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BETO PEREIRA ALERTA PARA RISCO IMINENTE EM PONTE SOBRE RIO PARAGUAI

O deputado Beto Pereira (PSDB) alertou para uma situação de grave
risco na ponte da BR-262 sobre o Rio Paraguai. O aviso foi feito
durante a sessão plenária quando o parlamentar relatou a
participação em audiência pública realizada na Câmara Municipal de
Corumbá para discutir a infraestrutura e a segurança das pontes que
ligam o município pantaneiro ao restante do Estado.
A ponte Poeta Manoel de Barros, na região de Porto Morrinho, foi
inaugurada em 2001 e não teria passado por obra de
manutenção. Conforme relatórios
divulgados na audiência e
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apresentados por Beto Pereira aos demais parlamentares, desde a
inauguração foram registrados vários acidentes com barcaças que
colidiram nos dolfins de proteção dos pilares, o que compromete a
estrutura da ponte.
O último acidente ocorreu no dia 1 de abril deste ano. "O mais grave
revelado no relatório é que o acidente proporcionou um sério risco à
integridade da estrutura da ponte e poderia gerar grandes transtornos
como a interdição e a interrupção do tráfego de veículos por longo
período", revelou Beto.
Na audiência, o deputado questionou o representante da Marinha
sobre o risco de uma barcaça colidir justamente no pilar desprotegido.
"O comandante respondeu que há risco de sérios danos e a que ponte
pode vir até a ruir", disse Pereira. A fiscalização da hidrovia por onde
passam barcaças de grãos, minérios e gado, está a cargo da Marinha
do Brasil.
Com relação ao reparo, Beto Pereira explicou que a ponte na BR-262
está sob a responsabilidade de uma concessionária que explora o
pedágio no local e que tem contrato com o Estado de Mato Grosso do
Sul por um período de 13 anos, nove meses e 24 dias. "No edital de
concorrência, a empresa tem como objeto de concessão a manutenção
da pavimentação, da estrutura da ponte, dos acessos e áreas
complementares, da sinalização rodoviária e hidroviária. Vamos
convocar o representante da concessionária para vir à Assembleia dar
esclarecimentos", finalizou Beto Pereira.

“A situação da ponte é mais séria
do que imaginamos.
Se um novo acidente ocorrer no local,
poderá ser interditado o tráfego
rodoviário e hidroviário.
Isso seria um retrocesso para
Corumbá e Ladário”.

CORUMBÁ VAI RECEBER O
MAIOR VOLUME DE RECURSOS
DE SUA HISTÓRIA

MS SE DESPONTA COMO MAIOR
PRODUTOR DE NOVILHO
PRECOCE DO PAÍS

O deputado estadual Beto Pereira participou, junto com o governador
Reinaldo Azambuja e o prefeito de Corumbá Ruiter Cunha, da assinatura
de contrato com o Fonplata - Fundo de Desenvolvimento dos Países da
Bacia do Prata. São investimentos da ordem de 80 milhões de dólares
que serão aplicados em obras de infraestrutura e turismo na cidade de
Corumbá. “É um dos maiores investimentos da história de Corumbá e
esse dinheiro vai beneficiar toda a população da cidade. Fico muito feliz
em participar desse momento tão importante para a região”, disse Beto
Pereira. Do total, o Fonplata será responsável pelo repasse de 40
milhões de dólares, e os outros 40 milhões de dólares serão destinados
pela prefeitura de Corumbá e Governo do Estado.

Estimular as boas práticas de criação de bovinos em Mato Grosso do Sul.
Esse é o objetivo do Precoce MS, um subprograma do Programa de
Promoção e Desenvolvimento da Pecuária Sul-mato-grossense, que vai
premiar, com incentivo fiscal, o produtor rural que comprovar eficiência
na qualidade do produto obedecendo a critérios de sustentabilidade
ambiental, sanidade e BPA (Boas Práticas Animal). O programa foi
lançado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e teve a
participação do deputado Beto Pereira na sua elaboração. Beto Pereira
também esteve em Bonito no 9º Congresso Técnico do Novilho Precoce,
que discutiu a produção e a comercialização do produto. “Mato Grosso do
Sul se reafirma como o maior produtor de carne bovina de qualidade do
país. Isso é uma grande conquista”, disse o deputado.
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A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é responsável por analisar
os projetos que chegam até a Assembleia Legislativa, tanto os que são de
autoria dos deputados como do Executivo, Judiciário, Ministério Público e
Tribunal de Contas. Nela é analisado o aspecto legal das propostas, se
atendem as determinações constitucionais e se sua redação é condizente
com o assunto.
O parecer desta comissão vai ao plenário para a votação. Se aprovado, o
projeto é encaminhado à comissão específica que vai analisá-lo no
mérito. É também a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que dá
o parecer sobre intervenção federal, estadual e municipal, a perda de
mandato do governador, de seu vice e dos deputados.
O deputado Beto Pereira é o atual presidente da CCJR.
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üSolicitação para que o Governo do Estado viabilize a obra de recuperação da üRequerimento solicitando esclarecimentos da Marinha do Brasil e da
rodovia MS 395, no trecho entre Brasilândia e Bataguassu. Essa é uma estrada
bastante utilizada por produtores rurais, moradores e turistas e o estado precário
está causando muitos acidentes.

Concessionária Porto Morrinho, responsável por administrar a Ponte sobre o Rio
Paraguai, em Corumbá, sobre a responsabilidade pelos reparos na estrutura da
ponte, que vem sendo danificada por acidentes com embarcações.

Apresentação de indicação ao Tribunal de Justiça e a Procuradoria do Ministério üSolicitação para que o Governo do Estado inicie a obra de recuperação asfáltica da
üPúblico
do Estado solicitando a nomeação de um juiz e um promotor para o
MS 436, que liga os municípios de Figueirão e Camapuã, no trecho entre
município de Água Clara. Há tempos a cidade está sem esses profissionais e as
demandas judiciais estão se acumulando.

O Poder Executivo sancionou a Lei 4.988, de autoria do Deputado Beto Pereira,
que declara a AUNIMAR - Associação de Estudantes Universitários de Maracaju,
entidade de utilidade pública. Com isso, a AUNIMAR vai poder trabalhar ainda
mais pelos interesses dos estudantes maracajuenses, principalmente daqueles
que dependem de transporte para estudar nos municípios vizinhos.

Camapuã e o Rio Cachoeirinha, sentido distrito de Pontinha do Coxo.

O Governador Reinaldo Azambuja sancionou a Lei n° 4.990 de autoria do
Deputado Beto Pereira, que declara de utilidade pública a AMAS - Associação
Metodista de Ação Social, do município de Cassilândia. A entidade trabalha com
assistência às famílias carentes nas áreas da promoção humana e do esporte.
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Festa do Peão no município de Inocência. O evento faz parte das comemorações dos
58 anos de aniversário do município, localizado na região do bolsão.

Entrega de uma UTI móvel para o município de Figueirão. O automóvel é
fruto de uma emenda parlamentar do deputado Beto Pereira, em parceria
com os deputados Junior Mochi, Onevan de Matos e Mara Caseiro.

Comemorações do aniversário de 168 anos de Nioaque.

Reunião em Campo Grande com os aprovados no concurso da Agepen e com o
Governador Reinaldo Azambuja para tratar das nomeações dos concursados.

Visita às aldeias de Aquidauana durante as comemorações do Dia do Índio.

Visita à sede da Sociedade Municipal de Proteção da Maternidade
e Infância, no município de Camapuã.

Entrega de maquinários para a agricultura familiar no município de Ladário.

Festa do Trabalhador promovida pela Força Sindical em Campo Grande.

