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I N D I C O  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,  com cópia ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário  de
Infraestrutura, a necessidade de recuperação o
trecho da rodovia MT-358 que compreende a
ponte do rio Sepotuba e a parte alta da Serra
do Parecis.

     

         

            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 a necessidade de recuperação o trecho da rodovia MT-358 que compreende a ponte
do rio Sepotuba e a parte alta da Serra do Parecis.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da necessidade de recuperar o trecho da rodovia MT-358 que
compreende a ponte do rio Sepotuba e a parte alta da Serra do Parecis, pois se encontra em péssimas
condições, colocando em risco o patrimônio e a vida dos que dela precisam se utilizar.

 

O trecho é utilizado para escoamento da produção de grãos de fazendas do chapadão do Parecis e por
aqueles que precisam se deslocar entre os municípios de Tangara da Serrá e Campo Novo do Parecis.
Conforme amplamente noticiado, as viagens feitas nesse percurso causam despesas, acidentes, atrasos e,
por consequência, aumento nos valores dos fretes.
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Em face do exposto e 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 quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua
regimental acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Fevereiro de 2019

 

Faissal
Deputado Estadual
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