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Indico  ao  Governador  do  Estado  de  Mato
Grosso,  Excelentíssimo  Sr.  Mauro  Mendes,
extenso  ao  Excelentíssimo  Sr.  Marcelo  de
Oliveira e Silva e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura  e  Logística,  a  necessidade  de
viabilizar a recuperação asfáltica da MT-250,
no trecho que compreende Mirassol D'oeste-MT
até o município de Curvelândia-MT.

Com Fulcro No Art.160-II, Desta casa de leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que seja remetida esta indicação ao Governador do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Sr. Mauro
Mendes, extenso ao Excelentíssimo Sr. Marcelo de Oliveira e Silva e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura e Logística, a necessidade de viabilizar a recuperação asfáltica da MT-250, no trecho que
compreende Mirassol D'oeste até o município de Curvelândia-MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição em forma de indicação visa a necessidade de viabilizar a recuperação asfáltica da
malha viária da MT-250, no trecho que se inicia em Mirassol D´oeste-MT e finaliza no munícipio de
Curvelândia-MT. A conservação das estradas possui extrema importância do ponto de vista econômico, pois
pode estimular o desenvolvimento da região através das melhorias estruturais, e ainda influenciar
diretamente no custo do transporte e na qualidade dos produtos transportados.

Lembrando que a rodovia estadual é a principal via de tráfego de veículos dos moradores daquela região,
contudo se encontra em estado precário, vindo a causar danos aos veículos, além de dificultar e colocar em
risco a vida das pessoas que ali trafegam.Por isso venho expressar a urgente necessidade aos nobres pares,
esperando assim aprovação nesta casa de leis e futura apreciação do poder executivo. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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