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Nos termos do artigo 177 da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO à Mesa
Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado pedido por
escrito ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – Exmo. Sr. Marcelo Duarte Monteiro, afim de
que apresente cronograma da obra e informação do início e prazo de execução da duplicação de 3,6 Km do
trecho entre o trevo do acesso ao distrito da Guia até a Fundação Bradesco, em Cuiabá, inclusive com
instalação de um canteiro central e ciclovias.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2015

 

Baiano Filho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade Requerimento que visa obter junto a Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística, informações a acerca do cronograma da obra e informação do inicio e prazo
para a execução do projeto de duplicação de 3,6 km do trecho do acesso a região do distrito da Guia até a
Fundação Bradesco, como forma de exercer a competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, atribuída a esta Casa Legislativa pela Constituição Estadual no artigo 26, inciso VIII, abaixo
transcrito:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...);

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou Comissões, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta.

Este requerimento é de suma importância, pois, a Rodovia Emanuel Pinheiro neste trecho que ainda não foi
duplicado tem ceifado muitas vidas em acidentes de trânsito, e que não existe outro caminho para milhares
de moradores que a utiliza para acessar diversos bairros, condomínios e associações, supermercados e etc,
oferecendo rico a todos que por ali transitam.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.
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