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MOÇÃO DE APELO 01/2020 

 

 

“Apela para a agilidade na resolução do 

problema da RS – 448, via esta que dá 

acesso ao município de Nova Roma do 

Sul”.  

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, através de 

seus vereadores subscritos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 142 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem publicamente 

EXTERNAR PREOCUPAÇÃO no que concerne a situação da RS 448 que dá 

acesso ao município. 

 

A Rodovia ERS-448 entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, é um dos 

mais relevantes trechos para os Novaromense, pois é o único acesso 

pavimentado para o município. Ocorre que no km 40 da ERS-448, entre os 

municípios citados, o asfalto cedeu no dia 30 de junho do corrente ano, após as 

fortes chuvas que atingiram a Serra Gaúcha.  

 

A cratera que se abriu na rodovia tem cerca de 60 metros de extensão, 

devido ao deslizamento de terras, e está interditada até o momento, o que 

dificulta e prejudica muito o trabalho dos munícipes e o deslocamento de 

diversos veículos leves e pesados que trafegavam pela via diariamente, sendo 

importante para diversas atividades econômicas da região, seja comércio, 

indústria, agropecuária, turismo, para fins de saúde, entre outros.  

 

A presente moção tem o intuito de obter do Governo do Estado a 

destinação de recursos o mais breve e urgente possível para que seja realizado 

os devidos reparos, através de obras na via.  
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Assim, a Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul aprova a presente 

MOÇÃO DE APELO para que sejam feitos os procedimentos burocráticos 

necessários visando o início das obras nesta tão importante via para o município 

e toda a região. 

 

Nova Roma do Sul (RS), 08 de julho de 2020. 
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   Arnilde T. S. Kriger  José L. Comin   Márcio A. Rossi 
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