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INDICA ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística, com cópia
ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da
Casa  Civil,  a  necessidade  de  viabilizar
recuperação asfáltica emergencial da MT - 358
no  trecho  entre  Tangará  da  Serra  e  o
entroncamento da Itamarati, distrito de Campo
Novo do Parecis.

Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do
qual aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pelos clamores dos moradores destes dois populosos
municípios.

JUSTIFICATIVA

Tangará da Serra, considerado como um dos polos de desenvolvimento do estado de Mato Grosso se une
aos municípios de Juína, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis, Comodoro, Campos de Júlio e Sapezal pela
MT 358, sendo que a mesma, a vários anos encontra-se deteriorada dificultando o trânsito dos cidadãos que
buscam os serviços de saúde, comercio, pois a característica principal desta cidade é de prestação de
serviços, bem como uma das principais vias de acesso a capital do estado.

 

A necessidade da intervenção do estado é premente, pois, além do intenso tráfego de veículos pequenos,
soma-se o escoamento da safra de soja, em plena colheita e dos demais produtos agrícolas, em grande
parte passam por esta importante via de escoamento que é a MT 358.

 

Em face do exposto e para que o objetivo desta imediata e emergencial recuperação possa ser alcançado,
na forma aqui justificada, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada
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apreciação de meus distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o
devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Fevereiro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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