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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 cópias para, EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, Sr. Reinaldo Azambuja e ao EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE AMAMBAI,
Sr. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, solicitando que seja viabilizado um convênio entre
o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Amambai, com a finalidade de efetuar
a pavimentação asfáltica nas seguintes localidades: Rua Tiradentes, iniciando na Rua
José Luiz Sampaio Ferraz até a Escola Estadual Dom Aquino Corrêa; na rua Virgílio
Joaquim dos Santos ao lado da Escola Dom Aquino Corrêa, ambas no município de
Amambai.
 
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 08 de agosto de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, visto que o executivo municipal dispõe de poucos
recursos, sendo que é de interesse mútuo do executivo Municipal e do Estadual
angariar fundos através de maior incentivo à produção, a viabilização de um convênio
irá contribuir para o crescimento Municipal e Estadual.
 
Vale ressaltar que também trata-se de um anseio comunitário, já que a ausência de
pavimentação causa transtornos tanto em período chuvoso como em período de seca.
 
Além de oportunizar melhor trafegabilidade de veículos e pedestres, o asfaltamento
impediria o acúmulo de água nas vias, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danos aos
veículos e motocicletas que diariamente transitam nesta localidade, provocando
acidentes graves e danos ao patrimônio.
 
Além disso, em período de seca, igualmente importante que a via seja asfaltada. A
poeira levantada com a passagem dos veículos causa problemas respiratórios,
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atingindo principalmente crianças e idosos, vindo a causar prejuízos às famílias e ao
poder público para o controle e tratamento de tais situações.
 
A presente proposição atende a solicitação dos Ilustres vereadores Roberto Dias,
Janete Córdoba, Carlinhos, Darci José da Silva, Ilzo Victor, Geverson Vicentim,
Luciano Maurício, Fernando Fischer, Maikell Ruiz, Humberto Hasegawa, Roberto
Sangue Bom, Dilmar Bervian e Ismael Kaiowá, do município de Amambai.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação da presente proposição.
 


