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Indica ao Governador do Estado, extensivo ao
Secretário  de  Estado  de  Infraestrutura  e
Logística, a necessidade de sinalização vertical,
horizontal  e  a  instalação  de  redutores  de
velocidade (quebra-molas) no quilometro 10 da
rodovia  MT-246,  em  frente  ao  Frigorifico
Redentor,  localizado  entre  o  município  de
Barra  do  Bugres  e  o  Distrito  de  Assari.

Em conformidade com o Artigo 245 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido
o Soberano Plenário, que seja enviado expediente indicatório ao Governador do Estado de Mato Grosso,
Excelentíssimo Senhor Pedro Taques, extensivo ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística,
Excelentíssimo Senhor Marcelo Duarte Monteiro, demonstrando a necessidade de sinalização vertical,
horizontal e a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) no quilômetro 10 da rodovia MT-246, em
frente ao Frigorifico Redentor, localizado entre o município de Barra do Bugres e o Distrito de Assari.
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Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo dar atenção especial ao trecho da rodovia MT-246, no km-10 entre o
município de Barra do Bugres e o Distrito de Assari, onde é localizado o Frigorifico Redentor, que passou por
grandes reformas e ampliação, fato este que aumento significativamente o fluxo de veículos, de grande e
pequeno porte, na sede do frigorifico.

 

Ressaltamos que a MT-246 é a via principal que dá acesso ao norte do Estado, fato que o número de
veículos grandes e pequenos é bem expressivo, ainda mais agora que se inicia o escoamento das safras,
gerando grande risco a todos que ali trafegam, causando graves acidentes, inclusive fatais, fato já ocorrido,
ceifando vidas de suas famílias e da sociedade.

 

Assim visando proteger a vida humana e dar condições dignas e seguras a todos que ali trafegam que
apresentamos a presente indicação, onde contamos com o apoio dos Nobres Pares desta Casa de Leis para
sua aprovação, e solicitamos atenção especial do Governo.
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