INDICAÇÃO Nº 47/2018
AUTOR: VEREADOR MOYSES CHAMA DE CARVALHO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinados, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governador do
Estado de Mato Grosso do Sul, ao Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli,
Secretário de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, ao senhor Emerson Antônio
Marques Pereira, Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de
Empreendimentos de MS – AGESUL, e ao senhor Vãino César da Silva Queiroz,
Chefe da 6ª Residência Regional – 6ª RR, solicitando a instalação de lombada
eletrônica ou outro meio legal para inibir a velocidade nas pistas da Rodovia MS
316, mais precisamente na altura da Cerâmica Taboado, trecho que segue do trevo
de Aparecida do Taboado até a Rotatória do Anel Viário, sentido Ponte
Rodoferroviária sobre o Rio Paraná.
JUSTIFICATIVA
As pistas da Rodovia MS 316, trecho que segue do
trevo de Aparecida do Taboado até a Rotatória do Anel Viário, sentido Ponte
Rodoferroviária sobre o Rio Paraná, tem sido palco de muita tristeza nos últimos dias,
em razão dos acidentes graves ocorridos. O mais recente aconteceu na tarde deste último
domingo, dia 08/04/2018, quando 05 vidas foram ceifadas no momento do acidente, com
mais vítimas hospitalizadas em estado grave.O que se percebe ao passar por aquele
trecho é que as condições das pistas permitem os condutores de veículos trafegarem em
altas velocidades, ficando impossível evitar que acidentes ocorram com vítimas fatais.
Temos conhecimento de que existe a afirmação por
parte da Agesul de que serão instalados tachões naquelas pistas em dois pontos, sendo
um nas imediações do Frigorífico Avícola Frango Belo e outro nas proximidades do
Frigorífico de Peixes – GeneSeas. Tal medida contribuirá para oferecer segurança no
trânsito próximo àquelas indústrias, tanto para os usuários da rodovia como para os
trabalhadores. Todavia, a extensão da Rodovia, cerca de 2 km antes das duas indústrias
citadas, que constitui numa grande reta, não receberá qualquer tipo de obstáculo com o
objetivo de inibir a velocidade praticada naquelas pistas de rolamento.
Por entender que a situação é muito séria, que no
prazo de 30 dias 06 vidas já foram ceifadas ali, e que alguma medida deve ser tomada
com urgência, estou indicando a Vossas Excelências, que façam gestões no sentido de
instalar lombada eletrônica ou outro meio legal para obrigar os motoristas a diminuir a
velocidade na extensão citada, para evitar estes acidentes, que tanta tristeza tem causado
aos familiares das vítimas envolvidas. Espero que medidas sejam tomadas o quanto
antes, a bem de todos os usuários do trecho da Rodovia MS 316, que passa pelo
perímetro urbano de Aparecida do Taboado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 09 de abril de 2018.
MOYSES CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

