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MOÇÃO DE APELO 

  
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PICADA 

CAFÉ, nos termos do art. 166 do Regimento Interno, solicita que, após ouvido o 

Soberano Plenário desta Casa Legislativa, se envie MOÇÃO DE APELO ao DNIT 

- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

No trecho da BR116 que liga os   Municípios de Picada Café e 

Nova Petrópolis a sinalização é boa. Contudo, sempre há o que melhorar. E, 

ninguém melhor que quem reside no Município e usa a estrada para dar 

sugestões, pois tem um olhar mais apurado e detalhado das necessidades locais. 

Nos dois lados deste trecho da BR116 existe mata nativa, 

abrigando várias espécies de animais silvestres, que constantemente, ao 

atravessá-la, são atropelados por veículos que passam no local. 

Hoje, mais do que nunca, o tema da preservação da natureza 

tomou enorme relevância devido a sua importância, inclusive, para a manutenção 

da vida humana. As Leis Ambientais preveem penas pesadas para quem depreda 

a natureza.  

                          Por isto, devem ser colocadas placas alertando os motoristas 

sobre a travessia de animais silvestres para que tomem cuidado redobrado, assim   

poupando vidas de animais silvestres tão importantes para o equilíbrio ecológico. 

Os contribuintes pagam seus impostos, que não são poucos, e, 

portanto, tem Direito à contraprestação da União para que sejam prestados os 

serviços públicos adequadamente, entre eles a construção e/ou aperfeiçoamento 

das vias terrestres. 

Neste sentido é que apelamos ao DNIT - Departamento Nacional              

de Infraestrutura de Transportes. 
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Requer-se votação em urgência urgentíssima e que depois de 

votado e aprovado seja enviado ao DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes. 

 

 

Picada Café, 05 de maio de 2022. 

Atenciosamente, 

 

    Adão Pereira dos Santos 

                                              Bancada do PSD 

        Proponente  

 

 

 

 

 

 

 

 


