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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  a
sinalização da MT 246 entre a entrada para o
Calcário Império e, o entroncamento da BR 163
próximo a Jangada/MT.

        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 por diversos usuários que por ela trafegam
especialmente moradores do municípios de Barra do Bugres, Porto Estrela, Denise, Nova Olímpia, Tangará
da Serra.

JUSTIFICATIVA

A MT 246 entre a entrada para o Calcário Império e o entroncamento da BR 163 próximo a Jangada foi
recuperada a mais de um ano, mas até o momento não recebeu a devida sinalização, colocando em perigo
os que por ali trafegam especialmente no período noturno..

Por motivo do intenso tráfego nesta rodovia que liga importantes municípios mato-grossenses e, por ser
praticamente o único elo de ligação com a capital do Estado urge a sua sinalização neste trecho pois, em
outros trechos da mesma rodovia recuperados mais recentemente a sinalização esta sendo feita.

Em face ao exposto, e para que o objetivo desta INDICAÇÃO 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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