
Indicação - 5v4r7h9v

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 5v4r7h9v
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
13/08/2019
Indicação nº 3298/2019
Protocolo nº 6256/2019
 

Autor: Dep. Dr. Eugênio

INDICO ao Excelentíssimo Senhor,  MARCELO
DE  OLIVEIRA  E  SILVA,  Secretário  de
Infraestrutura  e  Logística  da  SINFRA  -
Secretaria  de  Estado  de  Infraestrutura  e
Logística,  com  cópia  para  Excelentíssimo
Senhor, GUILHERME FREDERICO DE MOURA
MÜLLER,  Secretário  de  Planejamento  da
S E P L A G  -  S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d e
Planejamento e Gestão e Excelentíssimo Senhor,
OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Vice-Governador
do Estado de Mato Grosso, inclusão na pauta de
estudos para garantir um sistema de transporte
seguro,  confiável,  integrado  e  eficiente,
contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida e o desenvolvimento sustentável do Estado
de  Mato  Grosso,  o  asfaltamento  da  rodovia
(conhecida no trecho por MT-244) que liga a
BR-070 (Fazenda Paraíso) a BR-364, trecho de
15km,  de  topografia  plana,  que  reduzirá
aproximadamente 25km o acesso entre as duas
BRs.

      Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação do Soberano
Plenário, solicito o envio deste expediente à(s) autoridade(s) supracitada(s), por meio do qual aponto e
INDICO "inclusão na pauta de estudos para garantir um sistema de transporte seguro, confiável, integrado e
eficiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do Estado de
Mato Grosso, o asfaltamento da rodovia (conhecida no trecho por MT-244) que liga a BR-070 (Fazenda
Paraíso) a BR-364, trecho de 15km, de topografia plana, que reduzirá aproximadamente 25km o acesso
entre as duas BRs.".
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Primeiramente esclareço que a indicação é endereçada ao Secretário de Infraestrutura e Logística da
SINFRA, com cópia para o Secretário de Planejamento da SEPLAG e ao Vice-Governador, no intuito de que
o tema tratado é de relevante importância para a região de Campo Verde e Rondonópolis, e municípios
neste meio, pois facilitará sobremaneira o fluxo de veículos de carga, reduzindo custos aos caminhoneiros e
produtores rurais da região.

Atende indicação do Vereador, Juca Alves, de Campo Verde, que justifica que a ligação da rodovia
(conhecida no trecho por MT-244) entre a BR-070 (Fazenda Paraíso) a BR-364, irá propiciar melhor fluxo
nos dois sentidos, reduzindo aproximadamente 25km no acesso às duas rodovias, além de o trecho proposto
para o asfaltamento ser um trecho praticamente plano, que reduzirá consumo de combustível e desgastes
dos veículos, em especial de carga, já que a circulação pelo trevo do Colégio de São Vicente (40,1km) é
bastante sinuoso e com subidas e descidas.

A indicação merece estar inclusa na pauta do Governo considerando a riqueza que é transportada neste
trecho das BRs 070 e 364, num fluxo mensal de 3.000 carretas têm-se o ganho de 75.000km, considerando
consumo médio de 3 litros de diesel, há uma economia de 25.000 litros de diesel.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório. (TJ)

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Julho de 2019

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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