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EMENTA:  Construção  de  uma  ponte  de
concreto, com via dupla, sobre o rio Araguaia,
nas proximidades do Parque das Águas Quentes,
ligando Barra do Garças à vizinha cidade de
Aragarças-GO.

CONTEÚDO:

INDICAÇÃO ao plenário desta Casa Legislativa, endereçada ao Senhor
Governador do Estado de Mato Grosso, para a construção de uma ponte de
concreto, com via dupla, sobre o rio Araguaia, nas proximidades do Parque
das Águas Quentes, ligando Barra do Garças à vizinha cidade de
Aragarças-GO.

Essa ponte terá uma dimensão aproximada de 260 metros de extensão,
requerendo ainda obras de acabamento e/ou ligação com as ruas das
respectivas cidades.

Para tanto estamos embasados no Art. 160, inciso II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
manifestando o Soberano Plenário favorável ao que se indica, solicitamos que seja enviado expediente
legislativo à autoridade supra mencionada contendo a indicação que hora justificamos.
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JUSTIFICATIVA

Atualmente só contamos com uma ligação entre as duas cidades, através da BR070 que as corta, fazendo
essa interligação através de outro município, o Pontal do Araguaia.

Como vimos, são três municípios que se comunicam entre si, através da BR 070, exclusivamente. O trânsito
fica caótico, em determinados horários, há um desperdício de tempo dos caminhoneiros e de toda a
população que por ali circula e que fazem o escoamento da produção desses municípios.

Ocorre ainda, Senhores Deputados, um nervosismo constante dos motoristas de viaturas menores, de
passeio, devido a lentidão do trânsito provocada pela quantidade de carros e motociclistas,nos horários de
pico, gerando, com isso, consequentemente, inúmeros acidentes de trânsito.

Por outro lado, o anel viário não corrigirá o problema. Na região próxima do Parque das Águas Quentes,
existem hotéis que hospedam muitos turistas, visitantes e mesmo pessoas a trabalho que desejam uma
estada próximo às águas termais, oriundas do Estado de Goiás e de outras regiões do país como, do Sul,
Sudeste, Nordeste e Norte do país e que, tanto em suas chegadas quanto nas saídas são obrigados a
buscar a BR 070, ainda em Barra do Garças, quando já poderiam pegá-la, em Aragarças. Somos,
excelentíssimos Senhores, gente do povo e, portanto, desejamos, ao indicar essa Obra, gerar economia de
gastos e de tempo, particularmente aos:

- Transportadores.Com o desenvolvimento melhor do trânsito, poupando tempo e economizando combustível;

- Aos turistas e visitantes da cidade de Barra do Garças e circunvizinhas pelo mesmo motivo de economia de
combustível e de tempo, além de desafogar o trânsito na BR070, na região do Pontal do Araguaia,

- Aos moradores das três cidades, gerando o conforto da liberdade de opção de deslocamento por onde
melhor lhes aprouver.
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