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Indico ao Exmo. Prefeito de Cuiabá Emanuel
Pinheiro  e  a  Secretário  Municipal  de  Obras
Públicas José Roberto Stopa, para que faça a
pavimentação  asfáltica,  Rede  Pluvial  e
Drenagens  nas  ruas  Três  Lagoas;  Presidente
Castelo  Branco;  Jose  Padre  de  Anchieta;
Arcênio  Silva;  Jose  Feliciano;  São  Jose;
Vasconcelos: São João; Cuiabania; Castro Alves;
Arante  do  Nascimento;  Paulista;  Santa  Rita;
Padre Amadeu; Padre Amadeu e Avenidas Santa
Laura,  do  bairro  Santa  Laura  e  por  ventura
todas  as  Ruas,  Avenidas,  Travessas  e/ou
Logradores que não foram citados, que sejam
feito um levantamento por esta secretaria.

Com Fulcro no Art.160-II, Desta Casa de leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que seja remetida esta Indicação à Prefeitura de Cuiabá e a Secretaria Municipal de Obras Públicas para
que faça a Pavimentação Asfáltica, Rede Pluvial e Drenagens das ruas Três Lagoas; Presidente Castelo
Branco; Jose Padre de Anchieta; Arcênio Silva; Jose Feliciano; São Jose; Vasconcelos: São João; Cuiabania;
Castro Alves; Arante do Nascimento; Paulista; Santa Rita; Padre Amadeu; Padre Amadeu e Avenidas Santa
Laura, do bairro Santa Laura em Cuiabá-MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da solicitação formulada, pelo decorrente do pleito apresentado
pela a comunidade do bairro Santa Laura em Cuiabá-MT, que sofrem com a poeira na época da seca e com
lama na época das chuvas, a pavimentação asfáltica contribui com a melhora da saúde dos moradores, gera
segurança aos motoristas e ainda valoriza os imóveis.

A uma necessidade premente, pois o transtorno que está sendo causado aos moradores, as ruas e avenidas
ficam intransitáveis de trafegabilidade, devido o excesso de buracos. Salientando ainda que fica impossível a
passagem de veículos, em decorrências do período chuvosos a o acumulo de lamas e poça d’água, e no
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período de seca que a população sofre com a poeira, pois é um direito de todos os cidadãos de ir e vir.

Os moradores já aguardam esta infraestrutura do poder público há mais de 30 anos e merecem esta atenção
devida por esta região aglomerar um número expressivo de habitantes.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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