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Indica ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao
E x m o .  S r .  S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d e
Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira
e Silva, acerca da necessidade de instalação de
20 postes de iluminação pública no Distrito de
Assari, município de Barra do Bugres - MT.

 

 

Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do
qual aponto e INDICO a instalação de 20 (Vinte) postes de iluminação pública no Loteamento Sol Nascente,
localizado no Distrito de Assari, município de Barra do Bugres - MT.

JUSTIFICATIVA

 

A presente indicação tem  por objetivo atender a demanda trazida a este Gabinete pelo Representante dos
Moradores do Distrito de Assari, o Sr. José Rosivaldo da Silva Santos. O mesmo relata a reinvindicação dos
cidadãos residentes no Loteamento Sol Nascente para que seja realizada a instalação de vinte postes de
iluminação pública (completo com luminárias).

É consenso de todas as pessoas que a ausência de iluminação pública causa muitos transtornos aos
transeuntes da via, que vai desde a falta de visibilidade dos motoristas e pedestres, como também facilita
ocorrências de roubos e outras ações criminosas.
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Diante do exposto, submeto a presente indicação para apreciação dos nobres pares, em prol de toda
sociedade barrense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Junho de 2022

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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