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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BRASILÂNDIA-MS  

 

REQUERIMENTO Nº 226/2021    

                                                                                                                                                                                                                                                          

  O Ver. Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara 

Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, e em especial o Artigo 181, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requere o que segue: 

    

  Considerando que temos uma importante Rodovia MS 040 que liga 

Brasilândia a Santa Rita do Pardo, sendo esta uma Rota de desenvolvimento 

e integração dos municípios do bolsão com a região da alta paulista, 

encurtando a ligação com a capital Campo Grande. 

 

Considerando que, na Rodovia MS-040, entre Santa Rita do Pardo e 

Brasilândia, há milhões de hectares de terras que gera matéria prima para 

pecuária, agroindústria, indústria de papel e celulose, usinas de álcool, 

além do movimento com todo o comercio local, uma vez que é rota para 

desenvolvimento das referidas atividades. 

 

Considerando que, a rodovia MS-040, além de importante via de 

escoamento de matérias primas das diversas propriedades rurais existentes 

em toda sua extensão, 

 

  Diante do exposto, requer o que segue:  

 

 REQUER- SE, a V.Exª., após aprovação do douto plenário desta Casa 

de Leis, em conformidade com o Parágrafo 1º do Artigo 185 de Regimento 

Interno dessa Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Poder 
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Executivo, para que encaminhe a esta Casa Legislativa toda 

documentação referente as negociações entre o município de 

Brasilândia e a Companhia Energética de São Paulo – CESP, em 

decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera 

(hoje Sérgio. Motta), desde as primeiras tratativas iniciadas na década 

de 90, até a presente data.  

 

Termos em que, 

P. Deferimento . 

Sala das Sessões,  

Brasilândia-MS;  04 de outubro de 2021 

 

 

 

Edson Pereira Costa 
Vereador 


