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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente ao EXMO. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT DE MATO
GROSSO DO SUL, Sr. Euro Nunes Varanis Junior, com cópia para, SUPERVISOR DO
DNIT EM TRÊS LAGOAS, Sr. Milton Rocha Marinho, solicitando que realize a pintura
de manutenção da ponte Francisco de Sá sobre o Rio Paraná, pois hoje se encontra
abandonada e sem manutenção e com a pintura deteriorada, no município de Três
Lagoas.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 16 de outubro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, tendo em vista que há muitos anos não faz a
restauração e manutenção dos trilhos bem como também da pintura da ponte.
 
Ademais, a ponte Francisco de Sá, liga o extremo oeste do Estado de São Paulo à
cidade de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, transpondo o rio  Paraná,
possuindo 1024 metros de comprimento.
 
Também, é considerada um patrimônio histórico da cidade de Três Lagoas, precisando
ser preservada, pois fora construída devido a expansão da economia paulista durante
o período compreendido entre golpe militar de 1889 e os anos de 1930, predominados
pela política do café-com-leite, a malha ferroviária do estado de São Paulo necessitava
se expandir para possibilitar o escoamento de seu principal produto, o café.
 
Diante dos motivos expostos é que se apresenta esta indicação, com intuito de
proporcionar o crescimento econômico em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, bem
como preservar um cartão postal e patrimônio histórico do município de Três Lagoas.
 
A presente proposição atende ao estudo e trabalho realizado pela assessora
parlamentar Leide Dayane Franco Ferreira.
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Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
 


