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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
requerimento de informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), solicitando
informações a respeito das obras que estão sendo realizadas em Rondonópolis, especialmente quanto aos
seguintes pontos:

1.    Fornecer lista das obras (novas, reformas, ampliações, extensões) executadas e em execução no
âmbito do município de Rondonópolis, custeadas com recursos exclusivos do estado de MT. No período
2019/2022.

2.    Fornecer lista das obras (novas, reformas, ampliações extensões) executadas e em execução no âmbito
do município de Rondonópolis, custeadas em parceria com o próprio município ou outros entes federados.
No período 2019/2022.

3.    Informar o valor total de investimentos em obras (novas, reformas, ampliações extensões) do governo do
estado de MT efetuados no âmbito do município de Rondonópolis-MT, no período 2019/2022.

 

 

JUSTIFICATIVA

O município de Rondonópolis possui importância estratégica magnânima para Mato Grosso e para o Brasil.
A cidade tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e se encontra no entroncamento das
rodovias BR-163 e BR-364, importantes vias que ligam regiões norte e sul do país. Basicamente, a ampla
maioria dos produtos agrícolas e industriais são transportados para as metrópoles e portos do Brasil através
de tais.

 

Sem dúvidas, a diversificação do setor industrial consagrou Rondonópolis em novas atividades importantes
para a Economia, como um dos maiores centros de esmagamento, refino e engarrafamento de óleo de soja
do Brasil.
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Nesse sentido, entendendo que a cidade de Rondonópolis possui fulcral importância, todos os investimentos
na área de Infraestrutura, seja pelo Estado ou pelo Município são de vital importância para a população e
para a Economia.

 

Assim, como representante da população, este parlamentar solicita informações a respeito de todas as
Obras em andamento que estão sendo conduzidas em Rondonópolis para que possa ser feita uma análise
do mérito e para que possa ser cumprido o princípio publicitário da administração pública, em acordo com o
Artigo. 37 da Constituição Federal de 1988.

 

          Devido à importância de tais esclarecimentos, justifica-se o presente requerimento.

 

           

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2023

 

Claudio Ferreira
Deputado Estadual
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