


MOÇÃO Nº 001/2019                               Cruzeiro do Sul, 03 de junho de 2019.

	Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno desta Casa, propõe a seguinte:

MOÇÃO DE REPÚDIO À EGR PELO PÉSSIMO  ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA RSC-453
	

	Considerando que a RSC-453 é uma rodovia de extrema importância para os Vales do Taquari e Rio Pardo, ligando Lajeado a Venâncio Aires e passando por Cruzeiro do Sul e Mato Leitão.
	Considerando que passam pela praça de pedágio da RSC-453 em Cruzeiro do Sul milhares de veículos todos os meses - 189.062 somente no mês de abril deste ano - com a cobrança de tarifa altíssima que vai de R$ 7,00 (sete reais) para veículos de passeio ou utilitários com 2 eixos até R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) para veículos comerciais com 6 ou mais eixos.
	Considerando que o estado da rodovia está deplorável, com inúmeros buracos, ondulações, ocasionando em prejuízos materiais todos os dias à motoristas que trafegam pela mesma.
	Considerando que pelo estado que se encontra já ocasionou acidentes de motoristas que tentavam desviar de buracos.
Considerando que no final do ano de 2018 foi feito recapeamento da rodovia e, menos de 6 meses depois, a mesma se encontra em péssimo estado novamente.
	Considerando que além do péssimo estado do asfalto, não há sinalização adequada e nem segurança para o grande tráfego que possui, não tendo rótulas em diversos pontos de extrema necessidade, como no acesso ao Distrito Indutrial e à rua Frederico Germano Haennsgen, em Cruzeiro do Sul.
	Sendo assim, nos dirigimos à Empresa Gaúcha de Rodovias solicitando urgentemente atitudes acerca do péssimo estado de conservação da RSC-453.
	Sugerimos que, caso não haja a possibilidade de manutenção para que todos tenham uma boa trafegabilidade, não seja cobrada a arifa no pedágio, sendo justo aos usuários que não possuem retorno ao pagamento.
	Por mais segurança e pelos direitos dos milhares de usuários que transitam na RSC-453, principalmente os munícipes de Cruzeiro do Sul, endossamos o pedido.
	Certos de estar ofertando o manifesto devido, subscrevemo-nos.
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