
Indicação - 46i3vx1m

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 46i3vx1m
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
10/07/2013
Indicação nº 2032/2013
Protocolo nº 4595/2013
 

Autor: Dep. José Domingos Fraga

Indica à Secretaria de Estado de Transporte e
Pavimentação  Urbana-  SETPU,  a  necessidade
de  adquirir  12  Toneladas  de  massa  asfáltica
para recuperação das ruas (operação de tapa
buracos), que ligam a MT- 343 a MT- 242, no
trecho entre o Município de Arenápolis a Nova
Marilândia.

        Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
à Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente à Secretaria de Estado de
Transporte e Pavimentação Urbana- SETPU, informando a necessidade de adquirir 12 Toneladas de
massa asfáltica para recuperação das ruas (operação de tapa buracos), que ligam a MT- 343 a MT-
242, no trecho entre o Município de Arenápolis a Nova Marilândia.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2013

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, que tem por objetivo indicar à Secretaria de Estado de Transporte e
Pavimentação Urbana- SETPU, a necessidade de adquirir 12 Toneladas de massa asfáltica para
recuperação das ruas (operação de tapa buracos), que ligam a MT- 343 a MT- 242, no trecho entre o
Município de Arenápolis a Nova Marilândia.

A presente INDICAÇÃO beneficiará diretamente a região do Município de Arenápolis, bem como ao
Município de Nova Marilândia, tornando as ruas daquelas aprazíveis cidades trafegáveis e seguras.

Assim, esta Indicação que visa adquirir 12 toneladas de massa asfáltica para a manutenção e recuperação
das ruas que ligam a MT- 343 a MT- 242, no trecho entre o Município de Arenápolis a Nova Marilândia,
necessita do atendimento do que aqui indicamos como forma de levar segurança, qualidade de vida e
progresso para a população do produtivo município de São José do Rio Claro.

Desta feita, considerando o breve relato acima, é que apresentamos a presente indicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2013

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual


