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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística, para
viabilizar  a  continuidade  nas  obras  de
pavimentação  da  rodovia  Estadual  MT  473
MT-473 (Estrada do Matão - extensão total de
aproximadamente 141 quilômetros), ligando a
BR 174B a MT-265,  até a  Ponte do Córrego
Alegre,  trecho  de  aproximadamente  22
quilômetros.

        Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa
Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes Ferreira e ao Ilustríssimo
Senhor Secretário de Infra Estrutura Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, para viabilizar a continuidade
nas obras de pavimentação da rodovia Estadual MT 473 MT-473 (Estrada do Matão - extensão total
de aproximadamente 141 quilômetros), ligando a BR 174B a MT-265, até a Ponte do Córrego
Alegre, trecho de aproximadamente 22 quilômetros.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica da MT-473 é uma sonho para a população de Pontes e Lacerda,
principalmente por sua importância econômica para a cidade e região. Sua extensão de 141
quilômetros situada entre o entroncamento com a BR-174 em Pontes e Lacerda e o
entroncamento com a MT-265 é por onde milhares de trabalhadores rurais trafegam diariamente.
Nela, trafega nossa principal economia, a pecuária.

Mas não podemos esquecer-nos dos pequenos produtores que além do gado de corte
produzem também o leite, estabelecendo-se uma grande bacia leiteira. Terra rica onde tudo se
plantando produz, tem sido preparada para o plantio de lavouras e em pouco tempo teremos a
agricultura como outro braço forte de nossa economia, gerando riqueza para região e todo o
estado de Mato Grosso. Mas, mesmo com toda esta importância a MT-473 nunca teve a
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atenção devida por nossos governantes.

Entretanto, na gestão passada foram pavimentados os primeiros sete quilômetros desta rodovia
estadual, que nesta época das chuvas, já está sendo de muita valia para os usuários de citada
rodovia, porém, ainda é preciso que se estenda esta pavimentação por mais cerca de vinte e
dois quilômetros, chegando assim até o Rio Alegre, e ai sim, esta pavimentação atenderá de
forma mais profícua a maior parcela de usuários, pois este é o trecho de maior movimento de
veículos.

A MT-473, popularmente conhecida como "Estrada do Matão" é a única ligação com
assentamentos e glebas onde residem e trabalham milhares de pessoas que necessitam da
rodovia para o acesso às necessidades mais básicas como a educação e a saúde. A falta de
pavimentação asfáltica prejudica não somente a economia, devido a dificuldade no escoamento
da produção, mas também tem tirado a vida de muitos usuários devido a sua má conservação e
poeira, provocando assim inúmeros acidentes. Famílias têm sido destruídas ano após anos.

Abaixo seguem algumas informações importantes sobre a MT-473 para vossa apreciação:

ASSENTAMENTOS E GLEBAS:

? Anta Morta;

? Bananal;

? Carla Patrícia;

? Cerro Azul;

? Coronel Ari;

? Matão;

? Mina Ouro;

? Miura;

? Morrinhos;

? Primavera;

? Rio Alegre (Pecuária)

? Santa Clçara do Monte Cristo (Ponta do Aterro)-Vila Bela;

? São Cristóvão;

? São Gonçalo;

? São Sebastião - Vila Bela;

? São Simão- Vila Bela;

? Triunfo;

? Vila Copinho;

 

PRODUÇÃO;
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? Gado de corte;

? Gado leiteiro;

? Agricultura (Soja)

? Agricultura familiar;

? Região rica em minério.

ESCOLAS

? Escola Municipal Cirila Francisca da Silva;

? Rio Alegre (Pecuária);

? 480 alunos;

? Km 19,8;

? Escola Municipal São Gonçalo;

? São Gonçalo;

? 20 alunos;

? Km 83;

? Escola Municipal Constâncio Leite;

? Vila Matão;

? 100 alunos;

? KM 93,7;

? Escola Municipal Arlindo Antonio Nogueira;

? Vila Triunfo;

? 314 alunos;

? Km 116,7;

PONTES DE MADEIRA

? São 20 pontes existentes em todo o trecho

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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