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Indica ao Poder Executivo com copia para o DER, a
necessidade do encascalhamento da Linha 204 que liga a sede
do município de Ouro Preto do Oeste ao Distrito de
Rondominas.

o Parlamentar que este subscreve, indica na forma regimental ao
Governo do Estado, com cópia para Departamento de Estradas, Infraestrutura e Obras Públicas - DER, a
necessidade de encascalhamento da rodovia Linha 204, no município de Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação visa atender aos reclamos das pessoas que moram
ao longo dessa linha e quem vem sofrendo com os atoleiros e os buracos e todas as dificuldades para
trafegar, enviar suas crianças para as escolas, escoar os produtos agrícolas e também para as
ambulâncias que trafegam conduzindo pacientes para os municípios da BR.J364 e Porto Velho.

A Linha 204, é uma via coletora muito importante para aquela
região, sendo que a mesma se interliga com a Linha 153 e deságuam na Linha 200 que liga a sede de
Ouro Preto a sede de Vale do Paraíso. A Linha 204 tem uma extensão de aproximadamente 21 kms, e é
responsável pelo escoamento de uma parte da produção agrícola da região do distrito de Rondominas.
Essa região é rica em pecuária leiteira e de corte, existindo inclusive uma indústria de laticínio ali naquele
distrito. Por ser uma estrada de terra, tem sido patrolada todos os anos e não tem feito o encascalhamento
que é imprescindível para a manutenção de qualquer linha rural.

Portanto, essa é uma região que se o Governo cuidar das estradas
ajudara muito a produção agropecuária do Estado, por se tratar de uma região bastante produtiva.
Senhores deputados, quero pedir a colaboração dos senhores para que consigamos sensibilizar o Governo
e a direção do DER para a importância que a recuperação dessa rodovia tem para o desenvolvimento do
nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 27 de abril de 2016.
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