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O Vereador Cézare Pastorello, Solidariedade, propõe ao 
augusto e soberano plenário, na forma regimental, que seja 
encaminhado expediente à Excelentíssima Prefeita Eliene 
Liberato, consubstanciado na seguinte proposição 
plenária: 
 
 

Considerando a GESTÃO COMPARTILHADA da BR-070 nos trechos em que há circulação de 
cidadãos nos acessos às zonas urbanas do Município, sede e distritos, vimos pedir imediatas 
providências para recuperação da estrada paralela à BR-070 que vai da área urbana da sede do 
Município de Cáceres (bairro Santo Antônio) até a entrada do córrego do Facão. 
Tal trecho é o único caminho para o trânsito de veículos agrícolas, animais e também muito 
usado por desportistas ciclistas e corredores, para se resguardar dos perigos da pista. 
 

Sala das sessões, 03 de maio de 2022 
 
 
 
 
 

 
 

Vereador Cézare Pastorello 
Solidariedade 

  

Este documento contém anexo, 
que vai digitalmente assinado nos 
termos da Lei Nº 14.063/2020. 
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JUSTIFICATIVA 

 
A Estrada Lateral da BR é o único caminho para o trânsito de veículos agrícolas, animais e 
também muito usado por desportistas ciclistas e corredores, para se resguardar dos perigos da 
pista. Atualmente, encontra-se intransitável, levando os pequenos produtores da região a 
usarem a pista principal da BR, colocando em risco suas vidas e de outros usuários da pista. 
É fato que na ausência de ciclovia ou ciclofaixa na BR070 essa estrada também é usada por 
desportistas. 

 

 

Cézare Pastorello – SD 
Vereador 
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