
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 001/2020. 

 

 
 

Os vereadores que abaixo subscrevem, integrantes do 

Poder Legislativo Municipal de São Jorge/RS, nos 

termos do Regimento Interno desta Casa, propõem o 

presente “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS” a fim de, que o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, realize obras 

para a restauração e melhorias da RS-446, mediante os 

seguintes argumentos de interesse público. 

 

 A Rodovia Estadual acima citada é amplamente utilizada pelos 

municípios da região nordeste do Rio Grande do Sul, há muito tempo se 

encontrava em precárias condições de trafegabilidade. Tamanha 

precariedade da rodovia que, não bastasse os danos nos veículos que 

por ali trafegam atualmente se encontra um percentual alto de acidentes 

automobilísticos, e destes, lamentavelmente, tem ocorrido por mortes. 

Neste sentido, inclusive, sem adentrar no mérito da responsabilidade 

dos condutores pelos sinistros, evidentemente que grande parte decorre 

em virtude das más condições da via: buracos, ondulações... 

 

 A ERS-446 é muito utilizada pelos municípios de Carlos Barbosa, 

Garibaldi, Bento Gonsalves, Boa Vista do Sul, Monte Belo do Sul, Nova 

Roma do Sul, Veranópolis, Fagundes Varela, Cotiporã, Pinto Bandeira, 

Vila Flores, Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, André da Rocha,  



Guabiju, São Jorge, Ibiraiaras, Protásio Alves e Paraí, como rota para a 

Capital, sem considerar o numero de veículos que trafegam por esta via 

diariamente, vindos de outras regiões para acessar esses municípios 

devido a razões comerciais, profissionais e em tempos de normalidade, 

turísticas. 

 

 Pelo todo o exposto, e considerando que as razões são de 

interesse público regional, solicitamos aos Nobres Edis a aprovação 

deste pedido, a fim de que seja encaminhada ao Governador do Estado, 

Sr. Eduardo Leite, bem como, ao Secretário Estadual de Logística e 

Transportes, Sr. Juvir Costella, para que adotem todas as medidas 

administrativas a fim de atender o pleito ora postulado. 

 

 É o que se requer. 

 

Câmara de Vereadores de São Jorge, 08 de julho de 2020. 

 

 

 

Ver. Pres. Adriano O. Nunes dos Santos       Ver. Álvaro Antônio Miorando 

 

       Ver. Arquimedes D. da Silva                           Vera.   Andréia Battistel 

 

       Ver. Roni Galvan                                             Ver. Dorneles M. Antunes 

 

     Ver. Katiane P. Fabris                              Ver. Danilo Salvalaggio 

 

      Vera. Varlete P. de Vargas 


