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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual  de  Infraestrutura  e  Logística,  com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, a necessidade de realizar pavimentação
asfáltica  na  Rodovia  MT-459,  no  trecho
compreendido em 40 Km, entre os municípios
de São José do Povo e Pedra Preta-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 pavimentação asfáltica na Rodovia MT-459, no trecho
compreendido em 40 Km, entre os municípios de São José do Povo e Pedra Preta-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 pavimentação asfáltica
na Rodovia MT-459, no trecho compreendido em 40 Km, entre os municípios de São José do Povo e Pedra
Preta-MT.

Considerando que recebemos em nosso gabinete, demanda oriunda da Câmara Municipal de Vereadores de
São José do Povo-MT, por meio do Vereador Paulo Alves de Paula (Paulinho do Galo – PSD), que diz
respeito a tão sonhada pavimentação da Rodovia MT-459, denominada “Rodovia do Leite”.

E tendo em vista que, a pavimentação asfáltica trás inúmeros benefícios aos condutores, além da economia
no transporte de mercadoria e mais segurança aos condutors. A MT-459, liga os municípios de Pedra Preta a
São José do Povo-MT, passando pelos Distritos de Nova Catanduva e Nova Galiléia.

A Rodovia serve de escoamento da produção de leite e laticínios, além de ser muito utilizada por moradores
de assentamos, sitiantes, pecuaristas, e pequenos produtores rurais.

Contudo, a região é carente de manutenção há muito tempo e conforme relatado pelo Vereador, atualmente
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esse trecho dispõe de vários buracos e "costelas de vaca', causando diversos transtornos aqueles que
trafegam pelo local.

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 22 de Setembro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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