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  Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, a necessidade oferecer uma linha de
crédito  com  condições  atrativas  para  a
c o n s t r u ç ã o  d e  n o v o s  t e r m i n a i s  d e
abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV)
em Mato Grosso. 

        Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a necessidade oferecer uma linha de crédito
com condições atrativas para a construção de novos terminais de abastecimento de Gás Natural Veicular
(GNV) em Mato Grosso. 

 

 

JUSTIFICATIVA

Os constantes aumentos nos preços de combustíveis, principalmente gasolina e etanol, resultaram em uma
grande migração de motoristas para o Gás Natural Veicular (GNV).

Os motoristas de aplicativo são a maioria dos que fizeram a migração. Com apenas três postos oferecendo o
GNV na região metropolitana de Cuiabá, filas quilométricas têm se formado, além de serem frequentes os
relatos de desabastecimento. 

A falta de estrutura e atendimento é a preocupação para a grande demanda na região metropolitana
atualmente.

Embora a quantidade de postos diga respeito a uma decisão da esfera privada dos empreendedores, é
possível que o governo adote medidas de incentivo e facilitação para abertura de novos postos de
abastecimento de GNV, tornando mais atraente para a iniciativa privada o investimento na criação de novos
terminais de abastecimento. 
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Diante disso, apresento a presente indicação ao Governo do Estado de Mato Grosso com a intenção de
estimular a abertura de novos terminais de abastecimento de GNV em nosso Estado, por meio da
disponibilização de linhas de crédito com taxas mais atraentes para a construção destes postos de
abastecimentos, como forma de estímulo do poder público por meio da oferta de financiamento facilitado. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Dezembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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