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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato  Grosso,  com  cópias  para  o  Exmo.
Secretário  de  Estado  de  Infraestrutura  e
Logistica  e  ao  Exmo  Prefeito  Municipal  de
Juscimeira,  a  necessidade  de  recuperar  as
pontes sobre o Córrego Marmelada, uma sobre
o Córrego Afluente do Córrego Marmelada e
uma sobre o Córrego São Bento, localizadas na
MT 373, no município de Juscimeira.

            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 cópias para o Exmo. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logistica  e ao Exmo Prefeito
Municipal de Juscimeira, mostrando a necessidade de recuperar as pontes  sobre o Córrego Marmelada,
uma sobre o Córrego Afluente do Córrego Marmelada e uma sobre o Córrego São Bento, localizadas na MT
373, no município de Juscimeira.

JUSTIFICATIVA

      A presente Indicação atendendo reivindicação do senhor Anirso Francisco de Oliveira e tem por objetivo
a recuperação das pontes  sobre o Córrego Marmelada, na região do Corguinho, com uma extensão de 20
metros,  uma sobre o Córrego Afluente do Córrego Marmelada, com uma extensão de 19 metros e uma
sobre o Córrego São Bento, com uma extensão de 26 metros, localizadas na MT 373, no município de
Juscimeira.

      As referidas pontes estão em precárias condições prejudicando o escoamento da produção da região
assim como a locomoção de pessoas e crianças para escolas, PSFs, hospital e comércio em geral..

       A situação coloca em risco os usuários, existindo a possibilidade da ponte desmoronar inviabilizando o
tráfego na referida rodovia, prejudicando milhares de usuários.

          Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação da presente propositura e providências imediatas do
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Poder Executivo. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Março de 2017

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual
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