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-OS-parlamentares que os presentes subscrevem, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual a necessidade de elevação do nível de aterro e instalação
de bueiro próximo a ponte sobre o Rio Montevidéu no município do Vale do Paraíso/RO.

N°

INDICAÇÃO

e Marcelino Tenóriol PRP

Indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade
de elevação do nível de aterro e instalação de
bueiro próximo a ponte sobre o Rio Montevidéu
no município do Vale do ParaísolRO .
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Plenário das Deliberações, 06 de Junho de 2016.
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AUTOR: Deputado Laerte Gomes/PSDB e Marcelino Tenóriol PRP
JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

•
Em virtude da importância dessa linha, é necessário que as condições

de trafegabilidade desta, tanto às relacionadas ao conforto quanto às relacionadas com a

segurança, não sejam comprometidas. Desta forma, evitam-se acidentes e diminui-se o tempo de

viagem, haja vista que o usuário pode trafegar na via com maior segurança. A redução da proteção

da camada superficial abre caminho para novas infiltrações, o que vem agravando o problema, que

continua de forma progressiva, fazendo-se necessário o aterro.

Qualquer que seja sua origem, a ação da água sobre a estrada é

sempre nociva. Ou as alaga, tornando-as intransitáveis durante as ~h~ ou transbordando dos

cursos de água; ou as destrói por efeito das erosões, qUand:~" ~m grandes velocidades; ou

sobre elas deposita o material que traz em suspensão, quan/~ade de escoamento diminui.
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É necessário, portanto, da Drenagem que tem a finalidade de interceptar a água, de forma a evitar

que ela atinja e/ou fique estagnada no pé do aterro, causando maiores danos.

Devido a esses problemas, esta indicação, estabelece uma avaliação

e providencias no município Vale do Paraíso/RO próximo a ponte sobre o .Rio Montevidéu, na

Linha 200 por parte do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem-DER. Para tanto,

contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação desta indicação.
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