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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 sejam realizadas obras de 
implantação de acostamento em cerca de 300 metros da rodovia BR-262, a 
partir da primeira rotatória de acesso à cidade de Três Lagoas/MS até 
próximo à empresa Papilon Eventos, sentido Campo Grande.

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 08 de setembro de 2021.

 

 

 DEPUTADO EDUARDO ROCHA      

1º Vice-Presidente da ALEMS - MDB

JUSTIFICATIVA

 

A solicitação se faz necessária, devido ao aumento do fluxo de trabalhadores que se 
deslocam a pé ou de bicicleta para as novas empresas, recentemente instaladas às 
margens daquele trecho da Rodovia BR 262, especialmente nos ramos de transporte 
via ônibus e de consertos de caminhões pesados.
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Diante da ausência de acostamento, bem como do fato de se tratar de trecho sinuoso, 
com curva acentuada, referidos usuários são expostos a real perigo, tanto que 
acidentes graves vêm ocorrendo cm grande frequência no local.

 

Trata-se de melhoria relativamente simples e pouco custosa, já que o referido trecho 
não alcança mais que 300 metros, mas de grande importância, já que trará segurança 
a todos os usuários daquela movimentada Rodovia Federal, poupando preciosas 
vidas.

 

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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