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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Infraestrutura,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  realizar  a  reconstrução  do
asfalto do trecho de 14 quilômetros da Rodovia
MT-140, entre o município de Campo Verde e o
entroncamento com a MT-251 (trevo Gardez).

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 ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar a reconstrução do asfalto do trecho de 14 quilômetros da
Rodovia MT-140, entre o município de Campo Verde e o entroncamento com a MT-251 (trevo Gardez).
                                

JUSTIFICATIVA

 

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar a reconstrução do asfalto do trecho de 14 quilômetros da
Rodovia MT-140, entre o município de Campo Verde e o entroncamento com a MT-251 (trevo Gardez).         
                    

 

Neste trecho, mesmo tendo sido feito o tapa buracos há cerca de alguns dias, não esta sendo suficiente para
atender os problemas que esta rodovia trás.

 

Considerando que estamos no período de chuvas, as bases do asfalto não estão resistindo e estão cedendo 
devido ao peso dos caminhões que trafegam nesta via.
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Nesse sentido, seria necessária a reconstrução do asfalto desteste trecho  para que consigamos resolver de
vez estes problemas que afligem os motoristas que passam pelo local há anos.

 

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Abril de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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