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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística,  com
cópia ao Governador do Estado a necessidade
de  realizar  construção  de  uma  ponte  de
concreto e/ou reformar a ponte de madeiras na
MT-160, sobre o Rio dos Peixes, município de
Juara-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar construção de uma ponte de concreto e/ou reformar a ponte
de madeira na MT-160, sobre o Rio dos Peixes, município de Juara-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar construção de uma ponte de concreto e/ou reformar a ponte de
madeira na MT-160, sobre o Rio dos Peixes, município de Juara-MT.

Esta ponte de madeira está localizada na MT-160, sobre o Rio dos Peixes, dispõe o código PT00492,
Largura 5m, Comprimento 190m, Latitude 10° 58’ 2,222” S – Longitude 57° 5’ 15,482” W.

Tendo em vista, o grande número de caminhões que passam diariamente pela rodovia, a ponte de madeira
acaba não aguentando. Tanto que alerta para os caminhoneiros, é que não troquem marcha encima da
ponte e evitem frenagem brusca, pois isso provoca o deslocamento da das madeiras, aumentando o risco de
acidentes.

Vale ressaltar que, há vários anos esta ponte não é reformada e a sua estrutura estaria comprometida, pois
os caminhões que passam na estrada carregando madeira extraída na região de Paranorte, são em sua
grande maioria, bi trem, que chegam a pesar cerca de 80 toneladas, entre carga e veículo.

É sabido que, o bom estado de conservação de pontes é de grande importância para à população,
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proporcionando níveis consideráveis de segurança e economia no transporte de pessoas e mercadorias.

Contudo, se faz necessário com urgência a realização de reforma desta ponte, ou a construção de uma
ponte de concreto, para deixar de colocar em risco a vidas das pessoas que trafegam pelo local ou fazer com
que essas peguem rotas alternativas e gastem mais tempo e combustível.

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que, possam viabilizar a execução desta obra de
grande relevância para a população e para a economia do Estado.

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.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Dezembro de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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