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Solicita em caráter reiterativo e de
urgência, obras de manutenção na
Rodovia MS-384, com reparos de
recapeamento ou tapa-buracos, no
trecho compreendido entre os municípios
de Caracol, Bela Vista e Antônio João.

 

Deputado Zé TeixeiraAutor:
Indicação Tipo:

________________Ass. Protocolo:
___/___/______Data Arquivo:

25/10/2022Data Leitura:
Projeto:
Processo:

03246/2022Protocolo:

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 reiterativo e de
urgência, obras de manutenção na Rodovia MS-384, com reparos de recapeamento ou
tapa-buracos, no trecho compreendido entre os municípios de Caracol, Bela Vista e
Antônio João.

Plenário Deputado Júlio Maia, 25 de outubro de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(154/2022)

JUSTIFICATIVA

A Rodovia MS-384, em toda a extensão do trecho citado, encontra-se em péssimas
condições de conservação e a situação de precariedade motivou a apresentação de
Indicação Verbal pelos vereadores Diogo Murano, Johnys Hemory Denis Basso e Jair
Bispo, do Município de Bela Vista, por providências de obras de recapeamento ou
operação tapa-buracos no leito da estrada.
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Sem receber manutenção, o atual estado de conservação tem colocado seus usuários
em constante risco de acidentes, além de consequentes prejuízos financeiros em
virtude das avarias sofridas repetidamente pelos veículos, principalmente em função
das manobras efetuadas pelos condutores para se desviarem do grande número de
buracos existentes na pista.

Considerando a importância da região, altamente produtiva, e passagem obrigatória
para a rota bioceânica, entendemos pela necessidade e reiteramos o teor da Indicação
nº 085/20 (protocolo nº 01895/2022), apresentada em 25/05/2022, por providências
urgentes de manutenção na MS-384, primando pela segurança de todos e no intuito de
evitar a ocorrência de acidentes, e contamos com as imprescindíveis ações do
Governo do Estado, visando o atendimento ao reivindicado.


