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I n d i c a  a o  S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d e
Infraestrutura  e  Logística  -  SINFRA-MT,  Sr.
Marcelo de OLiveira e Silva, a necessidade de
viabilizar uma Balsa para suprir as demandas
emergênciais,  para  a  travessia  do  rio
Madeirinha, e a construção de uma ponte de
concreto, devido a uma situação de emergência
que se instalou no município de Colniza-MT.

Nos termos do art. 160, II e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, a necessidade de
viabilizar uma Balsa para suprir as demandas emergênciais para a travessia do rio Madeirinha, e a
construção de uma ponte de concreto, devido a uma situação de emergência que se instalou no município de
Colniza-MT.

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição parlamentar na modalidade de indicação, com fundamentação legal no Art. 160, II do
Regimento Interno da Casa de Leis, que vem á presença do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do
Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Marcelo de Oliveira e Silva,  demonstrando a necessidade de
viabilizar uma Balsa para suprir as demandas emergênciais para a travessia do rio Madeirinha, e a construção de
uma ponte de concreto, devido a uma situação de emergência que se instalou no município de Colniza-MT.

Venho atravé desta, reiterar o pedido do Prefeito Municipal de Colniza-MT, Sr. Celso Leite Garcia, através do Ofício
n°  05/2020/GP/SEMUA/SEPLAN,  em 19  de  fevereiro  de  2020,  encaminhado  ao  Sr.  Marcelo  Oliveira  e  Silva,
Secretário de Infraestrutura e Logística - SINFRA-MT.

No dia 9 de fevereiro de 2020, ocorreu um desgaste natural devido ao grande volume de chuva na região e com
um transito de cargas muito pesadas, ocasionou a destruição à estrutura da ponte sobre o Rio Madeirinha. Em
decorrência, aproximadamente 3.000 (três mil) municípes ficaram isolados, obrigando o poder público municipal a
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reestabelecer os serviços essenciais de transporte de forma paliativa. 

Pelo exposto, solicito aos nobres pares, que apoiem à aprovação da presente Indicação, viabizando a Balsa e a
construção da ponte de concreto,  para que os moradores poderem escoar seus produtos e ter acesso aos serviços
básicos de saúde, educação e assistência social. Importante lembrar, que devido a localização da ponte, é de
fundamental impotância a agilidade no processo, por ser o principal acesso entre o município de Colniza e as
comunidades, sendo que por essa rodovia, circulam ônibus escolares, ambulâncias, ônibus de linha.  A mesma, liga
o estado de Mato Grosso ao Estado de Rondônia e Estado do Amazonas.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Março de 2020

 

Nininho
Deputado Estadual
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