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INDICAÇÃO Nº 05/2019 

Os Vereadores signatários, com suporte no artigo 165 do Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores de Feliz/RS, vêm, através da presente INDICAÇÃO, sugerir ao Poder 

Executivo Municipal para que postule junto ao Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem – DAER a redução da faixa de domínio da Rodovia 843, nos termos do anexo 

Abaixo Assinado, contendo 399 assinaturas de moradores das localidades de Picada Cará e 

São Roque, apresentando para tanto as seguintes ponderações: 

Ao longo de vários anos as comunidades de Picada Cará e São Roque aguardaram, com 

muita expectativa, a pavimentação da via que liga o município de Feliz com Linha Nova, que 

após mais de 20 anos de espera, finalmente, em 2016.  

Porém, após a conclusão da obra a rodovia passou aos domínios do DAER, passando a 

ser denominada de VRS 843, com o aumento da faixa de domínio para..... metros. 

Então, não obstante as vantagens decorrentes do asfaltamento da VRS 843, o aumento 

da faixa de domínio da rodovia representou sérios entraves ao desenvolvimento da comunidade, 

eis que impôs restrições à construção de novos prédios residenciais, comerciais e industriais, 

assim como à ampliação dos já existentes; 

E, em se considerando a existência de inúmeros prédios à margem da rodovia, o que 

torna uma situação consolidada, impede qualquer ampliação, ou mesmo duplicação, da rodovia 

nas próximas décadas, senão séculos. 

Assim, considerando a impossibilidade de qualquer ampliação da rodovia e considerando 

as restrições à edificação e/ou ampliação das construções existentes e o prejuízo ao 

desenvolvimento daí decorrente, importantíssimo é a redução da faixa de domínio da referida 

rodovia. 

Assim, mesmo sabedores de iniciativas informais do Poder Executivo, buscando junto ao 

DAER a redução da Faixa de Domínio, sugerem os vereadores signatários a formalização de 
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processo administrativo junto ao estado, incluindo nos argumentos a presente indicação, 

acompanhada do Abaixo Assinado. 

 

Feliz/RS, 10 de junho de 2019. 

 

   

 


