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A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa 

Catarina, reunida ordinariamente em sua sede, no dia 20 de fevereiro 2018, 

aprovou a seguinte MOÇÃO DE APELO que deverá ser encaminhada a 

Superintendência Regional do Extremo Oeste o DEINFRA (Departamento 

Estadual de Infraestrutura) Sr. Jânio Dreyer Schreiner e ADR (Agência de 

Desenvolvimento Regional) de Palmitos Sr. Adilar Carlesso. 

 

 

MOÇÃO Nº 001/2018 

 

 

Os Vereadores do Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, 

requer que seja consignada MOÇÃO DE APELO, em atenção as margens 

vicinais da SC- 283 compreendendo o trecho de Palmitos a Iporã do Oeste, 

pelos motivos a seguir expostos:  

A SC-283 têm um elevado fluxo de trânsito de automóveis bem como 

de caminhões entre outros, em alguns trechos destas SC-283 a densidade 

da vegetação existente nas margens vicinais, diminui significativamente a 

visibilidade, contribuindo para que a circulação rodoviária se faça em 

inadequadas condições de segurança, colocando em risco a vida dos 

motoristas, o que pode originar situações involuntárias de acidentes e até 

mesmo de atropelamento, neste caso  a altura da vegetação também 

dificulta a visibilidade da sinalização por parte dos automobilistas, fazendo 

aumentar o risco de perigosidade.   

Neste sentido, serve esta MOÇÃO para reivindicarmos aos órgãos 

supracitados a necessidade imediata de melhoria como poda das arvores e 

limpeza, se possível iniciando um trabalho com urgência, e que seja dada a 

atenção devida, com análise da possibilidade de realizar a limpeza nesta 
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Região com mais frequência, valorizando assim o nosso motorista usuário 

bem como a nossa Região em geral.  

Na certeza de vossa compreensão e também no empenho para que 

seja atendido o pedido, agradecemos. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima 

consideração e apreço. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza – SC, 20 de fevereiro 

de 2018. 
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