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I N D I C O  a o  E x c e l e n t í s s i m o  S e n h o r
Superintendente  do  DNIT  -  Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura  -  SINFRA/MT,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
que  viabilize  a  construção  de  uma  via  que
permita  o  acesso  aos  estabelecimentos
comerciais localizados às margens da BR-364,
sentido Cuiabá a Rondonópolis – lado esquerdo,
nos  perímetros  do  Distrito  de  Boa  Vista  -
Juscimeira/MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto que viabilize a construção de uma via que permita o acesso aos estabelecimentos comerciais
localizados às margens da BR-364, sentido Cuiabá a Rondonópolis – lado esquerdo, nos perímetros do
Distrito de Boa Vista - Juscimeira/MT.

                                                                                         

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que viabilize a construção
de uma via que permita o acesso aos estabelecimentos comerciais localizados às margens da BR-364,
sentido Cuiabá a Rondonópolis – lado esquerdo, nos perímetros do Distrito de Boa Vista - Juscimeira/MT.

A rodovia BR-364, uma das principais rodovias que passa pelo Estado de Mato Grosso, permtindo o acesso
entre as mais importantes regiões, facilitando o escoamento da produção agrícola, em destaque a ligação
dos municípios de Rondonópolis-MT a Capital.
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A referida rodovia é conhecida por ser um trecho de grande movimento de veículos e em sua maioria de
caminhões. Esse fluxo é o que mantêm o comércio que se estabeleceu as margens dessa BR.

Contudo, no trecho que da acesso ao Distrito de Boa Vista (BR-364 - sentido Cuiabá a Rondonópolis – lado
esquerdo), nos perímetros do município de Juscimeira/MT, foi  deixada uma vala após uma obra executada
na rodovia.

De acordo com as demandas encaminhas a este gabinete, pelos comerciantes e municipes da região, essa
vala está impedindo que pedestres e veículos tenham acesso aos estabelecimentos comerciais localizados
às margens da BR-364, nos perímetros do  Distrito de Boa Vista – Juscimeira/MT, o que tem gerado grandes
difilcudades financeiras a esses empresários que estão cogitando encerrar suas atividades devido a situação
elencada.

Nessa sentido, é que apresentamos essa proposição para que em caráter de urgência, o poder executivo
juntamente com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, viabilize uma via de
acesso que possibilite de maneira eficaz o transito de pedestres e veículos na região do Distrito de Boa Vista
– Juscimeira/MT, de maneira a impedir que os comerciantes locais sejam prejudicados com essa omissão
dos poderes públicos.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Maio de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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