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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de
Cuiabá,  Emanuel  Pinheiro,  que  determine  a
Secretaria competente proceder a estudos de
viabilidade no sentido de promover a realização
de obras de infraestrutura e saneamento básico
no  bairro  Alto  da  Gloria  no  município  de
Cuiabá-MT.

Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente, indicação ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que determine ao órgão competente proceder a estudos de
viabilidade no sentido de prover a realização de obras de infraestrutura e saneamento básico no bairro Alto
da Gloria, município de Cuiabá MT.

JUSTIFICATIVA

Considerando que, a Prefeitura da cidade de Cuiabá vem realizando obras estruturais em toda a cidade, no
sentido de melhorar a condição de vida dos seus munícipes tanto no que tange a mobilidade urbana como
na busca de melhoria da qualidade de vida da população com a realização de obras de saneamento básico e
de infraestrutura sem nenhum tipo de distinção, portanto, obras executadas na periferia como também nas
regiões consideradas nobres.

Considerando que, depende da atuação dos poderes públicos para se desenvolver e melhorar em todos os
sentidos a vida de seus moradores com oferecimento de segurança, educação, mobilidade urbana, moradia
e saúde que não foram realizados no decorrer dos anos a falta de infraestrutura e saneamento básico em
áreas públicas são problemas recorrentes e comprova a ausência de atuação do poder público, sendo assim,
é importante a realização destas obras para garantir os direitos constitucionais do cidadão.

Considerando que, o bairro Alto da Gloria compreende as ruas vinte Um, Rua Cinco, Rua Vinte, Rua Sete,
Rua Seis, Rua Dezenove, Rua Oito, Rua Quinze, Rua Doze, Rua Treze, Rua Onze, Rua das Violetas, que
ainda não possuem os serviços de infraestrutura e saneamento básico refletindo desta forma na incidência
de doenças acarretando gastos para os poderes públicos.
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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.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2020

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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