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                                              PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO DE APELO 

  
A vereadora signatária solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta 

casa, se envie MOÇÃO DE APELO ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - 

DAER, Órgão Gestor do Sistema Estadual de Transporte Intermunicipal, solicitando que reveja e 

implante um maior número de linhas de ônibus entre os Municípios vizinhos de Picada Café/RS 

e Nova Petrópolis/RS.  

Tal reivindicação decorre de um grande número de manifestações vindas de 

trabalhadores que se deslocam entre as cidades, e que referem que, atualmente, contam com 

apenas dois horários disponíveis, a saber as 11h e as 16h10min.  

Há um grande número de moradores das cidades de Nova Petrópolis/RS que 

laboram no Município de Picada Café/RS e vice versa, sendo imperativo que haja linhas que 

possam atender estes trabalhadores com a eficiência que se deseja do serviço público, 

especialmente quando delegado. 

Urge, pois, que sejam implantadas novas linhas intermunicipais entre os 

Municípios de Picada Café/RS e Nova Petrópolis/RS, especialmente nos horários que 

compreendam o início e o fim da jornada de trabalho da maioria dos trabalhadores destas 

cidades, permitindo que se desloquem com regularidade. 

Por todo o exposto, contamos com a aprovação da presente moção de apelo, 

rogando-se pela expedição de ofício à direção do Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem – DAER, para que, considerando o disposto no art. 19, inciso I, da Lei Estadual 

14.834/2016, implante um maior número de linhas de transporte intermunicipal de passageiros 

entre os Municípios de Picada Café/RS e Nova Petrópolis/RS, preferencialmente para atender o 

início e o fim da jornada ordinária de trabalho. 

Picada Café, 22 de fevereiro de 2022. 

Atenciosamente, 

 

ADRIANE MARCONI MIELKE 
Vereadora 
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ADÃO PEREIRA DOS SANTOS 

Vereador 
 
 
 

ANDRÉ PEITER 
Vereador 

 
 
 

EGON HANSEN 
Vereador 

 
 
 

ELOIR BAUER 
Vereador 

 
 
 

KARIN SPIER 
Vereadora 

 
 
 

NEUDIR HUBLER 
Vereador 

 
 
 
 

SILVANIA LINCK 
Suplente de Vereadora 

 
 
 
 

VALDIR LUBENOW 
Vereador 


