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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretario
de  Infraestrutura  E  Logística,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa Civil, a necessidade de Construção de uma
Rotatória  no  Anel  Viário  da  entrada  da
comunidade do Campo Limpo no município de
Rondonópolis.

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 à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO a necessidade de Construção de uma Rotatória no Anel Viário da entrada da comunidade
do Campo Limpo no município de Rondonópolis.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar a de Construção de uma Rotatória no Anel Viário da entrada
da comunidade do Campo Limpo no município de Rondonópolis.

Dentre as várias técnicas para abrandar as causas perniciosas provenientes dos cruzamentos no trânsito
estão às rotatórias, dispositivos viários de melhor eficiência e menor custo, que têm como finalidade
simplificar a interseção, para que o tráfego que se ali interage tenha um desenrolar seguro. Embora venha
sendo muito utilizada no trânsito urbano brasileiro, as rotatórias priorizam o veículo motorizado devido à falta
de infraestrutura, seja por opção ou carência de conhecimento técnico, para que principalmente o pedestre
tenha igual segurança.

As rotatórias tem um importante papel quanto à agilidade e segurança no trafego de rodovias, tendo em vista
que consiste em uma passagem que será construída sobre uma rua, estrada ou similar, sendo sua maior
função permitir que os automóveis possam transitar pelo local, sem que o fluxo já existente no local seja
interrompido.

Consequentemente este referido trecho acaba se tornando muito perigoso, ocasionando acidentes com
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vítimas fatais. Tendo em vista que esta obra trará grande impacto na região, pois irá garantir maior
segurança para condutores e pedestres, além da mobilidade e modernização da infraestrutura viária e a
ampliação da capacidade de fluxo da rodovia. Estamos realizando a presente indicação para que em
parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, juntamente a SINFRA-MT, possam viabilizar esta
rotatória.

Portanto, a medida ora pretendida importará em melhoria das condições de locomoção dos que transitam no
trecho citado, que têm sido constantemente penalizados pela falta de infraestrutura adequada para atender
as necessidades diárias, tais como serviços públicos, escoamento de produção de agricultura familiar e
pecuária.

Diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos
quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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