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Requeiro à Mesa, na forma do art. 173, XVII do Regimento Interno dessa Casa de Leis, após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhada MOÇÃO DE PROTESTO a Concessionária
CCR MS-Vias, na pessoa de seu Diretor-Presidente, Sr. Renato Alves Vale, com cópia
ao Gerente de Relações Institucionais do Mato Grosso do Sul, Sr. Claudeir Alves Mata,
CONTRA a pretensão de duplicar a BR-163, no KM-341, ocupando a parte direita da pista
atual, sentido Nova Alvorada do Sul / Campo Grande, que consequentemente causará a
destruição da fonte de água, das árvores e do patrimônio histórico e cultural conhecido como
"Água Rica", existente desde 1.961, e incorporado à cultura de todos os sul-mato-grossenses,
o que não pode ser permitido por esta Casa de Leis.x
x
A Moção, se aprovada, assim será redigida: x
x
"A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do Deputado
José Carlos BARBOSINHA, em nome de seus pares e do povo sul-mato-grossense,
apresenta MOÇÃO DE PROTESTO a Concessionária CCR MS-Vias, na pessoa de seu
Diretor-Presidente, Sr. Renato Alves Vale, com cópia ao Gerente de Relações Institucionais
do Mato Grosso do Sul, Sr. Claudeir Alves Mata, CONTRA a pretensão de duplicar a BR-163,
no KM-341, ocupando a parte direita da pista atual, sentido Nova Alvorada do Sul / Campo
Grande, que consequentemente causará a destruição da fonte de água, das árvores e
do patrimônio histórico e cultural conhecido como "Água Rica", existente desde 1.961, e
incorporado à cultura de todos os sul-mato-grossenses, o que não pode ser permitido por
esta Casa de Leis.x
x
Dada a importância do ponto de parada denominado "Água Rica", para a cultura e tradição
sul-mato-grossense, solicitamos que a Concessionária CCR MS-Vias elabore um novo
projeto que agracie e mantenha inalterado esse importante patrimônio histórico cultural do
nosso Estado".x
x
Plenário Dep. Julio Maia, 9 de dezembro de 2015.x
x
x
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x
José Carlos BARBOSINHAx
Deputado Estadual - PSB

JUSTIFICATIVA

x
x
No ano de 1.956, Franklin Dias de Castro e sua esposa Adaila saíram do Capão Seco e
foram morar perto do Córrego Anhanduí, em 33 hectares de terra comprados na divisão de
uma grande fazenda, onde construiu a casa de sua família.x
x
Em meados de 1.961 resolverem desviar a estrada que passava atrás das terras para frente
da sede da fazenda, sem receber qualquer auxílio do Governo Federal ou Estadual.x
x
A construção da estrada compreende a extensão de aproximadamente 100 (metros). Nos
tempos em que a estrada entre Campo Grande e Dourados era de chão, a viagem durava
em média 8 (oito) horas. Muitos viajantes, cansados e fadigados, paravam na fazenda para
pedir comida e abrigo antes de seguirem com seu trajeto.x
x
Como a procura por abrigo e alimento ficou grande, o astuto mineiro Franklin Dias, de imenso
coração, que nunca negou abrigo a quem precisasse, resolveu abrir na casa construída para
sua família, um restaurante adequado e aconchegante para atender os viajantes.x
x
O Restaurante Água Rica persistiu no tempo junto a sua casa de madeira desde a época
de sua construção, e tornou-se um ponto de parada obrigatória. No local é fabricado o pão
de queijo mais apreciado em todo Mato Grosso do Sul. Há que se falar também da linda
paisagem, da tranqüilidade e do perfume suave das árvores do cerrado e do taquaral, e da
famosa fonte de água que deu nome ao local.x
x
Com o falecimento do Sr. Franklin, a administração do restaurante passou para o seu
genro Joaquim Tomaz Filho, o famoso e saudoso QUINZINHO, falecido recentemente, e que
manteve inalterada as tradições do local.x
x
Em atividade há exatos 54 anos, o Restaurante Água Rica constitui-se patrimônio histórico e
cultural de nosso Estado, não podendo ser simplesmente desfeito por uma obra rodoviária.x
x
Diante de todo exposto, esta Casa de Leis manifesta seu protesto contra a continuidade da
obra, e solicita que a Concessionária CCR MS-Vias elabore um novo projeto que mantenha
inalterado esse importante patrimônio cultural do nosso Estado.

