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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  de  Mato  Grosso  Mauro  Mendes,  com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística Marcelo de
Oliveira e Silva, a necessidade de recuperação
asfáltica  da  MT-130  entre  Paranatinga  e
Primavera  do  Leste/MT.

Com fulcro no art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresento à Mesa Diretora a
presente INDICAÇÃO, para que seja remetida as autoridades supracitadas, INDICAÇÃO sobre a
necessidade de recuperação asfáltica da MT-130 entre Paranatinga e Primavera do Leste/MT.

JUSTIFICATIVA

A buraqueira tomou conta de boa parte do trecho de 140,6 km, entre Paranatinga e Primavera do Leste.

Aliás, trata-se de uma via da MT-130 que é bastante movimentada e que será entregue pelo governo
estadual à iniciativa privada, por meio de concessão, com prazo de 30 anos.

Motoristas que trafegam por essa rodovia reclamam da situação caótica e de abandono. E o número de
buracos aumenta cada vez mais neste período de chuva e, para piorar, nenhuma empresa contratada pelo
Estado tem feito ao menos o trabalho de restauração dos pontos mais críticos.

Em muitos deles, o asfalto já foi engolido. Diariamente, motoristas de carretas lotadas de cereais e carros de
passeio interrompem a viagem por causa de defeitos nos veículos provocados pelos buracos. Se antes era
possível cumprir o percurso entre Paranatinga e Primavera em 1h20, agora se exige ao menos 1h50.

Por todos estes relevantes e justos motivos, requer-se a ação estatal para a recuperação asfáltica da
MT-130 urgentemente, razão pela qual apresento a presente proposição, que solicito a aprovação pelos
meus pares.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Abril de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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