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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Plenário das Deliberações
01863/2014

Protocolo

Tipo
Indicação
Autor
Dep Zé Teixeira;

Processo
Projeto
Data Leitura

Data Arquivo

Ass. Protocolo

09/09/2014

__/__/____

___________

Texto Proposição

XXXXXXXINDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste
Poder Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Casa Civil, Senhor OSMAR
DOMINGUES JERÔNYMO, com cópia ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Obras
Públicas e de Transportes - SEOP, Senhor EDSON GIROTO, e à Diretora-Presidente da
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS - AGESUL, Senhora MARIA
WILMA CASANOVA ROSA, solicitando, em caráter reiterativo, a pavimentação asfáltica da
Rodovia MS-382, no trecho que liga o município de Guia Lopes da Laguna à MS-270, acesso
aos municípios de Dourados e Antônio João. x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 09 de setembro de 2014. x
x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zé Teixeirax
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Deputado Estadualx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEMOCRATASx
(105/2014)x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXA pedido da classe produtora, e tendo em vista a importância da estrada no
escoamento da produção agropecuária da região, reiteramos o pedido pela pavimentação
da Rodovia MS-382, no trecho que liga o município de Guia Lopes da Laguna à MS-270,
servindo de acesso aos municípios de Dourados e Antônio João. x
x
XXXXXXXA obra foi reivindicada no ano de 2013, por meio de indicação, à qual recebemos
como resposta a informação de que o pleito havia sido registrado para análise, no entanto,
uma vez que o referido trecho da MS-382 encontra-se em péssimo estado de conservação,
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul

ZTX02540

Página 2 de 2

necessitando de serviços constantes de manutenção para permitir o tráfego de veículos em
situação de segurança, onerando o Estado com obra paliativa e não duradoura, pedimos
por ações do Executivo Estadual, por meio da SEOP e AGESUL, a fim de reverter a atual
situação. x
x
XXXXXXXEste atendimento possibilitará a todos que trafegam pela MS-382 mais agilidade,
uma vez que o fluxo de veículos vem crescendo consideravelmente na região com o
escoamento da produção e o transporte escolar, garantindo também o acesso mais rápido
até a sede do município e cidades vizinhas, como é o caso de Dourados e Antônio João,
principalmente nas emergências médicas ou de diligências policiais, sempre que necessária
a atuação desses serviços públicos. x
x
XXXXXXXRessaltamos, da mesma forma, a importância em oferecer a trafegabilidade
segura aos condutores de veículos, além do acesso fácil e com maior economia em
âmbito geral, colaborando para uma infraestrutura adequada no momento de continuo
desenvolvimento que acontece no município.
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