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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
SECRETÁRIO DE ESTADO INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA, A NECESSIDADE DE VIABILIZAR A
RECUPERAÇÃO  DA  RODOVIA  MT-338,  NO
TRECHO  ENTRE  JUARA  E  PORTO  DOS
G A Ú C H O S  Q U E  J Á  S E  E N C O N T R A
DETERIORADO.

        Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno deste Parlamento Estadual, requeiro à
Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Secretário de Estado
de Infraestrutura e Logística, tratando da necessidade de viabilizar a recuperação da MT-338, no trecho entre
as cidades de Juara e Porto dos Gaúchos, que encontra-se deteriorado. 

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo levar ao conhecimento do Secretário de Estado de Infraestrutura e
Logística, atendendo o anseio da população local, no intuito de viabilizar a recuperação da MT-338, no
trecho compreendido entre Juara e Porto dos Gaúchos.

Não podemos deixar que esta tão importante rodovia fique sem a necessária recuperação e manutenção,
visto que vários pontos já se encontram em situações críticas, impedindo a plena trafegabilidade e onerando
proprietários de veículos e produtores agropecuários da região, visto os constantes danos materiais e, até
mesmo, vítimas humanas decorrentes da precariedade da mencionada estrada.

Conforme constatado em visita in loco ao referido trecho, notou-se que mesmo se tratando de uma
importante via de acesso à capital do estado e a outros municípios da região, “a referida rodovia encontra-se
com trechos praticamente intransitáveis, não oferecendo as mínimas condições de segurança aos seus
usuários”, causando grandes prejuízos a todos que dela necessita.

Dessa forma, esta proposta visa atender os reclames daquela coletividade, razão em que, conto com o
especial empenho do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, bem como com a aprovação dos
demais pares para a efetivação do importante pleito. 
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