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Nos termos do artigo 177 da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO à Mesa
Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado pedido por
escrito ao Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – Exmo. Sr.CINÉSIO NUNES DE
OLIVEIRA, afim de que apresente cronograma da obra e informação do início e prazo de execução da
duplicação de 3,6 Km do trecho entre o trevo do acesso à região do Distrito da Guia até a Fundação
Bradesco, em Cuiabá, inclusive com instalação de um canteiro central e ciclovias.
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Ademir Brunetto
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por escopo o pedido de apresentação do cronograma da obra e informação do
inicio e prazo para a execução do projeto de duplicação de 3,6 Km do trecho do acesso a região do Distrito
da Guia ate Fundação Bradesco.

Ocorre que, ainda que o Governador Silval Barbosa tenha, pessoalmente, comunicado a imprensa sobre a
duplicação de 3,6 Km entre a entrada da estrada da Guia e a rotatória da Fundação Bradesco, até o
presente momento a obra não consolidou, nem mesmo foi dado inicio.

A Rodovia Emanuel Pinheiro é o caminho utilizado por mais de 3 mil moradores do Bairro Parque das
Nações e para ter acesso ao bairro é necessario cruzar a pista, o que acasiona varios acidentes nesses dois
anos de existência do Bairro.

Além do mais, é prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração Pública com a
finalidade e atendimento ao interesse público.  
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