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I n d i c o  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,  Sr.  Marcelo  de
Oliveira e Silva, a necessidade de pavimentação
da  Rodovia  MT-100,  no  trecho  entre  o
Município de Araguainha e Ponte Branca, e de
implantação  de  medidas  emergências  para
mitigação  dos  problemas  atuais.

Com fulcro no Art. 160 da Res. 677/2006, que estabelece o Regimento Interno desta Casa de Leis, indico ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, a necessidade de
pavimentação da Rodovia MT-100, no trecho entre o Município de Araguainha e Ponte Branca, e de
implantação de medidas emergências para mitigação dos problemas atuais.
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JUSTIFICATIVA

A presente indicação justifica-se pela necessidade que o Governo do Estado tem em investir na melhoria das
condições de trânsito das rodovias estaduais. Se não é possível investir em todas, que ao menos invista-se
nas rodovias estaduais que realizam o escoamento da produção, como é o caso da MT-100, em especial no
trecho mencionado.

De acordo com denúncia recebida em nosso gabinete, em diversos setores desse trecho só é possível
transitar com ajuda de máquinas de particulares, especialmente na subida da serra, resultando em enormes
congestionamentos, transtornos e prejuízos aos caminhoneiros.

A MT-100 é uma das rodovias das quais mais recebemos reclamações em nosso gabinete, o que demonstra
a necessidade urgente de implantação de medidas para resolver o problema.

Sendo assim, indicamos ao Governador investir na pavimentação dos trechos da MT-100 ainda não
pavimentados e, enquanto isso não ocorrer, realizar as ações necessárias para amenizar os problemas.

Destacamos nosso interesse em colaborar com o que for necessário para que essas medidas sejam postas
em prática.

Em atenção ao exposto e diante da relevância do problema, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa
de Leis para aprovação desta proposição e com o Poder Executivo de Mato Grosso para que sejam tomadas
as providências necessárias.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Março de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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