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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato  Grosso,  com  cópias  para  o  Exmo.
Secretário  de  Estado  de  Infraestrutura  e
Logística, ao Exmo. Secretário Chefe da Casa
Civil,  ao  Prefeito  Municipal  de  Tangara  da
Serra e aos vereadores da Câmara Municipal de
Tangara da Serra, a necessidade de construir
uma rotatória na MT 358, entrocamento com a
MT  339  -  (estrada  que  liga  a  MT  358  ao
Assentamento  Antônio  Conselheiro,  em
Tangará  da  Serra).

  Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador de
Estado, com cópias para o Exmo. Secretário de Estado Infraestrutura e Logistica, e ao Exmo. Secretário
Chefe da Casa Civil, ao Prefeito Municipal de Tangara da Serra e aos vereadores da Câmara Municipal de
Tangara da Serra, mostrando a necessidade de construir uma rotatória na MT 358, entrocamento com a MT
339  (estrada que liga a MT 358  ao Assentamento Antônio Conselheiro, em Tangará da Serra).

JUSTIFICATIVA

       Atendendo reivindicação dos usuarios da MT 339 estamos apresentando essa indicação no sentido
de  construir uma rotatória na MT 358, entrocamento com a MT 339( estrada que liga a MT 358  ao
Assentamento Antônio Conselheiro, em Tangará da Serra).

            Este trecho apresenta um intenso fluxo de veículos e frequentemente uma grande quantidade de
carros e caminhões ficam parados na beira da rodovia aguardando a possibilidade de atravessar a mesma
para ter acesso a rodovia do Assentamento. Esta situação tem provocado um grande numero de acidentes,
causando até mortes.
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         Visando diminuir o numero de acidentes e melhorar a trafegabilidade no trecho é que apresentamos
esta indicação e solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação dessa propositura, assim como, a
priorização por parte do Governo do mesmo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Maio de 2021

 

Dr. João
Deputado Estadual
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