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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Infraestrutura-SINFRA/MT, com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, a necessidade de realizar a construção
de  ciclovias  na  rodovia  MT-471,  conhecida
como Rodovia do Peixe, em Rondonópolis-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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar a construção de ciclovias na rodovia MT-471, conhecida
como Rodovia do Peixe, em Rondonópolis-MT.                                                                       

JUSTIFICATIVA

 

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual realizar a construção de ciclovias na rodovia MT-471, conhecida como Rodovia do Peixe,
em Rondonópolis-MT.

 

Nesse sentido, é importante frisar que hoje esta rodovia já é utilizada por muitos atletas para a prática de
ciclismos, corridas e triatlos. Mas, devido à falta de ciclovia na rodovia, várias pessoas deixam de utiliza-la
pela falta de segurança causada.

 

Considerando ainda que a prática desses esportes estão em crescimento no Estado e pelo fato de a Rodovia
do Peixe ser conhecida por um lugar com belezas naturais, o investimento na construção desses
acostamentos poderão trazer competições tanto estaduais como até mundiais para o estado, incentivando
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assim a economia da região.

 

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 28 de Abril de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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