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Com fulcro no que preceitua o Art. 177 e 183, inciso VIII, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art.
27 e 28 da constituição do Estado de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o Soberano
Plenário, que aprove o presente Requerimento direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, solicitando
informações escritas, no prazo de 30 dias, quanto aos itens numerados abaixo. 

1º Solicita informações sobre o andamento da obras de recuperação da MT 419 que liga o Município de
Guarantã do Norte a Novo Mundo.

2º Solicita informações sobre o andamento do projeto executivo para a pavimentação da MT 419 que liga o
centro do Município de Guarantã do Norte ao IFMT, trecho de 3,9 Km.

3º Solicita informações sobre a pavimentação e construção de pontes de concreto na MT 320 que liga a BR
163 ao Município de Marcelândia.

4º Solicita Informações sobre a conclusão da MT 322 que liga a sede do Município de Peixoto de Azevedo
ao Distrito de União do Norte.
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JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem fundamento no Princípio Constitucional da publicidade, transparência e
Eficiência dos Atos da Administração Pública, constantes no art. 37 da Constituição da República Federativa
do Brasil.

Diante das constantes cobranças da população, direcionadas a este Parlamentar, sobre a não conclusão das
obras aprovadas e iniciadas no Estado de Mato Grosso, obras de fundamental importância para o
desenvolvimento econômico da região, bem como para a segurança e bem estar das pessoas, é necessário
prestar esclarecimentos para os administrados sobre o andamento das obras mencionadas.

Trata-se de obras que estão paradas a algum tempo e precisam ser concluídas, pois já foram despendidos
recursos públicos com o início das obras, porém sem a devida conclusão, situação que não proporciona
resultados positivos para a população, pois a mesma não pode usufluir dos serviços, até então prestados,
nem para a credibilidade da Administração Pública. 

São estas as razões pelas quais solicito o apoio dos nobres Pares para a aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Junho de 2018

 

Pedro Satélite
Deputado Estadual
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