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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao
Exmo.  Senhor  Secretário  de  Estado  da  Casa
Civil  Dr.  Pedro  Jamil  Nadaf  e  ao  Exmo.
Secretário  de  Estado  de  Transportes  e
Pavimentação  Urbana  (SEPTU)  Sr.  Cinésio
Nunes  de  Oliveira,  a  necessidade  de  se
promover  estudos  e  envidar  esforços  para  o
asfaltamento  da  Rodovia  MT-100,  da
construção  de  pontes  de  concreto  e  da
finalização  dos  cortes  das  serras,  conforme
Indicação  nº.  042/2011,  de  autoria  do  Ilmo.
Vereador Ariovaldo José Brocanelli de Carvalho,
aprovada  por  unanimidade  pela  Câmara
Municipal  de  Alto  Taquari-MT  (anexo).

Com fulcro no art. 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, o encaminhamento de expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao Exmo. Senhor Secretário de Estado da Casa Civil Dr. Pedro
Jamil Nadaf, e ao Exmo. Secretário de Estado de Transportes e Pavimentação Urbana (SEPTU) Sr. Cinésio
Nunes de Oliveira, mostrando a necessidade de se promover estudos e envidar esforços para o asfaltamento
da Rodovia MT-100, da construção de pontes de concreto e da finalização dos cortes das serras, conforme
Indicação nº. 042/2011, de autoria do Ilmo. Vereador Ariovaldo José Brocanelli de Carvalho, aprovada por
unanimidade pela Câmara Municipal de Alto Taquari-MT (anexo).

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Março de 2013

 



Gilmar Fabris
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

“O clamor da população em ver a Rodovia MT-100 asfaltada é o mesmo que tínhamos há 10 (dez) anos e
sabemos o quanto é importante a pavimentação de uma rodovia; pois, após recebermos esta obra, o
Município de Alto Taquari teve um grande crescimento. Acredito que em virtude da aptidão de Ribeirãozinho
em expandir a área agrícola, o asfaltamento da Rodovia ora citada dará aquela gente, condições de
desenvolvimento”, consiste no trecho parcial da reivindicação encaminhada ao meu Gabinete.

A justificativa apresentada pelo Ilmo. Vereador Ariovaldo José Brocanelli de Carvalho para tão importante
Indicação aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Alto Taquari-MT,  em solidariedade ao
Município de Ribeirãozinho, principal beneficiário dessas obras que, com certeza beneficiará também os
Municípios que compõem o Médio Araguaia, reflete a angústia dessa Região, que aguarda há mais de três
décadas por melhores condições para promoção do desenvolvimento.

Esta Casa de Leis não se furtará de suas responsabilidades e certamente haverá de aprovar esta Indicação,
da qual conto que o Governo do Estado, para envidar esforços visando atender essa justa reivindicação.
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