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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, senhor
Marcelo  de  Oliveira  e  Silva,  demonstrando a
necessidade de viabilizar projeto e execução da
duplicação e iluminação publica do Anel Viário
Conrado Sales Brito, com trecho que inicia na
Rodovia MT 270 até o entroncamento com a BR
364/163,  localizada  no  perímetro  urbano  do
município de Rondonópolis.

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, senhor Marcelo de Oliveira e Silva, demonstrando a
necessidade de viabilizar projeto e execução da duplicação e iluminação publica do Anel Viário Conrado
Sales Brito, com trecho que inicia na Rodovia MT 270 até o entroncamento com a BR 364/163, localizada no
perímetro urbano do município de Rondonópolis. 

 

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 projeto e execução da duplicação e iluminação publica do Anel Viário Conrado
Sales Brito, com trecho que inicia na Rodovia MT 270 até o entroncamento com a BR 364/163, localizada no
perímetro urbano do município de Rondonópolis.

Rondonópolis é um município brasileiro do estado de Mato Grosso, localizado na região Sudeste do estado,
a 210 km da capital Cuiabá. Possui 236 042 habitantes (2020). Tem o segundo maior produto interno bruto
(PIB) do estado e esta localizado estrategicamente no entroncamento das Rodovias BR-163 e BR-364 e é a
ligação entre as regiões norte e sul do país. Por estas vias são transportadas toda a produção agrícola e
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industrial para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil.

Com uma importante localização geográfica, a cidade tem na industrialização um novo salto de crescimento.
Hoje, a diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município: maior polo
de esmagamento, refino e envase de óleo de soja do Brasil, maior polo misturador de fertilizante do interior 
brasileiro, maior produção estadual de ração e suplementos animais, frigoríficos com padrões internacionais
e prepara-se para se consolidar como um dos principais polos têxteis do centro-oeste, através do incentivo e
investimento na indústria de tecelagem e confecções. Mais recentemente, Rondonópolis começa a receber
investimentos no setor de metalurgia.

Representa um importante polo que atende 21 municípios e cerca de 560 mil habitantes. Investe em
qualificação profissional, infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento humano, como incentivo para o
crescimento da produção agropecuária, da indústria, do comércio e do turismo, gerando emprego, renda e
qualidade de vida a todos que aqui vivem e investem.

Rondonópolis é cortada pelas Rodovias Federais BR-163 e BR-364, e pelas Estaduais MT-130 e MT-270.
Além dos trilhos da Ferronorte. As principais Avenidas da cidade são: Avenida Fernando Correa da Costa,
Avenida Bandeirantes, Avenida Lions, Avenida Brasil, Avenida Presidente Médici, Rua Dom Pedro II, e a Rua
Barão do Rio Branco.

Rondonópolis tem a segunda maior frota de veículos do estado com 149.970 veículos (Fonte: Ministério das
Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2016).

TIPO DE VEÍCULO QUANTIDADE

Automóveis 52.958

Caminhões 4.734

Caminhões-trator 4.722

Caminhonetes 14.444

Caminhonetas 2.748

Micro-ônibus 197

Tratores 6

Motocicletas 49.028

Motonetas 19.418

Ônibus 527

Utilitários 1.193

 

Assim sendo, o município em amplo desenvolvimento requer celeridade nas tomadas de decisões
administrativas com caráter futurista e acompanhando o desenvolvimento de acordo com as demandas que
na atualidade se apresenta.

Desta forma a nossa solicitação tem esse condão, pois o trecho que se requer a duplicação contempla a
população residente e estabelecida ao longo da cidade e envolve mais de 20 bairros, vale destacar os mais
relevantes que estão instalados ao longo da referida via, na ordem do trajeto que vem da MT 270 até a BR
163, são eles: Jardim Sunflower, Jardim Village do CerradoST. Residencial Granville, Jardim das Flores, Vila
Mineira.

Outro ponto de extrema relevância que a proposta abarca é o deslocamento do transito  pesado de
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caminhões do eixo da BR 364/163 que buscam saída pela MT 270 para outros locais como Primavera do
Leste, Guiratinga, Tesouro General Carneiro e Barra do Garças, etc.    

Considerado atualmente o principal eixo de mobilidade urbana do município e devida ao acelerado processo
de desenvolvimento da cidade é necessário providenciar a execução desse projeto de duplicação e
iluminação da referida via no trajeto mencionado, ao longo do Anel Viário Conrado Sales Brito, com trecho
que inicia na Rodovia MT 270 até o entroncamento com a BR 364/163 para contemplar o acelerado
desenvolvimento urbano e populacional, assim como de proteger seus milhares de transeuntes que como
pedestres, ou condutores de veículos transitam diariamente na referida via.        

Pelo exposto e para que o desiderato da proposta seja atingido solicito aos nobres pares que apoiem à
aprovação desta Indicação e que o Poder Executivo Estadual promova o projeto e a execução da duplicação
e iluminação publica do Anel Viário Conrado Sales Brito, com trecho que inicia na Rodovia MT 270 até o
entroncamento com a BR 364/163, localizada no perímetro urbano do município de Rondonópolis, por ser ela
uma importante obra de infraestrutura local de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade e de
grande alcance social e econômico para a população da localidade e para a região sul do Estado de Mato
Grosso.

 

 

3



Indicação - 8jlm4tfj

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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