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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de  Estado  de  Infraestrutura  e  Logística,  a
necessidade de aquisição de maquinários novos
para a manutenção das estradas Estaduais mão
pavimentadas,  na  Região  do  Complexo
Nascente  do  Pantanal.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes Ferreira
e ao Ilustríssimo Senhor Secretário de Infra Estrutura Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, a
necessidade de aquisição de maquinários novos para a manutenção das estradas Estaduais
mão pavimentadas, na Região do Complexo Nascente do Pantanal.

JUSTIFICATIVA

Com objetivo principal de realizar a manutenção e manter a conservação das rodovias
estaduais não pavimentadas no âmbito do Consórcio Nascentes do Pantanal, que totaliza mais
de 940 quilômetros.

Através de muito esforço, o Consórcio Nascentes do Pantanal, em conjunto com os Municípios
consorciados, vem realizando manutenção e conservação das rodovias, mas os maquinários
utilizados estão reduzido e possuem mais de 13 anos de uso, necessitando de constante
manutenção.

Para que o Consórcio Nascentes do Pantanal consiga atender os seus 14 municípios, se faz
necessária a aquisição dos seguintes maquinários:

2 (duas) Motoniveladoras;

1 (uma) Escavadeira Hidráulica de Esteira;
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1 (uma) Pá carregadeira;

Através da aquisição desses maquinários, o Consórcio Nascentes do Pantanal poderá atender
aos municípios da Região Oeste, e melhorar a qualidade e a segurança de quem utiliza os mais
de 940 quilômetros de estrada. 

Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e
posterior atendimento pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Janeiro de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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