---------,
ESTADO DE MA TO GROSSO DO SUL

LI DO
SESSÃO DE

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES
P
R

o

Recebemos
20/02/2018

T

o
C

o
L
O

) Projeto de lei
) Projeto Decreto Legislativo
) Projeto de Resolução
( ) Requerimento
( x ) Indicação
( ) Moção
( ) Emenda
( ) Pedido de Informação
Pedido de Providência

c0.

I

I. fJ~ I. 1ta

- PRESIDENTE·

INDICAÇÃO N°. 002/2018
o Vereador VITAL ALVES DOS SANTOS autor e subscrevem os Vereadores ADAUTO ALVES DE
MACEDO, ELIAS SOUZA DE REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO E PEDRO Luís DA SILVA
ALMEIDA, da presente Indicação requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor EDNEI MARCELO MIGLlOLl, Secretário de Estado de
Infraestrutura (SEIFRA) - MS, com cópias para a Excelentíssima Senhora MARA CASEIRO, Deputada
Estadual e o Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de
Rochedo/MS, solicitando que seja construída uma rotatória próximo ao Frigorifico NATURA FRIG, no km 63 da
MS-080- José Domingos.
JUSTIFICATIVA
A falta de acostamento na rodovia e a grande demanda do Frigorifico movimenta um número cada
vez maior de veículos na rodovia MS-080, sobretudo caminhões que não tem local adequado para entrar e sair
do Frigorifico, e por isso acabam fazendo manobras que colocam em risco todo o trânsito da via, além disso,
nas imediações do frigoríficos ainda temos a entrada das 07 (sete) placas, estrada vicinal de considerável fluxo
de veículos o que torna necessário a readequação da via para garantir a todos um tráfego seguro com a criação
de uma rotatória no local, a fim de se estabelecer uma via de acesso segura aos veículos que atenda a todos
os usuários da via, limitando a velocidade no local, organizando o fluxo de tráfego e reduzindo acidentes já que
o acesso a estrada vicinal e ao Frigorifico ficará delimitado de forma segura, diminuindo inclusive a exposição
dos veículos e o tempo de espera para as conversões, que são realizadas pela margem da rodovia.
Assim, uma rotatória nesse local não só facilitará a manobra dos caminhões e carretas que escoam
a produção do nosso município, com também assegurará a todos os veículos com tráfego seguro e bem
delimitado, evitando acidentes.
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