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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 reparos na cabeceira da ponte sobre o
Rio Coxim na MS 142, bem como obras de contenção de erosão na lateral da estrada
da MS 142, no Município de Camapuã.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 21 de novembro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, devido a cabeceira da ponte sobre o Rio Coxim se
encontrar em péssimas condições, inclusive com danos estruturais, haja vista que sua
utilização poderá acarretar acidentes aos transeuntes, aos quais se incluem veículos
escolares da região.
 
Vale ressaltar, que existe ainda saliências na cabeceira da referida ponte, e que isso
pode causar riscos de acidentes graves aos usuários dessa importante rodovia, ainda
que o aterro cedeu apresentando grave perigo aos munícipes que trafegam pela
mesma, gerando grande insegurança aos seus usuários.
 
Ainda, o trecho da MS 142 criou-se processos erosivos em suas laterais, que não
suportarão o período das águas e a estrada acabará sendo cortada pela erosão,
dificultando o escoamento da produção, bem como o transporte escolar.
 
Por fim, a recuperação da cabeceira da ponte sobre o Rio Coxim, e a contenção da
erosão da MS 142, proporcionará melhores condições para o deslocamento da
população local, bem como aos proprietários rurais daquela região e estudantes da
zona rural, também melhorará o desenvolvimento e escoamento da produção,
impulsionando a economia local e o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do
Sul.
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A presente proposição atende a solicitação da ilustre vereadora Márcia Pereira Ávila de
Lima, do município de Camapuã.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
 
 


