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Municipalização pode ser votada hoje

Governo libera recurso para cercamento eletrônico na região

Com aprovação, 
Prefeitura de Vera 
Cruz será responsável 
pela rodovia e poderá 
ativar as lombadas 
eletrônicas

Trecho a ser municipalizado vai da ponte do Rio Pardinho até a localidade de Ferraz

ERs-409
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Depois de quase dois 
anos de luta, a muni-
cipalização da ERS-

409 deve se tornar realidade. 
A expectativa é de que o 
projeto seja votado nesta 
terça-feira, dia 17, pela As-
sembleia Gaúcha. Aprova-
do, ele precisa passar pelo 
Executivo Estadual. Quando 
isso ocorrer, a rodovia pas-
sa a ser administrada pelo 
Município de Vera Cruz, no 
trecho entre a ponte do Rio 
Pardinho, no bairro Bom Je-
sus, e o entroncamento com 
a RSC-287, na localidade de 
Ferraz. A extensão total é de 
11,3 quilômetros.

Desde março do ano pas-
sado, a Prefeitura tem po-
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deres sobre a rodovia, após 
outorga dada pelo Governo 
Estadual. Isso significou, 
por exemplo, a continuidade 
de construções seguindo a 
legislação municipal - um 
clamor dos proprietários de 
imóveis. No entanto, esse 
documento não permitiu a 
transferência de aplicações 
de multas de trânsito para 
a Prefeitura. Com a espera 
pela municipalização, todos 
os controladores de veloci-
dade instalados na estrada 
estão inoperantes. São cinco 
lombadas eletrônicas: uma 
no Bom Jesus, duas no Cen-
tro e duas no Rincão da Ser-
ra. Embora os dispositivos 
estejam instalados e aferindo 
a velocidade, a infração, caso 
o condutor exceda o limite 
permitido, não é aplicada.

sONHO REALIZADO
De acordo com o prefeito, 

Guido Hoff, a aprovação sig-
nifica a concretização de um 
sonho. “Lutamos muito por 
isso. Com a outorga já havia 
melhorado, mas agora com a 
municipalização poderemos 
arrecadar com as lombadas 

eletrônicas e passar para a 
Brigada Militar o atendimen-
to de ocorrências”, pontua. 
A data de transferência da 
409  do Estado para o Muni-
cípio ainda é incerta e Hoff 
frisa que muito depende 
da pressão feita em Porto 

Alegre. Ontem, por exem-
plo, ele já esteve no Palácio 
Piratini para evento sobre o 
cercamento eletrônico (veja 
na matéria abaixo) e sinalizou 
que a Assembleia deve enca-
minhar em breve o projeto.

Líder partidária na Câ-

mara, a deputada estadual 
Kelly Moraes confirmou ao 
Jornal Arauto que o projeto 
está na pauta para ser votado 
nesta terça-feira e que ela irá 
pedir preferência. “O projeto 
é do Executivo e tem parecer 
favorável”, afirmou ela.

O Vale do Rio Pardo está 
mais próximo de ter o tão es-
perado cercamento eletrônico. 
Nesta segunda-feira, dia 16, 
no Palácio Piratini, Estado e 
Governo Federal assinaram a 
liberação de R$ 18,8 milhões. 
Com isso, 36 municípios gaú-

chos passarão a ter sistema de 
videomonitoramento e cerca-
mento eletrônico para reforçar 
a segurança pública. 

A maior parte do recurso 
é de emendas parlamenta-
res de senadores e deputa-
dos federais - somando R$ 

17.009.123,70 -, com contra-
partida do Estado - de R$ 
1.785.876,30. O projeto vai 
beneficiar cerca de 4,5 mi-
lhões de habitantes, além de 
ajudar no trabalho de 13 mil 
policiais militares e três mil 
policiais civis, que utilizarão 

as imagens e informações do 
videomonitoramento para 
ações de policiamento osten-
sivo e polícia judiciária.

Segundo o presidente do 
Cisvale, Cássio Nunes, no 
Vale do Rio Pardo serão con-
templados seis municípios: 

Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, 
Rio Pardo, Venâncio Aires, 
Candelária e Pantano Grande. 
Para essas cidades, o valor 
liberado será de cerca de R$ 
3 milhões. A previsão é de 
que a instalação das câmeras 
comece ainda neste mês.


