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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística,  com
c ó p i a  a o  E x c e l e n t í s s i m o  S e n h o r
Secretário-Chefe da Casa Civil,  a necessidade
de  viabilizar  a  recuperação,  manutenção,
tapa-buracos e limpeza das margens da Rodovia
do  Peixe,  na  MT-471,  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, manutenção, tapa-buracos e limpeza das
margens da Rodovia do Peixe, na MT-471, no município de Rondonópolis.Santa Helena e Colíder

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência do péssimo estado de manutenção que se encontra a Rodovia
do peixe, na MT-471, no município de Rondonópolis.

Inaugurada no final do ano de 2009 como uma rodovia voltada para a contemplação da natureza e para o
turismo, a rodovia MT-471, popularmente conhecida como Rodovia do Peixe, está com suas margens
tomadas pela vegetação adjacente e com a grande parte das placas de sinalização completamente
encobertas, dificultando a visão dos motoristas e motociclistas que transitam por ali, colocando a em risco
suas vidas, pois se trata de estrada  sinuosa, fato agravado pela invasão da vegetação na pista de rolamento
e dificultando a visão das pessoas que trafegam pelo local.

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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