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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, com fulcro em disposições regimentais, após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente ao Exmº. Governador Dr. ANDRÉ
PUCCINELLI e ao Ministro da Fazenda GUIDO MANTENGA, com cópias aos Parlamentares
do Estado no Congresso Nacional e ao Superintendente Regional da Secretaria do
Patrimônio da União Mário Sérgio Sobral Costa, solicitando incluir no PROJETO ORLA,
desenvolvido em parceria com Universidades Federais e em execução através da Secretaria
do Patrimônio da União, para a implantação de projeto e obras de controle e gestão
compartilhada de aproveitamento sócioambiental de margens fluviais para contenção de
enchentes, de reordenamento da ocupação de terrenos ribeirinhos e recuperação de áreas
degradadas com elevação de encostas, além do aproveitamento ambiental de banhados
com a reurbanização das orlas do Rio Aquidauana e construção de avenidas beira-rio,
praças, espaços de laser e recreação, a ser desenvolvido nas áreas urbanas ribeirinhas dos
Municípios de Aquidauana e Anastácio, porquanto se apresenta inadiável a necessidade
de medidas preservacionistas de mananciais do ecossistema da região do pantanal, pois
em grande parte servido pelas águas do Rio Aquidauana, cujo leito lamentavelmente acusa
elevado índice de assoreamento.x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 10 de abril, de 2012.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado Estadual FELIPE ORRO
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPDTx
x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXAs extensas faixas ribeirinhas do Rio Aquidauana, em trechos urbanos
que circundam as cidades de Aquidauana e Anastácio, ao longo de décadas vêm
sendo ocupadas desordenadamente, especialmente ante uma considerável expansão de
aglomerados em vilas e bairros, nos quais concentram famílias em condições subumanas,
especialmente de pescadores. Pior, anualmente essas famílias são desalojadas de suas
residências nos períodos de enchentes, provocando enormes transtornos e doenças.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXAtualmente essas faixas ribeirinhas estão ocupadas por residências,
praças, clubes, hotéis, pequenas marinas com atracadouros de barcos, além de empresas de
exploração de material orgânico, dentre outras ocupações desordenadas, todas em áreas de
risco, o que revela situação grave e demanda imediata tomada de medidas governamentais.x
x
XXXXXXXXXXXXXXPara enfrentar esse desafio a Secretaria do Patrimônio da União
contrata Universidade Federal, tal qual ocorre no Estado do Pará, para desenvolver e
viabilizar a concepção de Projeto Orla, cuja perspectiva inicial, como se sabe, destinava
atender apenas às cidades litorâneas. Entrementes, ainda em boa hora o Governo Federal
entendeu expandir para águas interiores.x
x
XXXXXXXXXXXXXXNeste contexto há de ser considerado o pleito como ora propugna,
porquanto as características e adversidades verificadas nas áreas ribeirinhas urbanas de
Aquidauana e Anastácio, em grande parte se assemelham as necessidades de Bonito e
Corumbá, cujos Municípios, merecidamente serão contemplados pelo atendimento de obras
do Projeto Orla. É como se espera acolhida ao presente.

