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INDICO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja 
encaminhado expediente ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - DNIT - DO MATO GROSSO DO 
SUL, Euro Nunes Varanis Junior, solicitando seja instalada sinalização nos 
finais das terceiras faixas, na rodovia BR-262, no trecho compreendido entre 
as cidades de Campo Grande e Três Lagoas/MS.

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 30 de junho de 2021.

 

 

 DEPUTADO EDUARDO ROCHA      

1º Vice-Presidente da ALEMS - MDB

 

JUSTIFICATIVA

 

A solicitação se faz necessária, devido ao grande fluxo de veículos que trafegam 
diariamente na mencionada rodovia, em especial carretas transportando o escoamento 
da produção de eucaliptos para atender os dois maiores complexos de celulose do 
mundo, região que concentra a maior parte do maciço florestal, a partir de Ribas do 
Rio Pardo e Água Clara.
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A BR 262 é uma importante rodovia que corta a costa leste do nosso Estado, vale 
ressaltar que somente para atender as duas indústrias de celulose, são centenas de 
carretas, além de milhares de veículos por dia, segundo levantamento do próprio 
DNIT.

 

Com o início da implantação das obras da construção da maior planta individual de 
fabricação de celulose em Ribas do Rio Pardo, pela empresa SUZANO, o tráfego de 
veículos aumento ainda mais, tornando o atendimento da presente solicitação, uma 
vez que nos trechos finais das terceiras faixas não existem sinalizações indicativas, 
expondo os usuários a sérios riscos de acidentes.

 

A presente proposição atende ao estudo e trabalho realizado pela assessora 
parlamentar Leide Dayane Franco Ferreira.

 

Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
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