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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato  Grosso,  com  cópia  para  o  Exmo.
Secretário  de  Estado  de  Infraestrutura  e
Logística, a urgente necessidade de pavimentar
a  MT  260,  no  trecho  que  liga  a  sede  do
município  de  Poxoréu  até  a  Escola  Técnica
Estadual.

               Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa,
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador de Estado, com cópia ao senhor Secretário de Estado de Infraestrura e Logística, mostrando a
urgente necessidade de pavimentar a MT 260, no trecho que liga sede do município de Poxoréu até a Escola
Técnica Estadual.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Março de 2017

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

      A presente indicação visa atender a reivindicação da Vereadora Nathane Vilela Silva, que solicita a
 pavimentação da MT 260, no trecho que liga a sede do município de  Poxoréu até a Escola Técnica
Estadual .

        Conforme justifica a Vereadora Nathane é de suma importância o asfaltamento da Rodovia MT 260, no
referido trecho, haja vista que inúmeros alunos percorrem todos os dias esse trajeto para poder estudar,
sendo intenso o fluxo de carros e ônibus.

             Esta obra além de contribuir para uma maior segurança dos usuários que transitam pela mesma,
estimulará o desenvolvimento economico da região.  

                Assim sendo, pela importância social e econômica do pleito em tela, solicitamos que o governo do
estado viabilize os recursos para pavimentação daquela rodovia, atendendo assim a justa reivindicação da
vereadora Nathane em nome da população de Poxoréu.
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