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Indicação  à  SINFRA  a  necessidade  de
manutenção  geral  (reforma  resolutiva)  na
Ponte Morocó no município de Lucas do Rio
Verde-MT.

      INDICO, com fundamento do artigo 160, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, JOSÉ PEDRO
GONÇALVES TAQUES e cópia para o Secretário de Infraestrutura de Mato Grosso a necessidade de
manutenção geral (reforma resolutiva) na Ponte Morocó no município de Lucas do Rio Verde-MT.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Março de 2017

 

Jajah Neves
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Esta indicação tem por finalidade solicitar a manutenção geral da Ponte Morocó, no município de Lucas do
Rio Verde-MT.

A referida ponte é utilizada para escoamento da safra de grãos, bovinos, suinos e aves assim como também
para a locomoção de pessoas adultas e crianças para escolas, PSFs, hospital e comércio em geral, sendo
que a mesma está "caindo aos pedaços", faltando madeiramento como vigas, tábuas e com avaçado estado
de decomposição.

O perigo está rondando todos os transeuntes e o movimento é realmente intenso e diário. Na atual situação
onde a ponte "balança" até mesmo para carros de passeio, temos pessoas diariamente passando de moto
e bicicleta com perigo eminente.

O prejuízo certamente será muito maior caso a referida ponte vier abaixo em função de sua fragilidade atual
e que prejudicará todos os  moradores da região que de 10km passarão a percorrer 60km para acessar a
BR163 e chegar à Lucas do Rio Verde-MT.

Diante do exposto é que encaminho esta Indicação para a aprovação desta Casa de Leis.
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