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INDICO  ao  Excelentíssimo  Senhor,  Mauro
Mendes  Ferreira,  Governador  do  Estado  de
Mato  Grosso,  com  cópia  ao  Excelentíssimo
Senhor, Marcelo de Oliveira e Silva, Secretário
de  Estado  de  Infraestrutura  e  Logística,  a
necessidade  URGENTE  de  providências  para
recuperar erosão no aterro na MT-100, próximo
a Torixoréu, aproximadamente 10 a 12km no
sentido  Barra  do  Garças,  que  traz  risco  de
danos  ao  asfalto  recém-concluído,  além  da
possibilidade de perdas materiais e de vida se
atingir a pista de rolamento.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação do Soberano
Plenário, solicito o envio deste expediente às autoridades supracitadas, por meio do qual aponto e INDICO
"a necessidade URGENTE de providências para recuperar erosão no aterro na MT-100, próximo a Torixoréu,
aproximadamente 10 a 12km no sentido Barra do Garças, que traz risco de danos ao asfalto
recém-concluído, além da possibilidade de perdas materiais e de vida se atingir a pista de rolamento."

JUSTIFICATIVA

Moradores de Torixoréu estão apreensivos com a erosão que ocorre a mais ou menos 10 a 12km na MT-100
- sentido Barra do Garças (foto anexada).

Nota-se que embora tenha sido construído o canal de captação de água se percebe que com o grande
volume das chuvas dos últimos dias o canal não foi necessário para o escoamento, por conseguinte a água
que saiu fez romper o aterro.

Conforme estudo de Defesa para Titulação a "Mestre em Agricultura Tropical" do mestrando, Elder de
Lucena Madruga, com o título "Erosões associadas à implantação da rodovia MT-100: Diagnóstico e
proposições de controle" com a "Área de Concentração: Agricultura Tropical" na UFMT - Universidade
Federal de Mato Grosso, no resumo ele destaca: "A região do Alto Rio Araguaia, que comporta solos
com médias e altas suscetibilidades à erosão, vem sendo afetada por processos erosivos intensos,
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destacando-se ravinas e boçorocas, que em parte são desencadeadas por água que aflui de estradas
e caminhos. Um exemplo, com boa representatividade dessa problemática, é a MT-100 entre as
cidades de Alto Araguaia e Alto Taguari, no Estado de Mato Grosso". (*)

A realidade do solo na região apontada pelo mestrando, Elder de Lucena Madruga, em sua defesa de
31/05/2001 para a "Titulação: Mestre em Agricultura Tropical", há mais de 20 anos, já demonstra que as
obras de infraestrutura, em especial rodovias, têm que ter escoamento adequado para a proteção da própria
obra e das áreas rurais do seu entorno.

Destarte torna-se urgente que seja providenciada a recuperação para que o prejuízo não seja maior, assim,
contamos com a atenção de Vossas Excelências para o caso concreto.

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.

(*)
https://www.ufmt.br/ppgat/images/uploads/Disserta%C3%A7%C3%B5es-Teses/Disserta%C3%A7%C3%B5e
s/2001/ELDER%20DE%20LUCENA%20MADRUGA.pdf

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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