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I N D I C A  a o  D i r e t o r  G e r a l  d o  D N I T -
Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transportes,  Senhor  ANTÔNIO  LEITE  DOS
SANTOS  FILHO,  com  cópia  ao  Senhor
O R L A N D O  F A N A I A  M A C H A D O ,
Superintendente,  DNIT-  Departamento
Nacional  de  Infraestrutura de Transportes,  a
urgente  necessidade  de  dar  celeridade  na
manutenção  da  pavimentação  asfáltica  da
BR-163, visando assegurar boas condições de
trafegabilidade  no  trecho  que  liga  os
municípios  de  Guarantã  do  Norte/MT  e
Miritituba/PA.

Nos termos do art. 160 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 Diretor Geral
do DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Senhor ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS
FILHO, com cópia ao Senhor ORLANDO FANAIA MACHADO, Superintendente, DNIT- Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, a urgente necessidade de dar celeridade na manutenção da
pavimentação asfáltica da BR-163, visando assegurar boas condições de trafegabilidade no trecho que liga
os municípios de Guarantã do Norte/MT e Miritituba/PA.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação se justifica pela necessidade de solicitar a manutenção da pavimentação da BR-163,
visando assegurar boas condições de trafegabilidade, devido às condições precárias no pavimento
recém-inaugurado, que vem causando vários transtornos e prejuízos a quem precisa passar por ela. A
manutenção da pavimentação dessa rodovia é considerada fundamental para o desenvolvimento da região
norte.

Além disso, toda a nossa cadeia produtiva, caminhoneiros e produtores rurais de Mato Grosso contam com
essa saída pela BR-163, para o porto de Meritituba, que é uma alternativa muito mais viável para minimizar
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os custos de produção e transporte.

Diante desta situação faz-se de primordial necessidade que o DNIT atenda esta INDICAÇÃO, pois boas
condições de trafegabilidade, garante o escoamento da safra de grãos que sai do centro do país, sobretudo
de Mato Grosso, até os portos do Pará, com destaque para Miritituba, de onde são transportados para os
principais centros consumidores em todo o mundo.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me lavar a presente matéria legislativa ao conhecimento e á elevada apreciação de meus distintos
pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.

 

 

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

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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