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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  recuperação,
manutenção  e  pavimentação  asfáltica  da
Rodovia  do  Leite,  MT-459,  na  cidade  de
Rondonópolis-MT.

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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar recuperação, manutenção e pavimentação asfáltica da
Rodovia do Leite, MT-459, na cidade de Rondonópolis-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar recuperação, manutenção e pavimentação asfáltica da
Rodovia do Leite, MT-459, na cidade de Rondonópolis-MT.

A recuperação de estradas é de suma importância para o tráfego e, assim o desenvolvimento do Estado.
Consiste em melhorias que irão permitir que os automóveis e caminhões possam transitar pela via com
rapidez, sem causar danos no veículo.

A MT-459, é o trecho que liga as cidades de São José do Povo, Nova Catanduva, Nova Galiléia e Pedra
Preta, região sul-leste de Rondonópolis, servindo de escoamento da produção de leite e laticínios. Está
região é carente de manutenção há muito tempo, dificultando assim, a vida dos produtores que trafegam pelo
local.

Vale ressaltar que esta obra trará grande impacto na região, pois garantirá maior segurança para condutores
e para os moradores, por ser uma rodovia de grande relevância para o desenvolvimento da localidade.

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que em parceria com o Governo do Estado de
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Mato Grosso, juntamente a SINFRA-MT, possam viabilizar melhorias para esta rodovia.

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.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Julho de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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