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Solicita, em caráter de urgência, apoio do
Executivo Estadual com obras de
manutenção na estrada rural e canal de
águas pluviais localizados na 3ª Linha -
Travessão Guido Canazza, no trecho
após a MS-274, no Distrito de Indápolis,
Município de Dourados.
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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 JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA, solicitando, em caráter de urgência,
apoio do Executivo Estadual com obras de manutenção na estrada rural e canal de
águas pluviais localizados na 3ª Linha – Travessão Guido Canazza, no trecho após a
MS-274, no Distrito de Indápolis, Município de Dourados.

Plenário Deputado Júlio Maia, 9 de agosto de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(121/2022)

JUSTIFICATIVA

Moradores e produtores rurais de Dourados, especialmente os residentes no Distrito de
Indápolis, reivindicam o apoio e intercessão visando obras de manutenção da estrada
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rural e canal pluvial localizados na 3ª Linha, no trecho após a MS-274. Atento às
reivindicações, o Vereador Márcio Pudim encaminhou o pleito através do OFÍCIO/CMD
/GVMP/N:085/2022.

O Vereador justificou o pedido esclarecendo que a via é cortada por um córrego e por
falta de manutenção no local e devido ao volume de água corrente iniciou-se uma
erosão, com risco iminente de interdição da via, conforme fotos anexadas, o que
provocaria enormes transtornos a todos que necessitam diariamente transitar pelo
trecho, quer seja para escoamento de safra, acesso às propriedades rurais, ou até
mesmo o transporte escolar.

A par da necessidade de providências, e que o município não possui recursos
financeiros para arcar sozinho com tal obra, em respeito à comunidade do Distrito de
Indápolis, solicitamos o imprescindível apoio do Governo do Estado neste atendimento.

 


