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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, observadas às normas regimentais
e ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Dr. André Puccinelli, como cópia ao Secretário de Estado de
Obras Públicas e de Transportes, Edson Giroto, solicitando a realização de pavimentação
asfáltica na Rodovia MS-450, conhecida como "Estrada Ecológica", entre os Distritos de
Camisão, Piraputanga e Palmeiras nos Municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti,
bem como do trecho que liga o Distrito de Piraputanga à BR-262. O atendimento da presente
proposição é de suma importância, não só para moradores, produtores rurais da Região e
usuários da via, mas para o desenvolvimento do ecoturismo e integração estadual, já que
a estrada localiza-se em uma das mais belas paisagens do Estado de Mato Grosso do
Sul. A pavimentação asfáltica dessa via, de relevante interesse ambiental e paisagístico,
contribuirá para o desenvolvimento sustentável da Região, através do fomento ao ecoturismo
e às atividades de educação/preservação ambiental, de lazer e culturais.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 30 de outubro de 2014.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA Rodovia MS-450, denominada "Estrada Ecológica", que
liga a sede do Município de Aquidauana-MS aos Distritos de Camisão e Piraputanga, e ao
Distrito de Palmeiras no Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, é composta por uma beleza
cênica e tem uma grande importância econômica. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA região é uma das mais importantes do Estado em várias
atividades econômicas, com destaque para a pecuária e o turismo, sendo que abriga um
grande número de pousadas pantaneiras e tem ainda no seu comércio, uma grande força
regional. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA via, cujo asfaltamento ora se requer, possui relevante
interesse ambiental e paisagístico, implantado com o objetivo de aliar a preservação
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ambiental ao desenvolvimento sustentável da região, através do fomento ao ecoturismo e às
atividades de educação ambiental, de lazer e culturais. x

