
Requerimento - e1d9myxf

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: e1d9myxf
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
01/03/2023
Requerimento nº 72/2023
Protocolo nº 1645/2023
 

Autor: Dep. Claudio Ferreira

Com fulcro no Artigo 177 do Regimento Interno da ALMT, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano
Plenário, que seja encaminhado este Requerimento de Informação para Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística do Estado do Mato Grosso – SINFRA, solicitando informações sobre a
realização de pavimentação e recuperação asfáltica no Distrito Industrial do Município de
Rondonópolis informando, especificamente, acerca do que segue:

 

1. Há previsão de recuperação/construção de pavimento do Distrito Industrial de Rondonópolis
(Distrito Antigo).

2. Requer informações sobre a existência de convênios, caso exista, apresentar: prazo de duração,
data de início e conclusão, fonte pagadora, valores repassados ou a repassar, qual contrapartida,
por fim apresentar cópias do convênio?

       3. Há recurso federal, estadual, municipal no referido convênio?

       4. Caso haja recurso federal, estadual, municipal informar detalhadamente a origem e os
respectivos valores e prazos.

JUSTIFICATIVA

Considerando que cabe aos membros desta Casa fiscalizar e acompanhar a atuação do Governo do Estado,
além de representar a população na esfera estadual, tem chegado a este Gabinete diversão reclamações
sobre as condições de trafegabilidade na região do Distrito Industrial de Rondonópolis.

 

A população desta região a muitos anos recebe promessas de investimentos de pavimentação, restauração
e melhoramento na infraestrutura de trafegabilidade na região, porém na prática, infelizmente, as obras no
Distrito Industrial não acontecem e as que são começadas não chegam a serem finalizadas.
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O presente requerimento justifica-se pela fiel obrigação de fiscalização, acompanhar e apoiar as ações do
Governo do Estado, assim, requeremos informações sobre a realização pavimentação e recuperação
asfáltica no Distrito Industrial do Município de Rondonópolis, conhecido popularmente como
“Distrito Antigo”.

 

Diante disso, este parlamentar, no exercício de seu dever constitucional de fiscalização, apresenta o
presente requerimento, contando com o apoio dos demais parlamentares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Março de 2023

 

Claudio Ferreira
Deputado Estadual
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