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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Infraestrutura  e  Logística,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade de realizar recapeamento, limpeza
dos  matos  das  laterais,  construção  de
acostamento e iluminação da MT-270, que liga
Rondonópolis à São José do Povo-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar recapeamento, limpeza dos matos das laterais, construção
de acostamento e iluminação da MT-270, que liga Rondonópolis à São José do Povo-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, através da Secretaria de Infraestrutura a necessidade de realizar recapeamento, limpeza
dos matos das laterais, construção de acostamento e iluminação na MT-270, que liga Rondonópolis à São
José do Povo-MT.

O município de São José do Povo localiza-se a 268 km da Capital e sua população estimada é de
aproximadamente quatro mil habitantes. A sua economia é voltada para os trabalhos de manejo e condução
da atividade da pecuária leiteira junto ao modelo de produção da Pequena Propriedade Rural,
disponibilizando hoje de 04 (quatro) Assentamentos Rurais Produtivos.

A Rodovia MT-270, é um dos principais acessos ao município de São José do Povo, e de acordo com as
demandas dos munícipes da região, o trecho entre Rondonópolis a São José do Povo encontra-se em
situação precária e está tomado por buracos e crateras (fotos anexas).

 Contudo, se faz necessário com urgência a realização da recuperação da malha asfáltica deste trecho da
MT-270, visando acabar com os buracos e crateras que se formaram ao longo da via, que estão dificultando
trafego e causando danos materiais aos veículos e principalmente colocando em risco a vida dos motoristas
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que por ali trafegam diariamente.

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que em parceria com o Governo do Estado de
Mato Grosso, juntamente a SINFRA-MT, possam viabilizar a execução desta obra de grande relevância para
a população.

 Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Março de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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