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INDICA ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística, com cópia
ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da
Casa  Civil,  a  necessidade  de  viabilizar  a
continuidade da pavimentação asfáltica da MT
339 que liga a MT 358 em Tangará da Serra a
comunidade de Panorama no município de Rio
Branco.

Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do
qual aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pela população desta região e para o escoamento da
produção agrícola pela via pluvial de Cáceres e apoio aos pequenos produtores do maior assentamento do
estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Há mais de dois anos deu-se início a pavimentação asfáltica da MT 339 que liga o entroncamento da MT 358
no município de Tangará da Serra a comunidade de Panorama no município de Rio Branco, passando pelo
assentamento Antônio Conselheiro, onde residem mais de 850 famílias de pequenos produtores. Esta
pavimentação parou e o que foi feito está se deteriorando, e a esperança de todo o médio norte de ter
viabilizado o escoamento de parte de sua produção pelo porto fluvial de Cáceres, encontra-se ameaçado.

 

Este eixo estruturante, passa pelo maior assentamento de Mato Grosso, que além de gerar uma grande
economia facilitando o escoamento deste celeiro de produção, tem um cunho social muito forte ao facilitar a
vida dos pequenos produtores do Assentamento Antônio Conselheiro.

 

Em face do exposto e para que o objetivo desta imediata e emergencial recuperação possa ser alcançado,
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na forma aqui justificada, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada
apreciação de meus distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o
devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação.

 

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

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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