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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli, solicitando a construção de uma ponte e
duas passarelas na Comunidade Indígena Limão Verde, localizada no Município de
Aquidauana-MS, substituindo as ora existentes, que se encontram em estado extremamente
precário. A presente proposição tem base em ofício encaminhado pela Aldeia Limão Verde,
de autoria do Cacique Sebastião Caetano Delfino, cuja cópia segue anexa. Justificativa
abaixo.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 6 de setembro de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PSDB

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXComo explanado no referido ofício encaminhado pelo
Cacique da Aldeia Limão Verde, a ponte precisa de uma reforma geral e urgente, uma vez
que todo ano é a própria comunidade que realiza sua manutençaõ, sem qualquer ajuda
municipal.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAdemais, a reforma da ponte e a construção das passarelas
são de suma importância pois além de serem utilizadas por toda a comunidade indígena,
fazem parte do caminho de vários alunos, que precisam passar pelos córregos para
chegarem à suas escolas.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAlém de colocar em risco a segurança da comunidade em
geral, os idosos e as crianças ficam mais suscetíveis aos riscos referentes à ausência da
ponte e das passarelas.Principalmente no período de inverno, onde mesmo com baixas
temperaturas, os alunos precisam enfrentar o córrego para irem de localidades distantes para
o centro da aldeia. x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAnte a justificativa exposta, demonstra ser de grande
necessidade e urgência a construção da ponte e das passarelas para a qualidade de vida
daqueles que residem na Aldeia Limão Verde, de Aquidauna/MS, e espera-se o atendimento
da demanda.x

