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Nos  termos  do  Artigo  160  e  seguintes  do
Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
a  Mesa  Diretora,  após  ouvido  o  soberano
plenário, que encaminhe expediente indicatório
ao  Excelentíssimo  Governador  do  Estado  de
Mato  Grosso  Senhor  Pedro  Taques  e  ao
Secretário  de  Estado  das  Cidades  Wilson
Pereira dos Santos, que viabilize estudos para a
recuperação  da  pavimentação  asfáltica  da
Avenida  das  Camélias  (nos  bairros  Jardim
Padre Paulo e  Vila  Nova),  Joaquim Murtinho
(Cavalhada) e Cohab Nova em Cáceres – MT.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Pedro Taques e ao
Secretário de Estado das Cidades Wilson Pereira dos Santos, que viabilize estudos para a
recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida das Camélias (nos bairros Jardim Padre
Paulo e Vila Nova), Joaquim Murtinho (Cavalhada) e Cohab Nova em Cáceres – MT.
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JUSTIFICATIVA

O projeto é de grande importância para recuperação viárias dos referidos bairros. Pois a um
grande volume populacional, tornando-se imprescindível a recuperação da pavimentação
asfáltica que é de suma importância para as comunidades, gerando qualidade. Mormente ao
estágio de não recuperada com aparecimentos de buracos nos asfaltos, a comunidade do
Jardim Padre Paulo, Vila Nova e Cavalhada vem sofrendo com o período chuvoso, com
acúmulo de água nas vias, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e
motocicletas que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, o que, de
certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio. (24049)
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