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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, com cópia para o engenheiro do DNIT 
em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, solicitando sejam efetuados 
reparos urgentes na malha viária e acostamento da rodovia BR-158, no 
trecho compreendido entre o Distrito de Véstia e a rotatória de acesso à 
cidade de Selvíria, além de estudos para obra completa de recapeamento da 
mesma Rodovia, em todo o trecho entre Três Lagoas e Selvíria-MS.

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 22 de setembro de 2021.

 

 

 DEPUTADO EDUARDO ROCHA      

1º Vice-Presidente da ALEMS - MDB

JUSTIFICATIVA

 

A solicitação de reparos urgentes no pequeno trecho de 2 km, que liga o Distrito de 
Véstia e a rotatória de acesso à cidade de Selvíria, é extremamente necessária, uma 
vez que existem grandes buracos na pista e no acostamento, pelos quais há 
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movimentação constante de pedestres, ciclista e motociclistas, que se dirigem do 
Distrito ao perímetro urbano diariamente.

 

Da mesma forma, a recapagem de toda a extensão da BR 158, desde Três Lagoas até 
Selvíria, é de grande importância, uma vez que, diante do intenso movimento de 
veículos pesados, diante da Usina de celulose ali instalada, a via sofreu desgastes, 
gerando grandes buracos, oferecendo alto risco de acidentes e danos aos usuários, 
necessitando de restauração completa em sua malha viária.

 

Com o atendimento a referida proposição, será restabelecida a segurança no trânsito 
dos usuários da BR-158.

 

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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