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Campos de Cima da Serra e Serra Catarinense - Por iniciativa do deputado Carlos Búrigo
(MDB), a Assembleia Legislativa do RS instalou oficialmente, na manhã desta segunda-feira
(13),
a Frente Parlamentar de Logística e
Transportes dos Campos de Cima da Serra. O colegiado de parlamentares pretende focar
atenção ainda maior para a infraestrutura da região. Prestigiado pela deputada Zilá Breitenbach
(PSDB), presidente em exercício do Parlamento gaúcho, o evento reuniu autoridades estaduais
e federais, prefeitos e lideranças municipais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no
Salão Julio de Castilhos do Palácio Farroupilha.
A conclusão de oito quilômetros de pavimentação da BR-285, rodovia que faz ligação entre os
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com os países do Mercosul, é tratada pela
Frente como prioridade. O colegiado também buscará somar esforços para a conclusão de
projetos e início das obras da Rota Caminhos da Neve, no trecho entre as serras gaúcha e
catarinense, e a pavimentação da ERS-020, na região dos Aparados da Serra. A operação do
aeroporto de Vacaria e a pavimentação de acessos municipais de Monte Alegre, Pinhal da
Serra e André da Rocha também serão pautas trabalhadas pela Frente Parlamentar.
Em sua manifestação, o deputado Carlos Búrigo narrou a história da construção e
pavimentação da BR 285 no trecho gaúcho e estimulou a união política para obtenção de
recursos para conclusão da obra. Ele afirmou que as obras são imprescindíveis para o
desenvolvimento econômico e turístico da região dos Campos de Cima da Serra, Norte gaúcho
e região Serrana. “O nosso objetivo aqui hoje é um ato simbólico que pretende se somar a tudo
que já foi feito em prol da logística e dos transportes dos Campos de Cima da Serra. Nosso
foco principal aqui é a conclusão da BR 285”, apontou.
O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, esteve presente no ato em Porto Alegre, onde visa
ajudar no desenvolvimento da região serrana e principalmente na Caminhos da Neve, rodovia
importante que liga SC e RS. Essa rodovia depois de concluída será uma rota importante para
o turismo e para escoar a safra dos produtos serranos. “Tratamos de várias pautas importantes
de rodovias que ligam Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde buscamos esforços para
conclusão da rota Caminhos da Neve na parte Gaúcha e Catarinense” salienta Giovani.
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