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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 construção de uma ponte sobre o Córrego
Lageado, em uma estrada vicinal de utilidade pública que dá acesso à MS 447 (na
altura do Km 10) e é próxima à MS 352, Região da Ponte do Grego (Fazenda Santa
Fé), no Distrito de Cipolândia, Município de Aquidauana/MS. A presente proposição
tem base em pedido da Câmara Municipal de Aquidauana, exposto na Indicação nº 108
/2016, de autoria do Vereador Moacir Pereira de Melo (cópia anexa), bem como, de
todos os produtores rurais da Região da Ponte do Grego, representados por Daniel
Ingold (ofício anexo). Justificativa abaixo.

Plenário das Deliberações, 13 de outubro de 2016.

Deputado FELIPE ORRO - PSDB
JUSTIFICATIVA
A construção de uma ponte sobre o Córrego Lageado, mais precisamente, na estrada
vicinal de utilidade pública que dá acesso à MS 447 (na altura do Km 10) e é próxima à
MS 352, na Região da Ponte do Grego (Fazenda Santa Fé), no Distrito de Cipolândia,
é uma reivindicação antiga de todos os produtores rurais da região.
Isso porque, o Córrego Lageado dá vazão à toda Bacia da Serra de Santa Bárbara e,
apenas poucos milimetros de chuva, já provocam uma enchente considerável. Com as
chuvas, referido córrego eleva seu nível para mais de 4 metros, impedindo a passagem
de pessoas e veículos e colocando em risco à vida dos que se aventuram a atravessálo.
Cumpre destacar que a estrada vicinal referida dá acesso à torre de transmissão da
Operadora Vivo, que atende toda a Região dos Distritos de Cipolândia e Taboco,
gerando o sinal para mais de 10.000 (dez mil) acessos. Inexistindo ponte, quando das
chuvas, tanto a empresa energética Energisa, como a Vivo, ficam impossibilitados de
reestabelecer as conexões e o sinal na região, já que não conseguem atravessar o
Córrego Lageado.
Outrossim, a estrada vicinal é rota do ônibus escolar que leva as crianças e jovens da
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zona rural até a escola no Distrito de Cipolândia, as quais arriscam suas vidas em dias
chuvosos tentando atravessar o córrego para retornarem à suas casas.
Assim exposto, cientes também que a construção da ponte irá fomentar o
desenvolvimento da produção agropecuária da região, possibilitando seu escoamento
e a geração de novos empregos e renda para a população local, espera-se a
conjugação de esforços para a realização da obra.
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