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Protocolo:

01568/2016

Processo:

Tipo:
Autor:

Indicação
Dep Felipe Orro;

Projeto:
Data Leitura:
Data Arquivo:
Ass.Protocolo:

24/05/2016
____/____/_______
___________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIndico à Mesa, observadas as disposições regimentais,
após ouvido o Plenário, seja enviado expediente ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. Thiago Carim
Bucker, solicitando que se faça um estudo no sentido de reduzir o limite de velocidade, com a
instalação de lombadas eletrônicas, no trecho da BR-157 próxima ao Frigorífico Mar e Terra
no Município de Itaporã/MS. A proposição reflete pleito da Câmara Municipal de Itaporã,
exposta na Indicação nº 0071/2016, de autoria do Vereador Adriano Martins dos Santos, cuja
cópia segue anexa. Justificativa abaixo.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 24 de maio de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PSDB

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA redução do limite de velocidade, com a instalação de
lombadas eletrônicas, no trecho da BR-157 próxima ao Frigorífico Mar e Terra no Município
de Itaporã/MS é uma medida necessária e urgente para garantir a segurança dos
trabalhadores, motoristas e ciclistas que por ali trafegam diariamente.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEsclarece-se que o Frigorífico Mar e Terra é uma empresa
especializada na criação e processamento de espécie de peixes nativos brasileiros, como o
pintado e o pacu, provenientes da Região do Pantanal.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFundada em 2003, com sede no Município de Itaporã-MS,
contribuiu ativamente para o desenvolvimento social e econômico da Região. Maior
empregador da cidade, que conta com mais de 18.000 (dezoito mil) habitantes, dá prioridade
para a contratação de moradores locais e realiza 70% de suas compras na Região de
Douradosx
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAlém disso, incentiva o voluntariado e respeita os costumes
e a cultura locais.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAssim justificado, espera-se o atendimento da presente
proposição e a conclusão da obra mencionada, principalmente no trecho citado, a qual trará
segurança aos usuários da via.

