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Ao  Exmo.  Sr.  Governador  do  Estado,  Mauro
Mendes Ferreira, com cópia para o Secretário
Estadual  de  Infraestrutura  e  Logística,  Sr.
Marce lo  de  O l i ve i ra  e  S i l va ,  v enho
respeitosamente  através  deste  INDICAR  a
necessidade de reforma de duas Pontes na MT
020 que liga Canarana a Paranatinga.

     Com fundamento nas disposições regimentais vigentes (Art. 160, inciso II) do Regimento Interno deste
Parlamento Estadual, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente
legislativo às autoridades supramencionadas, por meio do qual INDICO e aponto, em consequência de pleito
oriundo do Vereador da Câmara Municipal de Canarana, Emmanuel Luis Magni (Manu), e do senhor
Mauro Schaedler, a necessidade de reforma das pontes, visando, dotar o local, com esta importante e
fundamental obra.

JUSTIFICATIVA

 

Garantir a qualidade de vida ao cidadão e a sociedade é uma questão altamente preocupante para as
autoridades executivas do Estado, apesar do empenho e da mobilização dos gestores do setor para que tal
dever seja convenientemente exercido.

 

O presente pleito tem por objetivo a necessidade de reforma da ponte do bichinho e da ponte sobre o Rio
Canastra na MT 020 liga Canarana a Paranatinga.

 

A indicação é extremamente necessária devido ás condições que encontram estas pontes, sendo esta
localizada numa importante via de passagem para transportes, veículos leves e pesados, bem como os
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municípios encontram-se  no período de escoamento da safra, bem como ocorreu um acidente sobre a ponte
bichinho, envolvendo duas carretas,  e a ponte ficou destruída, a MT 020 esta interditada e o desvio não
suporta o trânsito de caminhões

 

Considero um desafio a todos os governantes, enfrentar e mudar nossa realidade. Da mesma maneira que
mobilizamos recursos para outras áreas, podemos unir todos os esforços pra garantir recursos para
pavimentação asfáltica.

 

Assim, 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 18 de Março de 2020

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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