terraplanagem, preparando 

com isso, o solo para o asfaltamento. Além desta, outras ruas também estarão recebendo 

melhorias com saneamento e asfalto nos próximos meses, entre elas estão: Benjamin 

Constante – da Rua das Flores até a Rua Alberto Pasqualini; Honório Lemes – da Rua das 

Flores até a Rua Alberto Pasqualini; Alberto Pasqualini – da Rua Benjamin Constant até a 

Rua Barão do Mauá; Júlio de Castilhos – da Rua das Flores até a Rede da ALL; Itaqui – da 

Rua Amaro Souto até a Rua Bento Martins; São Borja – da Rua Barão do Rio Branco até a 

Rua Bento Martins e Rua Argentina – da Rua Amaro Souto até a Rua Barão do Rio Branco. O 

Secretário de Obras salientou, que em breve estará sendo concluída a sinalização e 

colocadas lombadas nas Ruas São Francisco, Sete de Setembro,Andradas, João Brasil e 

Gaudêncio Soares. As obras fazem parte de um convênio da Administração Municipal, via 

Fundo PIMES – Badesul, e o valor investido é de R$ 2.484.218,24 (dois milhões, 

quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). Na 

ocasião, Pedro Elias, também destacou a criação da 1º rótula implantada na Avenida Cel, 

Sabino, “Tudo que é novo causa um impacto e, nós fazemos um balanço positivo, pois a 

maioria está aprovando. Aquela via precisa ter uma redução de velocidade devido ao alto 



número de veículos, motos e pessoas que por ali passam, então o objetivo da rótula é fazer 

com que os condutores reduzam a velocidade”. Ainda segundo o Secretário, está havendo 

inicialmente uma indecisão por parte de alguns motoristas, quando as pessoas chegam na 

rótula, ficam aguardando quem está transitando na Cel. Sabino, e é o contrário, quem está na 

rótula tem a preferência para fazer o seu deslocamento assim, quem entrou na mesma tem a 

preferência e, quem vem pela Cel. Sabino ou pela Rua São Francisco tem que aguardar 

quem está na rótula fazer o seu deslocamento. Finalizando a entrevista, Pedro Elias, falou 

sobre os projetos de asfaltamento de um trecho de aproximadamente 200m da estrada da 

Corte, que iniciará no trevo de entroncamento do distrito industrial e seguirá em direção à 

localidade da Divisa, outra importante obra é o recapeamento asfáltico que será realizado em 

breve na entrada da cidade, compreendendo a Rua General Canabarro, do pórtico de entrada 

até a Rua Júlio de Castilhos. 

 

 


