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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica,
Senhor EDUARDO CORREA RIEDEL, solicitando a construção de acostamentos no
segmento de aproximadamente 05 (cinco) quilômetros de extensão na Rodovia MS470, no trecho compreendido entre a sede do município de Douradina até a rodovia BR163.
Plenário Deputado Júlio Maia, 27 de novembro de 2019.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS
(206/2019)

JUSTIFICATIVA

Conhecedor da situação das estradas nas imediações de Douradina e preocupado
com a segurança daqueles que constantemente utilizam as vias, o Vereador Paulo
César Ferreira da Silva, por meio da Indicação nº 041/2019 solicita nossa intercessão
junto ao Executivo Estadual, no sentido de viabilizar a construção de acostamentos no
segmento de aproximadamente 05 (cinco) quilômetros de extensão na rodovia MS470, no trecho compreendido entre a sede do município e a BR-163.
Em breve síntese, o Edil relata que a rodovia em questão tornou-se preocupação para
a população de Douradina, diante do grande fluxo de trabalhadores, pedestres e
ciclistas que transitam entre veículos pesados e de passeio, e da ausência de
acostamentos no local, uma vez que às margens da via está localizada a Vila
Moruinho. Outra preocupação é o fato de motoristas que necessitam trocar os pneus
de seus veículos, são obrigados a parar na faixa trafegável, expondo-se a acidentes e
causando transtornos no trânsito, por não terem como estacionar.
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Assim, a realização das obras solicitadas permitirá maior segurança no trânsito e a
diminuição do número de acidentes, melhorando o tráfego naquela via, principalmente
para quem se dirige ao município ou se desloca até a BR-163, além de reduzir o custo
com a manutenção dos veículos e permitir o normal escoamento da produção
agropecuária, maior fonte de renda e empregos da região, sendo a situação
merecedora da atenção e ações do Governo do Estado.

