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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, o EXMO. DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL
DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
Sr. Luis Roberto Martins de Araújo, solicitando que proceda o estudo e a viabilidade da
construção da terceira faixa nos pontos mais críticos da MS 112, no trecho do
município de Inocência sentido ao município de Cassilândia.
 
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 04 de julho de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, pois a MS-112 no trecho de Inocência sentido o
município de Cassilândia, tem apresentado altos índices de acidentes, inclusive com
vítimas fatais, em decorrência da má conservação da via e a falta de acostamento em
alguns pontos, colocam a vida dos condutores, ciclistas e pedestres em risco
diariamente.
 
Diante do desenvolvimento da região, aumentou o tráfego de veículos de passeio e de
caminhões, especialmente daqueles que transportam a produção de madeira da
região, em que se encontra em franca expansão em toda a Costa Leste do Estado,
sendo necessário propiciar maior segurança aos usuários, sem dizer dos alunos que
trafegam pela rodovia para irem às escolas.
 
As muitas famílias na região aguardam, ansiosamente, a implantação da terceira faixa
ora solicitada, de modo que possibilite o escoamento de suas produções agrícolas,
especialmente, da intensa e crescente atividade florestal, dando sua parcela de
contribuição à continuidade do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul,
fornecendo assim maior segurança aos condutores de veículos e evitando acidentes
na região.
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A solicitação atende o Ilustre vereador Valmes José de Carvalho, do município de
Inocência.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
 


