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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo aos Excelentíssimos Deputados Federais e Senadores representantes de
Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, solicitando a
viabilização de recursos da União, a serem investidos na construção de uma ciclovia
no trecho compreendido entre o Laticínio Vale do Pardo até as margens do Rio Pardo,
através da Estrada Boiadeira margeando a Rodovia MS-395, no município de
Bataguassu.
Plenário Deputado Júlio Maia, 10 de dezembro de 2019.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS
(210/2019)

JUSTIFICATIVA

Em busca de segurança aos pescadores e demais munícipes moradores da região do
Rio Pardo, em Bataguassu, que percorrem a estrada de bicicleta, o Vereador André
Bezerra, mediante a Indicação n° 229/2019 solicitou nosso apoio na destinação de
recursos federais, para serem investidos na construção de uma ciclovia no trecho
compreendido entre o Laticínio Vale do Pardo até as margens do Rio Pardo, através da
Estrada Boiadeira margeando a Rodovia MS-395, naquele município.
Em breve síntese, o Edil relata sobre a necessidade em assegurar um espaço
destinado especificamente para a circulação de ciclistas, uma vez que a MS-395 tratase de rodovia com intenso fluxo de veículos e tornou-se preocupação para a população
de Bataguassu, diante da ausência de acostamentos e do grande movimento de
ciclistas trabalhadores no local.
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A obra reivindicada, importante na prevenção de acidentes de trânsito e de baixo
custo, é razão que justifica a implantação da ciclovia através da Estrada Boiadeira, e
considerando que o município não dispõe da totalidade dos recursos para esta
construção, o apoio dos Deputados Federais e Senadores de Mato Grosso do Sul na
viabilização de verbas da União será fundamental neste atendimento, permitindo
segurança no trânsito e facilitando o acesso principalmente dos pescadores e
trabalhadores na região, ao se deslocarem até as margens do Rio Pardo.

