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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, Sr. Murilo
Zauith, com cópia para, DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL, Sr. Luis Roberto Martins de Araújo,
solicitando que seja efetuado o patrolamento e cascalhamento da MS-459, no trecho
do Distrito do Arapuá  até a ponte do Rio Verde, divisa com o município de Brasilândia.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 02 de julho de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, em razão da mencionada rodovia encontrar-se muito
danificada, prejudicando o intenso tráfego de veículos e de pessoas, vale ressaltar que
essa rodovia liga o Distrito de Arapuá ao município de Brasilândia.
 
Ademais, as péssimas condições da rodovia trazem transtornos diários aos estudantes
das áreas rurais e dos munícipes que utilizam desse trecho da referida rodovia.
 
O trecho acima citado, necessita de patrolamento e cascalhamento, uma vez que o
grande fluxo de carretas está ocasionando vários buracos, trazendo transtorno aos que
dela se utilizam, inclusive já tendo sido registrados vários acidentes graves, gerando
insegurança e trazendo prejuízos a população.
 
As muitas famílias residentes na região aguardam, ansiosamente, as obras de
recuperação, de modo que possam voltar as suas atividades regulares, contando com
a infra-estrutura necessária para o seu deslocamento, possibilitando, ainda, o
escoamento dos produtos da pecuária bem como da atividade florestal, que aumentam
a cada dia, dando sua parcela de contribuição ao desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso do Sul.
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A presente proposição atende ao estudo e trabalho realizado pela assessora
parlamentar Leide Dayane Franco Ferreira.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.


