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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística,  com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado,  a  necessidade  da  pavimentação
asfáltica da MT-140, no trecho que compreende
os  municípios  de  Planalto  da  Serra  e  Nova
Brasilândia-MT.

Com Fulcro no Art. 160-II, Desta casa de leis, depois de ouvido o soberano plenário, que seja remetida esta
Indicação ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a necessidade da pavimentação asfáltica da MT-140, no
trecho que compreende os municípios de Planalto da Serra e Nova Brasilândia-MT.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição em forma de indicação, mediante o município de Planalto da Serra-MT, que está há 206
quilômetros da capital Cuiabá-MT, e atualmente dispõe de uma população de 2.676 mil habitantes (dois mil
seiscentos e setenta e seis habitantes) e também o município de Nova Brasilândia que está há 240
quilômetros da capital e conta com uma população de 3.928 mil habitantes (três mil novecentos e vinte e oito
habitantes).

A MT-140 é a rodovia que liga esses dois municípios e a distancia entre os mesmos são de 58,1km
(cinquenta e oito quilômetros e cem metros), não pavimentados. Neste sentido, vale ressaltar que devido à
época de chuva, a estrada encontra-se com diversos trechos críticos, e em alguns chega a ficar intransitável.
É sabido que, a realização da pavimentação asfáltica gera conforto à população, proporcionando níveis
consideráveis de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias.

Com a pavimentação de Planalto da Serra até Nova Brasilândia, e chegando ao distrito de Boa Esperança, a
economia será de 200 km, A pavimentação dessa rodovia fará com que de 25% a 30% do fluxo da BR-163
passe por essa estrada, ou seja, cerca de três mil bitrens diariamente.

Em atenção ao pedido acima descrito e diante da necessidade e relevância da proposição, bem como a
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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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