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XXXXXXXXXXXXXXIndico à Mesa Diretora deste Poder Legislativo, nos termos regimentais
e após ouvido Colendo Plenário, seja encaminhado expediente ao Governador do Estado,
Exmº. Dr. ANDRÉ PUCCINELLI, com cópias ao Ministro de Transporte, Sen. ALFREDO
NASCIMENTO, ao Secretario de Estado de Obras Públicas e Transporte, Engº. WILSON
CABRAL TAVARES, ao Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrura
e Transporte-DNIT/MS, Engº. MARCELO MIRANDA SOARES, solicitando, em caráter
prioritário, a construção de ponte de concreto sobre o Rio Aquidauana e vias de acesso
interligando a BR 262, no Município de Anastácio, com a área urbana do Município de
Aquidauana, de tal modo que a implantação deste novo acesso viário evite o isolamento
de Aquidauana com as demais regiões do Estado em caso de enchente, como se verificou
recentemente no início do corrente ano. x
XXXXXXXXXXXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXPlenário dep. Júlio Maia, 04 de maio de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado Estadual FELIPE ORROx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXA proposição atende reclamo, especialmente da população de
Aquidauana, vez que nos períodos de cheias do Rio Aquidauana, às vias de acesso das
duas pontes que interligam os Municípios de Anastácio e Aquidauana ficam interrompidas,
pois submersas pelas águas da enchente. Ressalta-se, a cada ano de maior intensidade e
volume de águas em razão do assoreamento daquele Rio.x
x
XXXXXXXXXXXXXXDe tal modo aquela comunidade fica isolada das demais regiões
do Estado, especialmente prejudica o comércio, trabalhadores e comunicação entre os
Municípios de Aquidauana e Anastácio, registra-se, que é intenso e umbilical entre essas
cidades co-irmãs.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXAssim, tal obra se apresenta necessária e inadiável, pois atende grande
parcela da população, sobretudo produtores e empresários daquelas regiões, por isso suplica
acolhida, em caráter prioritário, nos termos da proposição que ora apresenta.

