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Indica a necessidade de que a ponte de madeira
sobre o Córrego Taquaral, na MT-410, que liga
o município de Acorizal e o Distrito da Guia,
seja  substituída  por  uma ponte  de  concreto,
pois sua estrutura encontra-se comprometida, o
que  coloca  em risco  a  integridade  física  da
população.

      

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, sobre a necessidade de que a ponte de
madeira sobre o Córrego Taquaral, na MT-410, que liga o município de Acorizal e o Distrito
da Guia, seja substituída por uma ponte de concreto, pois sua estrutura encontra-se
comprometida, o que coloca em risco a integridade física da população.

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente demanda decorre de requisição apresentada pelo senhor Benancy, liderança da
cidade de Acorizal, e pela vereadora Maria Botelho, da Câmara Municipal de Acorizal.

A ponte sobre o Córrego Taquaral, na MT- 410, que liga o município de Acorizal ao Distrito
da Guia, tem aproximadamente 20 metros de comprimento e é de madeira, encontrando-se
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em péssima condição de trafegabilidade, pois sua estrutura está comprometida, o que
denota a urgência da construção de uma ponte de concreto no local, pois por tal via são
escoadas as produções do agronegócio da região, além de ser utilizada por toda a
população das comunidades locais.

Além da importância econômica, temos ainda que o fato dessa ponte encontrar-se
completamente abandonada, gerando o risco eminente de seu desabamento, o que coloca a
integridade física dos cidadãos em cheque, motivando muita revolta nos moradores da região,
assim como em todos os motoristas que por ali trafegam.

Por todos estes relevantes e justos motivos, requer-se a ação estatal para construção de
uma ponte de concreto sobre o Córrego Taqueral urgentemente, razão pela qual apresento a
presente proposição, que espero aprovada pelos meus pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Dezembro de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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