
Indicação - u66to3lj

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: u66to3lj
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
11/08/2021
Indicação nº 5548/2021
Protocolo nº 8650/2021
 

Autor: Dep. Delegado Claudinei

I N D I C O  a o  S e c r e t á r i o  E s t a d u a l  d e
Infraestrutura  e  Logística  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade de realizar, em caráter de urgência,
a reforma da ponte instalada sobre o Córrego
do  Cavalo  (Km  09  da  Rodovia  MT-458),  no
município de Rondonópolis-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 e a necessidade de realizar, em caráter de urgência, a reforma da ponte instalada sobre o
Córrego do Cavalo (Km 09 da Rodovia MT-458), no município de Rondonópolis-MT.

 

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar, em caráter de urgência, a reforma da ponte instalada sobre o
Córrego do Cavalo (Km 09 da Rodovia MT-458), no município de Rondonópolis-MT.

A presente indicação chegou a este Gabinete por meio do Senhor Valdir Correa, morador do município de
Rondonópolis-MT.

A Rodovia MT-458 liga o município de Rondonópolis a Poxoréu-MT. Ocorre que na altura do Km 09 há uma
ponte de madeira (Córrego do Cavalo) que está interditada há, aproximadamente, 60 dias devido ao
comprometimento de sua estrutura.

Ressalta-se que esta é uma importante via de acesso, pois liga várias cidades à Rondonópolis. Bem como, é
o único acesso para mais de 600 famílias que vivem assentamentos próximos, tais como: Assentamento
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Primavera, São Francisco, Gleba Cascata, Pontal do Areia etc.

A região é muito importante para a economia do Estado, pois se destaca na produção de leite, banana,
farinha, entre outros; e a escoação de toda produção e feita por meio via em questão.

Os usurários, atualmente, estão usando um desvio paralelo à ponte (passam por baixo). Mas, estão
preocupados com a proximidade do período chuvoso. Pois certamente o desvio será alagado.

Desta forma, a reforma da Ponte sob o Córrego do Cavalo é extremamente necessária e urgente.

Posto isso, a presente indicação tem como objetivo endossar a justa reivindicação da população desta
região. 

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 10 de Agosto de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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