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INDICO  ao  Excelentíssimo  Ministro  de
Infraestrutura,  ao  Excelentíssimo  Senhor
Secretário  Estadual  de  Infraestrutura  e
Logística,  ao  Departamento  Nacional  de
Infraestrutura  e  Transporte,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  realizar  a  implantação  de
ciclovia na Rodovia do Leite, MT-459, na cidade
de Rondonópolis-MT.

     

 

INDICO ao Excelentíssimo Ministro de Infraestrutura, ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de
Infraestrutura e Logística, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a necessidade de realizar a implantação de ciclovia na
Rodovia do Leite, MT-459, na cidade de 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 implantação de ciclovia na Rodovia do Leite, MT-459, na
cidade de Rondonópolis-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Federal e Estadual, a necessidade de realizar a implantação de ciclovia na Rodovia do Leite,
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MT-459, na cidade de Rondonópolis-MT.

Os avanços e incrementos na parte de infraestrutura na Rodovia do Leite, além de melhorar a trafegabilidade
dos veículos, também vai fomentar a economia das cidades que estão interligadas por essa via, seja por
meio dos setores produtivos e turístico.

Portanto, esta obra trará grande impacto na região, pois garantirá maior segurança para  os moradores e
atletas que trafegam pela Rodovia e bem como proporcionar muitos benefícios à Pedra Preta e municípios
circunvizinhos.

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

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 05 de Janeiro de 2022

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual

2


