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Indica à Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística - SINLOG, a necessidade de
recuperação asfáltica na MT-170, no trecho que
liga o município de Juína ao município de
Brasnorte.

Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente à Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística - SINLOG, a necessidade de recuperação asfáltica na MT-170, trecho que liga o
município de Juína ao município de Brasnorte.

JUSTIFICATIVA

O município de Juína está localizado a 780 quilômetros de Cuiabá, sua população atual é de
aproximadamente 39.064 habitantes, distribuídos na zona rural e urbana.
Sua economia tem sofrido varias transformações ao longo dos anos, mas prevalece a exploração industrial
extrativista e agropecuarista (com um numeroso rebanho bovino). No entanto, o desempenho de sua
economia é afetado pela falta de ampliação e manutenção nas estradas de rodagem.
As falhas no processo de recuperação das rodovias impedem que o escoamento das cargas seja realizado
de forma mais rápida e eficaz. O estado de conservação influi diretamente no custo do transporte e na
qualidade do produto transportado.
Outro fator considerável e importante para população que utiliza diariamente a via diz respeito à segurança,
que é afetada pela falta de sinalização e conservação em vários trechos da estrada.
Com a aprovação da propositura aqui indicada, estaremos fortalecendo o desenvolvimento econômico da
região e consequentemente trazendo segurança aos condutores e maior qualidade do transito de veículos.
Desta feita, considerando o breve relato acima, é que apresentamos a presente indicação.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2018

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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