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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, EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, Sr. Reinaldo Azambuja, solicitando que seja efetuado o recapeamento
asfáltico da MS-223, no trecho que liga o município de Costa Rica, até a MS-306.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 06 de agosto de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, devido ao grande fluxo de veículos que trafegam
diariamente nesta rodovia, em especial carretas transportando o escoamento da
produção agrícola e também da pecuária da região.
 
A rodovia MS-223, no trecho que liga o município de Costa Rica, até a MS-306,
necessita de recapeamento da malha asfáltica, uma vez que o grande fluxo de carretas
está ocasionando vários buracos, trazendo transtorno aos que dela utilizam, inclusive
já tendo sido registrados vários acidentes graves, trazendo prejuízos à população.
 
Vale ressaltar, que a referida rodovia estadual encontra-se com sua estrutura
comprometida, em estado muito precário, causando transtornos diários aos
transeuntes que utilizam da referida rodovia, além de dificultar sobremaneira o
transporte escolar de crianças e adolescentes da zona rural, que estudam nas cidades,
além dos inúmeros munícipes que usam a MS-223, já que a mesma também é rota de
saída do município para outras regiões.
 
Realizando as obras de recapeamento asfáltico, estar-se-á proporcionando melhores
condições para o deslocamento da população e também melhorará o desenvolvimento
daquela região.
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A presente proposição atende a solicitação dos ilustres vereadores Lucas Lázaro
Gerolomo, Waldomiro Bocalan, Jovenaldo Francisco dos Santos, Ailton Martins de
Amorim, Averaldo Barbosa, Artur Baird, Rosângela Marçal, Claudomiro Martins Rosa,
José Augusto Maia Vasconcellos, Rayner Moraes Santos e Ronivaldo Garcia Cota, do
município de Costa Rica.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
 
 


