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Senhor Presidente: 

 

Os Vereadores que este subscrevem, requerem a Vossa Excelência 

na forma regimental, e depois de ouvido o douto plenário, e se aprovado que esta Casa 

encaminhe Moção De Apelo ao Ministério dos Transportes, à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) e a CCR Via Sul, visando encontrar alternativas viáveis de 

acesso à rodovia BR 101, trecho que passa pelo município de Osório, para os moradores 

e empresas já instalados antes da duplicação e da concessão da rodovia. 

Justificativa 

   Recentemente a CCR via Sul enviou notificações aos proprietários de 

lotes lindeiros à BR 101 para a regularização de acessos “sob pena de soluções cabíveis”. 

   Conforme Ata nº 03/2008, do dia 31 de março de 2008, foi realizada  

reunião no salão paroquial da comunidade do Sertão, onde reuniram-se as comunidades 

Osorienses de Aguapés, Sertão, Livramento, Arroio das Pedras e Costa Verde, para 

deliberar sobre a BR 101, sua duplicação e as solicitações a serem entregues ao DNIT. 

   Com pauta previamente elaborada pela comissão eleita em audiência 

pública anteriormente feita, neste mesmo local, para este fim e após breve histórico do 

ocorrido na audiência pública e na reunião da comissão, foram votados os seguintes itens: 

 a) Rua lateral em ambos os lados, dentro dos limites da área de domínio, para o uso 

local, Aprovado  por todos os presentes. 

 b) Colocação de sinalização dividindo a pista de rolagem do acostamento (tipo olho 

de gato grande). Aprovado por todos os presentes. 

 c) Rótulas alternativas semelhantes às da estrada do mar: Na saída do Rincão KM 

84, na saída da Ponta da Ilha (Apara barro Leandro), na saída do Caconde (Posto Buffon) 

e na saída de Aguapés (mercado Titone). Aprovado por todos os presentes. 

 d) Paradas de ônibus, no máximo a cada 500 metros uma da outra. Aprovado por 
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todos os presentes. 

 e) Passagem de nível subterrânea a cada 1 km, próximo as paradas de ônibus. 

Aprovado por todos os presentes. 

 f) Abrigo em todas as paradas de ônibus, em ambos os lados. Aprovado por todos 

os presentes. 

 g) Ciclovias em ambos os lados. Aprovados por todos, menos por Aguapés, e 

firmado por todos os presentes. 

 h) Avaliação dos processos de indenização dos danos causados nas moradias e 

construções, pela vibração das máquinas e explosões. Aprovados por todos os presentes. 

 ) Acesso seguro as propriedades de ambos os lados (largura, desnível, sentido). 

Aprovado por todos os presentes. 

 j) Contenção do leito do rio do lado leste, logo abaixo da galeria, próximo ao emboque 

sul (coordenadas: latitude 29º 44’31.80”S longitude 50º 12’37.1”O). Aprovado por todos os 

presentes. 

 k) Elevação da estrada em 0,50 metros no trecho da ponte em direção ao emboque 

sul, na extensão de 100 metros. (coordenadas: latitude 29º 44’ 38.14”S longitude 50º 12’ 

35.29”O). Aprovado por todos os presentes. 

 l) Colocação de tachões a cada 500 metros em todas as ruas laterais, inclusive as já 

construídas, para a redução da velocidade dos veículos. Aprovado por todos os presentes. 

 m) Colocação de placas grandes de fácil visibilidade, com identificação de todos os 

bairros. Aprovado por todos os presentes. 

 n) Conclusão urgente das pinturas de sinalização. Aprovado por todos os presentes. 

  Ainda conforme a Ata nº03/2008, após as votações foi marcada reunião, a ser 

realizada no Gabinete do prefeito no dia 04 de abril de 2008, entre o Poder executivo, a 

comissão e o responsável pelo DNIT no estado, para argumentação sobre as necessidades 

destas solicitações. 

  

  Conforme o Parecer do Ministério do Meio Ambiente (MMA), de 18 de 
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fevereiro de 2009, o Programa de Melhoria das Travessias Urbanas – Plano Básico 

Ambiental BR-101 SUL, que, na fase de Monitoramento, prevê a verificação da adequação 

de equipamentos e estruturas implantados às necessidades das comunidades lindeiras, 

julgou pertinente que o DNIT, considerando as exigências técnico-administrativas que o 

caso requeria, adequasse o projeto da BR-101 SUL de forma a contemplar: 

 - Rua lateral em ambos os lados, dentro dos limites da área de domínio, para o uso 

local; 

 - Colocação de sinalização dividindo a pista de rolagem do acostamento; 

 - Rótulas alternativas semelhantes às da estrada do mar: Na saída do Rincão KM 

84, na saída da Ponta da Ilha (Apara barro Leandro), na saída do Caconde (Posto Buffon) 

e na saída de Aguapés (mercado Titone); 

 - Paradas de ônibus, no máximo a cada 500 metros uma da outra; 

 - Passagem de nível subterrânea a cada 1 km, próximo as paradas de ônibus; 

 - Abrigo em todas as paradas de ônibus, em ambos os lados; 

 - Ciclovias em ambos os lados; 

 - Acesso seguro as propriedades de ambos os lados (largura, desnível, sentido); 

 - Colocação de tachões a cada 500 metros em todas as ruas laterais, inclusive as já 

construídas, para a redução da velocidade dos veículos; 

 - Conclusão urgente das pinturas de sinalização. 

  Quanto as demais reivindicações solicitadas, o parecer declarou que para 

avaliar os danos causados nas moradias e construções decorrentes possivelmente das 

vibrações das máquinas e explosões durante a construção do túnel, que se   encaminhe ao 

IBAMA laudo de campo com indicação dos resultados e das providências a serem adotadas 

pela Supervisora Ambiental -ESGA para sanar os problemas detectados. 

     Além disso, solicitou que fossem comunicadas as adequações realizadas no 

sentido de atender às reivindicações postuladas pela comunidade residente no trecho entre 

Osório  - Maquiné. 

  Por tais razões, a Câmara Municipal de Osório, atendendo o pedido das 
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Comunidades que margeiam a BR-101, encaminham a presente Moção para que 

alternativas sejam encontradas a fim de sanar as demandas dos moradores e empresários 

que encontram-se as margens da rodovia, muito antes da duplicação e concessão, como 

por exemplo a abertura de via lateral em ambos os lados, para acessos locais, às expensas 

da concessionária, tendo em vista o histórico de reivindicações e deliberações acerca desta 

situação, que remonta ao ano de 2008. 

    

Sala das Sessões em, 19 de abril de 2021. 

 
 
 

Ed da Silva Moraes 
Vereador da Bancada do MDB 

 
 

Charlon Diego Müller 
Vereador da Bancada do MDB 

 

Eduardo Pellegrini 
Vereador da Bancada do MDB 
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Vereador da Bancada do PP 
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Vereador da Bancada do PDT 

 

 
Ricardo Bolzan 

Vereador da Bancada do PDT 

 
 
 

Maicon do Prado 
Vereadora da Bancada do PDT 
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Vereador da Bancada do PDT 
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