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                  MOÇÃO Nº 005/2021 
 

 
MOÇÃO DE REINVINDICAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
DA RODOVIA - RS 330 NOS TRECHOS QUE 
COMPREENDEM A LOCALIDADE DE CRUZINHA 
NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO ATÉ O DISTRITO 
DE TESOURAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADA, 
BEM COMO O TRECHO QUE COMPREENDE A 
SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA ATÉ O 
MUNICÌPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES E DO 
TRECHO ASFALTADO ENTRE O DISTRITO DE 
TESOURAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE 
CHAPADA 

 

   A Câ mârâ de Vereâdores de Châpâdâ, âtrâve s dos vereâdores âbâixo 
signâtâ rios, vem, com âmpâro no ârt. 252 do Regimento Interno destâ Câsâ 
Legislâtivâ, âpresentâr estâ Moçâ o de reinvindicâçâ o de recuperâçâ o dâ RS 330, 
em âpoio â iniciâtivâ conjuntâ reâlizâdâ pelos prefeitos Municipâis de Châpâdâ, 
Cârâzinho e Pâlmeirâ dâs Misso es âo Sr. Secretâ rio de Logí sticâ e Trânsportes do 
Rio Grânde do Sul Sr. Juvir Costellâ pârâ â recuperâçâ o dâ estrâdâ de sâibro que 
ligâ â Locâlidâde de Cruzinhâ, pertencente âo Municí pio de Cârâzinho âo 
Municí pio de Pâlmeirâ dâs Misso es, pâssândo pelo Distrito de Tesourâs, 
Châpâdâ, e do trecho de âsfâlto que ligâ â sede deste Municí pio âo Distrito de 
Tesourâs.  

 

  JUSTIFICATIVA 

 

   Considerando que a RS 330 faz a ligação dos Municípios de Carazinho a 
Palmeira das Missões passando pelo Município de Chapada, sendo corredor de 
escoamento de produção primária de soja, milho, trigo, aveia e triticale dos 
produtores locais para as empresas recebedoras de grãos, com grande volume de 
produção de grãos. 

  Da mesma forma, a Rodovia RS 330 é utilizada por habitantes de inúmeras 
localidades e municípios que estão localizados no entorno da Rodovia e transitam 
pela RS 330, como moradores de Cruzinha, São Bento, Tesouras, Santana, Boi Preto, 
e demais localidades que necessitam utilizar a rodovia para irem diariamente 
trabalhar em seus empregos e também para o transporte escolar. 
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   Sendo que a Rodovia Estadual 330 encontra-se em estado intrafegável para 
a finalidade de transporte da produção, constituindo-se assim potencial risco de 
acidentes graves e quebra de veículos de transporte. 

  Há ainda, na mesma R S330, o trecho asfaltado entre o distrito de Tesouras 
até a sede do Município de Chapada que tem em torno de 6 quilômetros em cujo 
trajeto está instalado o distrito industrial de Chapada. Este trecho está em péssimas 
condições de trafegabilidade pelos buracos existentes sendo causa de prejuízos 
para toda população e aos trabalhadores das industrias ali instaladas. 

   Sendo que, por várias vezes já houve solicitação de reparos nesta Rodovia 
junto a esta secretaria e junto a capatazia do DAER sediada em Palmeira das 
Missões sendo que até o momento nada fora feito. 

   Dessa forma, rogamos ao ilustre Secretário de Estado, Juvir Costella, que se 
digne determinar o imediato reparo nos trechos acima referidos ocasião em que 
toda região rende agradecimentos.    
  Outrossim, que esse documento âpo s â âprovâçâ o sejâ enviâdo pârâ o 
Secretârio dâ Logí sticâ e Trânsportes do Rio Grânde do Sul e âo Sr. Governâdor do 
Estâdo pârâ que reâlizem âs providenciâs câbí veis.  
 

 
Châpâdâ-RS, Plenâ rio Annildo Becker, em 19 de Outubro de 2021. 
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