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REQUERIMENTO

Encaminho o presente Requerimento, na forma Regimental, após manifestação do Colendo Plenário, para
que seja encaminhado expediente desta Casa de Leis aos Excelentíssimos Senhores Senadores da
República por Mato Grosso do Sul, solicitando que intercedam junto ao Governo do Estado de MS e à
Empresa PASSAREDO LINAS AÉREAS para que seja articulada a possibilidade da inclusão da Cidade
de Corumbá/MS nas rotas de voos domésticos da citada emrpesa.

JUSTIFICATIVA
Tal Requerimento de Informações se faz necessário, haja vista que atualmente só existe uma via de
transporte entre Corumbá/MS e Campo Grande/MS, que é a via terrestre, mesmo existindo aeroportos
internacionas nas duas cidades, possibilitando a operação de voos nos memos, estes não ocorrem há
muitos anos. Logo, seria de grande valia que a citada empresa estudasse a possibilidade de operar no
referido trecho, tendo em vista que, à partir de março irá operar entre Campo Grande e Três Lagoas,
podendo assim existir um trecho entre Corumbá e Três Lagoas com escala em Campo Grande, ou algum
outro modo mais viável que inclua Corumbá em sua rota.
Istro traria inúmeros benefícios ao Estado de MS, tendo em vista que milhares de acadêmicos fazem
faculdade na bolívia oriundos de outros Estados que precisam viajar por terra até Campo Grande para
então tomar seu voo até os Estados de onde vieram. Assim como os cidadãos e cidadãs corumbaenses e
campograndenses que precisam se locomover no referido trecho, de mesmo modo os turistas, que
anualmente esgotam os leitos dos hotéis corumbaenses nas mais diversas temporadas.

SALA DAS SESSÕES, 18 de fevereiro de 2020

Chicão Vianna
Vereador(a) - PSD
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