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___________________

Indico à Mesa Diretora deste Egrégio Poder, nos termos Regimentais, após ouvido o Colendo
Plenário, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado, Dr.
ANDRÉ PUCCINELLI, com cópia ao Ilustríssimo Secretário de Estado de Obras Públicas e
de Transportes, Eng. Wilson Cabral Tavares, solicitando seja realizada, em caráter prioritário,
obras de recuperação primária da Rodovia que faz a ligação entre a BR 262 até a área urbana
do Distrito de Taunay e, às de acesso as Aldeias Indígenas do Município de Aquidauana, bem
como, reiterar que posteriormente seja executada obras de asfaltamento do mesmo trecho,
pois, anualmente se apresenta intransitável ante a péssima conservação e precariedade ao
uso daquela via, como ora se verifica.x
x
x
x
Plenário Dep. Júlio Maia, 20 de abril de 2011.x
x
x
x
Deputado FELIPE ORROx
PDTx
x
x

JUSTIFICATIVA

x
x
O pleito atende aos anseios dos moradores do Distrito de Taunay, em especial das
comunidades indígenas, vez que aquela rodovia é o único meio de acesso e de interligação
com a sede do Município, com a malha rodoviária e as demais localidades, porém se encontra
quase que intransitável, com buracos que se assemelha em verdadeira cratera. Demais,
essa via é preponderante ao escoamento da produção agrícola e artesanal da região, e,
sobretudo, para atender a demanda do turismo ora em ascensão. Portanto, essa parcela da
sociedade não pode ficar à margem desse atendimento, pois, praticamente se acha isolada
das demais comunidades.x

DFO00027 - Página 2 de 2

x
Ressalta-se, o registro da elevação do volume pluviométrico verificado no início do corrente
ano naquela região, em decorrência do excesso de chuvas, resultou em prejuízo à utilização
da via sob enfoque. x
Esses motivos certamente justificam plenamente a aprovação unânime da presentex
proposição. É como propugna e se espera.x
x

