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INDICA ao Excelentíssimo Secretário de Estado
de  Infraestrutura  e  Logística,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa Civil, a necessidade de viabilizar uma ação
de recuperação na MT 343 entre o distrito de
ASSARI  do  município  de  Barra  do  Bugres  à
sede do município de DENISE.

   Com fulcro no Art. 160 e seguintes 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, decorrente do pleito formulado pelos usuários desta importante MT que faz
parte da malha viária mato-grossense. 

JUSTIFICATIVA

Há muitos anos abandonada pelo poder público, a MT 343 deteriorou-se de tal forma que hoje é mais uma
estrada de chão do que trechos onde perduram algum tipo de asfaltado e, os trechos onde se encontra um
pouco de asfalto enormes crateras tomam conta do mesmo.

Urge a tomada de providências do poder público para solucionar de uma vez por todas esta calamitosa
situação que deixam totalmente se acesso por uma via pavimentada os moradores deste município.

Uma recuperação total desta movimenta estrada se torna necessária, pois é a forma existente hoje para que
os munícipes deste município possam transportar seus enfermos ao hospital de Barra do Bugres ou trazê-los
para a capital do Estado.

Em face ao exposto e para que o objetivo desta imediata e emergencial recuperação desta MT 343 possa
ser alcançada, na forma aqui justificada, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a
elevada apreciação dos 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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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Setembro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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