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INDICO  AOS  EXCELENTÍSSIMOS  SENHORES
PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL DO
ESTADO DE MATO GROSSO, A NECESSIDADE
D E  P A V I M E N T A R  A  B R - 1 7 4 ,  A
FEDERALIZAÇÃO DA MT-242 PARA BR-242 E A
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO
MUNICIPAL DE JUÍNA/MT.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente aos Excelentíssimos Senhores
Parlamentares da Bancada Federal do Estado de Mato Grosso, a necessidade de pavimentar a BR 174, a
federalização da MT 242 para BR 242 e a manutenção e ampliação do Aeroporto municipal de
Juína/MT. 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por finalidade solicitar o apoio dos nobres parlamentares da bancada federal, que
concerne na necessidade de manutenção e ampliação do Aeroporto do município de Juína, junto com a
pavimentação da BR-174 e a federalização da MT-242 para BR 242. O aeroporto está localizado no noroeste
de Mato Grosso, distante cerca de 540 km da Capital.

Com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes, hoje o município de Juína é a décima economia
do Estado. E o aeroporto tem apenas capacidade para receber aeronaves de pequeno e médio porte. A
BR-174/MT é uma rodovia federal de 1.179,30 km de extensão. E vem sendo muito castigada pelas chuvas,
a BR-174 é uma importante via para os madeireiros e demais produtores da região norte de Mato Grosso,
sendo que a necessidade de melhoria vem desde 2013, de lá pra cá, a trafegabilidade da via depende
diretamente das condições do tempo. E desde 2007 a federalização do traçado da MT 242 para BR 242 vem
sendo pauta de diversas reuniões e audiências públicas.

A Federalização dessa MT será de muita importância para os setores produtivos poderem escoar seus
produtos. Enfatizando principalmente o crescimento da economia regional com foco no crescimento das
economias de base florestal, agricultura e pecuária do município de Juína.Diante disso, é de muita
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importância todo esse investimento para o Estado, ainda mais se tratando do potencial agrícola como o de
Mato Grosso. Sendo assim, forte nesse argumento é que apresento esta proposição, indicando ao nobres
pares, na certeza de sua aprovação e na expectativa da devida atenção.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual

2


