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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora desta Augusta Assembléia Legislativa, na
forma regimental e após ouvido Colendo Plenário, seja encaminhado expediente por este
Poder Legislativo ao MD. Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso do Sul, Dr. CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, com cópias ao MD.
Diretor-Presidente da AGESUL, Engº. WILSON CABRAL TAVARES e, ao Superintendente
do Departamento Nacional de Infra Estrura e Transporte-DNIT/MS, Engº. MARCELO
MIRANDA SOARES, solicitando implantação de lombadas eletrônicas ou redutores de
velocidade, na Rodovia BR-350, no trecho Aquidauana-CERA, na área urbano do Município,
nos seguintes locais: a) no Conjunto Habitacional Vila 40; b) na Vila Princesa do Sul; c) no
Bairro São Francisco, próximo a Escola Estadual Luiz Mongelli; d) em frente ao Lions Club;
e) e em frente ao Hospital do Funrural, cujo pleito atende proposição da Câmara Municipal
de Aquidauana, de inciativa do Vereador Tião Sereia. x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 03 de maio de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORROx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPDTx
x
x
x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXO perímetro urbano de Aquidauana também se situa à margem da
Rodovia BR-350, onde se verifica intenso fluxo de veículos, porém, devido à ausência
de sinalização eficaz e de fiscalização no local, condutores abusam da velocidade e não
respeitam as leis de trânsito, provocando diversos acidentes, sendo eminente o risco à vida
dos pedestre daquela localidade.x
XXXXXXXXXXXXXXO excesso de velocidade e a imprudência dos condutores,
reiteradamente resultam em acidentes com vítimas fatais. Em razão, a população local
se indigna ante ao descaso, especialmente pela falta de sinalização, que poderá minorar
se acolhida a proposição sob enfoque, pois, certamente reduzirá o perigo constante aos
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pedestres que se utilizam daquela rodovia, especialmente crianças e doentes que se dirigem
à escola e ao Hospital ali localizados.x
XXXXXXXXXXXXXXCertamente o pleito beneficiará todos que residem na região ou por alíx
trafegam, além de propiciar maior tranquilidade e segurança aos moradores daquelas
regiões urbanas de Aquidauana.

