
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SANTIAGO 
SANTIAGO: Terra dos Poetas - RS 

              BANCADA PROGRESSISTAS 
 

“... pelo amor e pelo afago, 
pela alma do gaúcho, 

agüente qualquer repuxo, 
mas cuide bem do meu pago”. 

Jaime Medeiros Pinto 

 
Senhor Presidente: 

   

O vereador Davi Jose Vernier, integrante da Bancada Progressistas, usando das 

atribuições legais, vem perante Vossa Excelência, solicitar o devido encaminhamento, 

conforme o que segue: 

 

Proposição: 

   

O Vereador que subscreve, propõe que seja enviada a referida solicitação ao Exmo. 

Prefeito, Sr. Tiago Gorski Lacerda, para promover uma ação junto ao Governo do 

Estado, Secretaria Estadual  de Logística e  Transportes, no sentido de buscar com a 

maior brevidade possível uma determinação junto ao setor competente, efetuar reparos 

as RS 377 (Santiago – São Francisco)  e 168 (Santiago – Bossoroca), infelizmente, 

sabedores que somos da situação orçamentária do nosso estado, somos obrigados a dizer, 

que pela intrafegabilidade, há uma necessidade mais que urgente de ao menos um tapa 

buracos, o que dentro disso, é muito aceitável pela população regional e demais que 

trafegam nos trechos, mas desde que se possa atenuar a uma boa sinalização. 

Justificativa: 

Somos uma região que pertence a metade sul do estado, a menor em investimentos 

e com duas cidades Pólo, Santiago, São Luiz Gonzaga, em 85 Km apenas, que atendem 

neste caso 15 municípios nesta região onde os referidos trechos buscam a BR 287. 

- O Turismo é muito intenso no decorrer de todo ano, com acesso aos pontos da 

rede ferroviária e grutas de Santiago, comércio e empreendedorismo. Vinhedo de Jaguari, 

produção fumageira de São Francisco de Assis, Sete Povos em São Miguel entre tantos 

outros, com excessivo trânsito de Uruguaios, mas Argentinos e Paraguaios principalmente. 

- Povoados (vilas); muitas localidades com grande aglomeração de residências; 

- Escolas Municipais de Santiago, Itacurubi e Bossoroca 

http://www.dnit.gov.br/


A região entre Santiago e São Francisco de Assis, ostenta hoje o projeto 

Sustentabilidade Camponesa – Diversificação Produtiva na Região Fumageira, criado 

para diversificar a produção de alimentos nas regiões fumageiras do Rio Grande do Sul, o 

qual, foram dadas alternativas agrícolas para geração de renda; aquisição da produção; 

acesso a mudas de árvores frutíferas, nativas, madeireiras, oleaginosas e a sementes 

crioulas de milho, feijão, linhaça, girassol, sorgo e hortaliças; assistência técnica a extensão 

rural; além de crédito agrícola pelo Pronaf. O projeto resultou na mudança de mentalidade 

das famílias camponesas produtoras de fumo, com disposição para projetos de 

reconversão. 

Portanto, hoje muito comprometido este trabalho pela dificuldade do trânsito, com 

diminuição de assistência e transporte da região, entre tantas outras ações de trabalho, 

como tambos de leite para abastecimento de laticínios, Santiago, conta com duas dessas 

indústrias. 

O dispositivo aumenta a segurança no trecho e promove mais fluidez ao tráfego, pela 

existência do escoamento de parte da safra da maior região produtora de soja, 

Missões. 

Portanto ratificamos o pedido, de forma encarecida, um pedido não somente das 

autoridades dos municípios da região, mas de seus munícipes e de estrangeiros que ali 

passam em direção ao centro do Estado. 

  

Certos de sua costumeira atenção para com os usuários das Estradas referidas, 

aproveitamos oportunidade para reiterar estima e consideração. 

 

Sala Zeferino Oliveira, 21 de Fevereiro de 2019. 

 


