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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Infraestrutura,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa  Civil,  a  necessidade  de  recuperação  de
trechos da rodovia MT 351, que liga Cuiabá a
Usina de Manso.

      Com fundamento no artigo 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação
favorável do soberano plenário, solicito envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio
do qual aponto e INDICO, decorrente de pleito formulado por usuários e moradores da comunidade local da
região do Manso em comento, a necessidade supracitada. A qual decorre do fato superveniente de que a
rodovia se encontra em péssimo estado de conservação, com riscos de acidentes e danos a veículos de
usuários.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição decorre de solicitação formulada por moradores e usuários da comunidade residente
da região do Manso, Distrito de Marzagão, Distrito de Bom Jardim, Municípios de Nobres, Rosário Oeste,
Nova Brasilândia e região, pertencente a zona rural em comento.

As estradas e rodovias de Mato Grosso possuem extrema importância, do ponto de vista econômico, na
medida que é elemento primordial no escoamento da produção agrícola e o consequente abastecimento da
zona urbana.

Não se pode desprezar ainda, que a região ligada pela rodovia MT-351, possui evidente potencial turístico,
que recebe turistas tanto do país quanto do exterior.

De igual sorte, através destas mesmas estradas e rodovias, os insumos agrícolas necessários a produção
chega as propriedades rurais de Mato Grosso.

Não bastasse isso, há que se ressaltar a importância de uma boa qualidade de rodagem de uma rodovia
como a mencionada, pois, devido ao grande fluxo de veículos, importa em risco de acidentes de transito,
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com consequente risco de perda de vidas humanas, sem contar os prejuízos financeiros decorrentes dos
necessários reparos nos veículos que por lá trafegam.

A condição de conservação das estradas e rodovias, exercem influência direta no custo do transporte e na
qualidade do produto transportado, pois, trechos com estradas em péssimo estado de conservação causam
danos e transtornos aos usuários em geral.

Ademais, não se pode olvidar que além do acesso dos moradores locais, os serviços básicos como
Educação, Saúde, Turismo e Lazer também decorrem do uso dessas estradas.

O bom estado de conservação das rodovias contribuem sobremaneira para melhoria nas condições de vida
da comunidade rural.

Por tudo isso, mais do que necessária, é urgente a necessidade de reconstrução e reforma, via recuperação
por recapeamento, da rodovia supracitada, de modo a proporcionar não só o acesso aos moradores locais,
como também oferecer melhores condições de tráfego, melhorando sobremaneira a vida dos munícipes da
região.

Face ao exposto, e, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem o mesmo apoio para sua regimental e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Maio de 2019

 

Toninho de Souza
Deputado Estadual
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