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Indica  à  Secretar ia  de  Transporte  e
Pavimentação  Urbana  (SETPU),  a  Urgente
necessidade  de  Restauração  da  MT-  208,  no
trecho  que  liga  Alta  Floresta  a  Nova  Monte
Verde.

        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 Transporte e
Pavimentação Urbana (SETPU), a Urgente necessidade de Restauração da MT- 208, no trecho que liga
Alta Floresta a Nova Monte Verde.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Novembro de 2013

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa que tem por fim indicar à Secretaria de Transporte e Pavimentação
Urbana (SETPU), a Urgente necessidade de Restauração da MT- 208, no trecho que liga Alta Floresta
a Nova Monte Verde.

A MT- 208 não é pavimentada e dada as fortes chuvas que caem sobre Mato Grosso nessa época do ano,
está absolutamente intransitável, sujeita aos alagamentos que praticamente isolam a região.

O trânsito naquela estrada precisa ser célere e seguro, uma vez que por ali transitam grande número de
pessoas e a produção agrícola que transita por aquelas vias não é pequena, de modo que tem ocorrido um
estrangulamento nesse trecho, fazendo com que com frequência, os motoristas acabem ficando parados, ou
quebrando ao longo da estrada, o que é agravado nessa época do ano em que em já se inicia o período das
fortes chuvas no Centro Oeste, ocasionado o aparecimento de inúmeros atoleiros.

Por outro lado, o estado de conservação da estrada é bastante preocupante, uma vez que a franca
deterioração já se mostra, e ameaça causar transtornos ainda maiores aos usuários e moradores das
cercanias.

Desta feita, considerando o breve relato acima, é que apresentamos a presente indicação.
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José Domingos Fraga
Deputado Estadual


