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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Infraestrutura,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade de realizar pavimentação asfáltica
do quilometro 20 ao quilometro 30, da MT-419,
e aterro das cabeceiras da ponte sobre o Rio
Braço Norte, entre os municípios de Guarantã
do Norte - MT e Novo Mundo - 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 pavimentação asfáltica do quilometro 20 ao quilometro 30,
da MT-419, e aterro das cabeceiras da ponte sobre o Rio Braço Norte, entre os municípios de Guarantã do
Norte - MT e Novo Mundo - MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar pavimentação asfáltica do quilometro 20 ao quilometro 30, da
MT-419, e aterro das cabeceiras da ponte sobre o Rio Braço Norte, entre os municípios de Guarantã do
Norte - MT e Novo Mundo - MT.                                                                                                      

Conforme informações, o projeto para a pavimentação deste trecho já foi aprovado, tanto que haviam
iniciados as obras e retirado cerca de oito quilômetros de asfalto entre o percurso, porém há mais de um ano
não deram mais andamento com os trabalhos.

Na mesma rodovia, foi concluída a obra de construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Braço Norte,
contudo resta somente a realização do aterro das cabeceiras da ponte, para que os carros comecem a
trafegar pela mesma.

É sabido que, a realização da pavimentação asfáltica e a construção de pontes de concreto gera conforto à
população, proporcionando níveis consideráveis de segurança, velocidade e economia no transporte de
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pessoas e mercadorias.

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 e para a economia do Estado.

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 19 de Maio de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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