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EMENTA: Asfaltamento do trecho da MT – 322,
compreendido  entre  o  Posto  Arnon,  na
convergência com a BR-158, até o Espigão do
Leste  (localidade  também  denominada  de
Baianos), distrito do Município de São Félix do
Araguaia.

CONTEÚDO

INDICAMOS ao Plenário desta Casa e se aprovado, encaminhamento de
expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso,
expediente indicando o asfaltamento do trecho da MT – 322, compreendido
entre o Posto Arnon, na convergência com a BR-158, até o Espigão do Leste
(localidade também denominada de Baianos), distrito do Município de São
Félix do Araguaia.

Ressalta-se ainda que o asfaltamento dessa rodovia MT–322, está
contemplado no Programa Mato Grosso Integrado, do Governo anterior.

Este documento encontra-se embasado no Art. 160, inciso II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa e,
após manifestação favorável do Soberano Plenário, ao que se indica, solicitamos que seja enviado
expediente legislativo à autoridade supra mencionada contendo a indicação que justificamos abaixo.
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Adalto de Freitas
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Esse Distrito, localizado a 230 km de São Félix do Araguaia, vem se despontando, no cenário do
agronegócio, devido as suas terras férteis e muito produtivas.

O Espigão do Leste tem despertado a atenção de Grandes Empresas que desejam investir na região, o que
vem proporcionando empregos aos seus moradores que atualmente são em número aproximados de 3.500
habitantes, contando também os que moram em fazendas e proximidades de empresas que cercam a região.

Também, em função da alta relevância que esse município representa na produção de grãos, destaca-se a
grande importância que é esse asfaltamento para a logística das empresas sediadas nessa localidade.

Essa região é a principal produtora de grãos da Região Norte do Araguaia
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