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Ao  Exmo.  Sr.  Governador  do  Estado,  Mauro
Mendes Ferreira, com cópia para o Secretário
Estadual  de  Infraestrutura  e  Logística,  Sr.
Marce lo  de  O l i ve i ra  e  S i l va ,  v enho
respeitosamente  através  deste  INDICAR  a
necessidade de recapeamento e tapa buraco na
M T  0 2 0 ,  e n t r e  o  D i s t r i t o  d o  C o u t o
(Campinápolis) e a Cidade de Canarana.

Com fundamento nas disposições regimentais vigentes (Art. 160, inciso II) do Regimento Interno deste
Parlamento Estadual, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente
legislativo às autoridades supramencionadas, por meio do qual INDICO e aponto, em consequência de
pleito oriundo do Suplente de Deputado Estadual Gilmar Miranda, a necessidade dessa  ação, visando,
dotar o local, com esta importante e fundamental ação.

JUSTIFICATIVA

Garantir a qualidade de vida ao cidadão e a sociedade é uma questão altamente preocupante para as
autoridades executivas do Estado, apesar do empenho e da mobilização dos gestores do setor para que tal
dever seja convenientemente exercido.

O presente pleito tem por objetivo reivindicar a necessidade de recapeamento e tapa buraco na MT 020,
entre o Distrito do Couto (Campinápolis) e a Cidade de Canarana.

Assim, a necessidade da estruturação da recuperação das vias se mostra conveniente com os anseios da
população, pois a sociedade sofre coma falta de qualidade de vida, devido a demora no deslocamento,
considerando o desvio dos buracos, prejuízos financeiros, tendo em vista os acidentes que ocasionam
danificação aos veículos que ali passam.

Os investimentos feitos em recuperação de vias não representam apenas melhorias para a trafegabilidade
de veículos e pessoas. Mas, principalmente, redução nos índices de acidentes.
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A Ação proporcionará melhorias na qualidade de vida dos moradores daquela região.

Considero um desafio a todos os governantes, enfrentar e mudar nossa realidade. Da mesma maneira que
mobilizamos recursos para outras áreas, podemos unir todos os esforços pra garantir providências quanto
essa restauração.

Assim, 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 07 de Fevereiro de 2023

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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