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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  conclusão  das  obras  de  recuperação  da
Avenida  Rio  Branco,  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 a necessidade conclusão das obras de recuperação da Avenida Rio Branco, no município
de Rondonópolis.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da necessidade urgente de conclusão das obras de
recapeamento e recuperação da Avenida Rio Branco, em Rondonópolis.

Atualmente, as obras da importante Avenida Rio Branco, no município de Rondonópolis encontram-se
paralisadas, gerando grave caos social na região através da implantação de desvios, impedimento de acesso
às lojas e empresas, gerando diversos transtornos aos que ali transitam.

Por conta das obras, os munícipes denunciam existência de corriqueiros acidentes no local, carecendo da
tomada de imediatas providências para a conclusão das obras naquela localidade.

Entretanto, faz-se necessária a retomada e conclusão das obras, para que este antigo sonho da população
local possa se tornar realidade, melhorando a vida daqueles que ali residem.

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
quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Fevereiro de 2019

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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