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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Sr.
Reinaldo Azambuja, com cópias para, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, Sr. Murilo Zauith e ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, Sr. Eduardo Correa Riedel, solicitando que a
empresa concessionária da MS-306, dê como contrapartida a recuperação e
manutenção do perímetro urbano da município de Cassilândia.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 27 de novembro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

Considerando a abrangência da MS-306, o Governador do Estado publicou o aviso de
licitação referente à concessão dos serviços públicos de recuperação, operação,
manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade da
rodovia.
 
A referida rodovia encerra sua delimitação na entrada do município de Cassilândia,
iniciando assim a BR 158, que corta o município. Entretanto a falta de manutenção e
recuperação no perímetro urbano do município tem gerando grande insegurança aos
seus usuários.
 
Assim, solicitamos que a empresa ganhadora da concessão da MS-306, dê como
contrapartida a recuperação e manutenção do perímetro urbano do município de
Cassilândia, fazendo uma parceria com o Governo Federal que é responsável por este
trecho, dê aproximadamente 3 ( três) quilômetros.
 
Desta forma, o imediato atendimento a esta proposição proporcionará melhores
condições de tráfego para os veículos e pedestres, trazendo-lhes mais segurança e
contribuindo muito com diminuição de acidentes daquela localidade.
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A presente proposição atende a solicitação do ilustre vereador Admilso Cesário Santos
(Fião), do município de Cassilândia.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
 
 
 


