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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica,
Senhor EDUARDO CORREA RIEDEL, solicitando estudos visando à implantação de
rodovia pavimentada entre os municípios de Novo Horizonte do Sul, passando por
Taquarussu, até o Porto São José, na divisa de Mato Grosso do Sul com o Estado do
Paraná.
Plenário Deputado Júlio Maia, 21 de novembro de 2019.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS
(200/2019)

JUSTIFICATIVA

O município de Novo Horizonte do Sul é economicamente dependente da pecuária, e
atualmente o setor do agronegócio passa por considerável expansão, com o plantio de
soja, milho, mandioca e cana de açúcar. Todavia, a única alternativa de escoamento
de sua produção é pela Rodovia MS-475, com trecho asfaltado de aproximadamente
25 quilômetros, um entrave economicamente falando em custo e empecilhos ao
transporte para que o desenvolvimento do setor flua ainda mais.
Diante da preocupação com o futuro do município, sua prosperidade, e na busca de
atrativos para investimento local, os Vereadores Ademir Oliveira, Paulo Weiler, Carlito
Alves, e Izequiel dos Santos, nos encaminharam Ofício pelo qual pedem por
intercessão junto ao Governo do Estado, quanto a estudo de viabilização técnica para
a implantação de rodovia ligando Novo Horizonte do Sul à Taquarussu, até o Porto São
José, na divisa com o Estado do Paraná.
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A dificuldade no escoamento de toda a produção é sempre uma das maiores
preocupações de municípios e classe política, que pretendem reverter o êxodo na
atividade rural que vêm sofrendo, e atrair produtores e, uma vez que a abertura da
estrada reivindicada reduzirá em mais de 100 quilômetros o trajeto de toda a região ao
Estado vizinho, e consequentemente até o Porto de Paranaguá, pedimos pela atenção
especial do Governo do Estado no estudo de viabilização para que esta importante
obra seja concretizada.

