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INDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Ednei Marcelo Miglioli, solicitando a urgente construção de uma ponte sobre o Rio
Coxim, na Rodovia MS-142 entre o Município de Camapuã e o Distrito de Areado no
Município de São Gabriel do Oeste, já que a antiga desabou no último dia 19 (foto
anexa), obrigando aos usuários da via, inclusive alunos da área rural, a fazer uma volta
de aproximadamente 160 Km (cento e sessenta quilometros). A presente proposição
tem base em pedidos de toda a comunidade da região, produtores e moradores da
área rural. Justificativa abaixo.
Plenário das Deliberações, 27 de outubro de 2016.

Deputado FELIPE ORRO - PSDB
JUSTIFICATIVA
Como mostra a foto anexa, a ponte sobre o Rio Coxim, na Rodovia MS-142 entre o
Município de Camapuã e o Distrito de Areado no Município de São Gabriel do Oeste
desabou no último dia 19 de outubro, quando um caminhão que estava trabalhando
para arrumar a estrada passava.
Esta estrada é de crucial importância para os moradores da região, produtores rurais e
estudantes da zona rural, já que rota do transporte escolar. Além disso, é caminho de
escoamento da produção de bovinos, já que há um grande frigorífíco em São Gabriel
do Oeste.
Com o desabamento da ponte, os motoristas da rota Camapuã-Distrito de Aerado são
obrigados a dar uma volta de aproximadamente 160 km (cento e sessenta
quilometros), já que a ponte que está sendo construida pelo Governo do Estado, na
Região dos Paschoaletto, ainda não está terminada.
Assim justificado e diante da urgência da demanda, espera-se o atendimento da
presente.
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