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Indico  ao  Exmo.  Governador  Mauro  Mendes,
Extenso  ao  secretário  de  Estado  de  Infra
Estrutura, a urgente manutenção da MT-160,
no trecho que corresponde os  municípios  de
Apiacás e Nova Monte Verde.

Com Fulcro no Art.160-II, Desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, que seja remetida esta
indicação ao Exmo. Governador Mauro Mendes, Extenso ao Secretário de Infra Estrutura a urgente
manutenção da MT-160, no trecho que corresponde os municípios de Apiacás e Nova Monte Verde.

JUSTIFICATIVA

Da Nota do Jornal Nativa News:

Essa Proposição visa atender a urgente situação da rodovia MT-160, que hoje devido ao grande volume de
chuvas, a via não pavimentada tem trechos com atoleiros, e diversos veículos, caminhões atolam no local
causando defeitos e problemas mecânicos, e na época de seca, a poeira causa problemas alérgicos nas
crianças e adolescentes.
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Tráfego está interditado na MT-160 entre Nova
Monte Verde e Apiacás

Motoristas reclamam as condições de trafegabilidade na rodovia MT-160, onde o tráfego está interditado, no município de
Nova Monte Verde, devido às chuvas intensas na região, impedindo o acesso de veículos à cidade. A região norte do Estado
está sofrendo com o grande volume de chuvas dos últimos dias.

 Na última segunda-feira (04), os trechos sem pavimentação se transformaram em imenso atoleiro de difícil transposição,
inclusive por veículos com tração nas quatro rodas, conforme registrado por motoristas nas proximidades da Fazenda Colibri.
Ao longo da rodovia dezenas caminhões estão parados.

 A alternativa está na ligação entre Alta Floresta e Apiacás, o percurso via Paranaíta pela MT-206, pra garantir a escoação
de produtos. Soluções são cobradas por motoristas.

Em atenção ao pedido acima descrito e diante da necessidade e relevância da proposição, bem como a
importância para a comunidade local, é que encaminho para aprovação dos nobres pares desta Casa de
Leis e consequentemente envio ao Poder Executivo de Mato Grosso para as providências necessárias

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2020

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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