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Indico ao senhor Secretario de Infraestrutura e
Logística,  MARCELO  DUARTE  MONTEIRO,  a
urgente  necessidade  de  providenciar  o
asfaltamento  dos  "pedaços"  das  Ruas  Minas
Goias 1 e 2; São José e Paiaguás, ambas no do
Bairro Alvorada, em Cuiabá, cuja o mesma já
fora  lançado  pelo  governo  do  Estado  e
encontra-se  paralisado,  frutos  de  emenda
Federal  do  Ex  -  Deputado  Eliene  Lima.

       Indico ao senhor Secretario de Infraestrutura e Logística, MARCELO DUARTE MONTEIRO, a urgente
necessidade de providenciar o asfaltamento dos "pedaços" das Ruas Minas Goias 1 e 2; São José e
Paiaguás, ambas no  do Bairro Alvorada, em Cuiabá, cuja o mesma  já fora lançado pelo governo do Estado
e encontra-se paralisado, frutos de emenda Federal do Ex - Deputado Eliene Lima. 
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Meraldo Sá
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O Bairro Alvorada é um Bairro localizado em uma área proxima ao Centro de Cuiaba e bem localizada, entre
a Rodoviária, Rodovia Cuiabá Chapada, Av Miguel Sutil, Av do CPA e a sede deste Poder Legislativo.

É uma Comunidade bastante poitizada e organizada e fora criado na decada de 70 e cujo pedaços de Ruas
continuam sem o asfaltamento, que não deve medir mais que 350 (tresentos e cinquenta metros) em sua
totalidade.

A Comunidade nos procurou através do Ex - Vereador Antônio Fernandes, eleito maciçamente por aquela
comunidade e que tem sido vitimas de sucessivos governantes que prometem o asfaltamento em épocas de
eleições e nunca os faz.  

Realizar a preente obra ora solicitada é devolver aquela comunidade a sensação de que o poder publico é
possivel quando administrado por pessoas competentes e compromissados com a comunidade,
caracteristica do atual Goveno. 

Assim sendo e por se tratar de uma reivindicação da comunidade em tela, contamos desde já com o apoio
dos Nobres Pares para sua aprovação e seu acolhimento pelas autoridades competentes.
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