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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretários  de  Estado  de  Infraestrutura  e
Logística, a necessidade de viabilizar recursos
financeiros para recapeamento do asfalto com
36 km de extensão na Rodovia MT 343, que liga
o Município de Porto Estrela ate o de Município
Barra dos Bugres MT.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Governador do Estado, com cópia ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, mostrando-lhes a necessidade de viabilizar recursos
financeiros para recapeamento do asfalto com 36 km de extensão na Rodovia MT 343, que liga o Município
de Porto Estrela ate o de Município Barra dos Bugres MT.

JUSTIFICATIVA

A MT- 343 se encontram em péssimas condições de trafegabilidade e, por consequência, tem dificultado,
sobremaneira, o acesso entre os municípios Porto Estrela até o Município de Barra dos Bugres MT.

A presente indicação possui caráter excepcional de levar ao conhecimento do executivo estadual a ausência
do estado na recuperação daquela determinada área. Seu secundário objetivo é acolher a justa reivindicação
da população daquela região, externada por pedidos encaminhados ao meu gabinete.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de 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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