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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística, com
cópia
ao
Excelentíssimo
Senhor
Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade
de viabilizar a recuperação total do Anel Viário
Conrado Sales de Brito, no trecho que vai da
MT 130 até a BR 364, no município de
Rondonópolis.

Com fulcro no Art. 160, II, 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 necessidade de viabilizar a recuperação total do Anel Viário Conrado Sales de Brito, no
trecho que vai da MT 130 até a BR 364, no município de Rondonópolis.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência do péssimo estado de manutenção que se encontra o Anel
Viário Conrado Sales de Brito, na MT-130, no município de Rondonópolis.
O Anel Viário já se arrasta carente de manutenção e recuperação há muito tempo, tornando a via
praticamente intransitável, devido às péssimas condições de conservação, com a existência de muitos
buracos e trechos impróprios para trânsito seguro.
Tal fato compromete o escoamento do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, diariamente, transitam
no local mais de 5 (cinco) mil veículos, em especial os do transporte pesado no escoamento de grãos.
Assim, visando dar condições de trabalho aos que passam, bem como garantir a segurança do cidadão,
faz-se necessária à recuperação, proporcionando maior segurança de trafegabilidade e melhorando a
qualidade de vida dos munícipes.
Diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos
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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

Thiago Silva
Deputado Estadual
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