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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 execução de serviços de
aterramento nas proximidades da Ponte sobre o Córrego Bom Fim, nos dois sentidos
das cabeceiras, localizada na Rodovia Estadual MS-379, na divisa entre o Distrito de
Bocajá e a localidade do Bom Fim, no município de Laguna Carapã.
Plenário Deputado Júlio Maia, 05 de dezembro de 2019.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS
(209/2019)

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa atender o anseio da população usuária da ponte sobre o
Córrego Bom Fim, recém construída na região, bem como oferecer trafegabilidade
segura aos condutores de veículos pela rodovia MS-379, nos dois sentidos que
antecedem as cabeceiras da referida, no município de Laguna Carapã.
Assim, diante da situação e em defesa do setor produtivo, que diariamente transitam
pelo local utilizando caminhões e maquinários pesados, o Vereador Alex Cordeiro,
mediante o Requerimento n° 92/2019, reivindicou nosso apoio junto ao Executivo
Estadual, por meio da SEINFRA, visando à execução de serviços de aterramento nas
proximidades da Ponte sobre o Córrego Bom Fim, nos dois sentidos, localizada na
Rodovia Estadual MS-379, na divisa entre o Distrito de Bocajá e a localidade do Bom
Fim.
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A ponte em questão é situada numa região de grande produção agropecuária e muito
utilizada por veículos pesados, como caminhões e carretas que fazem o escoamento
da safra, sendo que o atendimento virá ao encontro dos anseios dos cidadãos e da
classe produtora, proporcionando condições de transporte da produção e de insumos
até as propriedades, com menor prejuízo, com a necessária segurança no tráfego e
acesso que contribuirá para o desenvolvimento de Laguna Carapã, e considerando
ainda a urgência nesta concretização, reivindicamos a atenção especial do Executivo
Estadual na execução dos serviços solicitados.

