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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado,  com cópia  ao  Excelentíssimo  Senhor
Secretário  Estadual  de  Infraestrutura  e
Logística,  solicitando  com  urgência  o
recapeamento,  sinalização  e  limpeza  do
acostamento da Rodovia MT-040, no trecho que
liga o município de Santo Antonio de Leverger
ao Distrito de Mimoso.

      Com fulcro no que dispõe o Art. 160 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, solicitando com urgência o
recapeamento, sinalização e limpeza do acostamento da Rodovia MT-040, no trecho que liga o município de
Santo Antonio de Leverger ao Distrito de Mimoso.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se o pleito para o recapeamento, sinalização e limpeza do acostamento da Rodovia MT-040, no
trecho que liga o município de Santo Antonio de Leverger ao Distrito de Mimoso, haja vista o inúmeros
buracos na rodovia, além do mato invadindo a pista, aumentando o risco de acidentes,

A sua revitalização incentivará o turismo na região que conta com diversos atrativos, passando pela região
do Pantanal e pelos pontos turísticos do Distrito de Mimoso, local onde nasceu Marechal Cândido Rondon,
conhecido como patrono das telecomunicações no Brasil.

A rodovia é uma alternativa para os veículos pequenos que precisam trafegar no caminho entre Cuiabá e a
região sul do estado, sem a necessidade de passar pela Serra de São Vicente, que é a via de escoamento
da safra agrícola de Mato Grosso.

Por essa razão, conto com o especial empenho do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e do
Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, bem como com a aprovação dos
demais Pares, para a efetivação do importante pleito.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Janeiro de 2020

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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