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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador
Mauro  Mendes,  extenso  ao  Secretário  de
Estado  de  Infraestrutura  e  Logística,  e  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa Civil, a necessidade de viabilizar de placa
de  sinalização,  instalação  de  redutores  de
velocidades nos dois sentidos,  principalmente
na curva da roda d’Agua na rodovia MT 338,
que  interliga  os  municípios  de  Porto  dos
Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Juara – MT.

Com Fulcro no Art.160-II, INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador Mauro Mendes, extenso ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa
Civil, a necessidade de viabilizar de placa de sinalização, instalação de redutores de velocidades nos dois
sentidos, principalmente na curva da roda d’Agua na rodovia MT 338, que interliga os municípios de Porto
dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Juara – MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da solicitação formulada, pelo decorrente do pleito apresentado
pela empresários e comunidade, a necessidade de viabilizar de placa de sinalização, instalação de redutores
de velocidades nos dois sentidos, principalmente na curva da roda d’Agua na rodovia MT 338, que interliga
os municípios de Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Juara – MT.

Através das estradas de rodagem, ocorre em Mato Grosso a maior parte do deslocamento de pessoas e
escoamento da produção dos municípios. Assim a nossa malha rodoviária necessita ter uma boa qualidade,
não só para proporcionar o desenvolvimento econômico de o nosso povo.

A qualidade crescente dos veículos produzidos no pais, aliada ao significativo aumento dos importados nos
últimos anos, tem implicados no pais, aliada ao significativo aumento dos importados nos últimos anos, tem
implicado numa extraordinária elevação de seu desempenho, com repercussão não só nas velocidades finais
por eles alcançadas, estas controladas pelos limites de velocidade das rodovias, como principalmente nas
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acelerações e retomadas de velocidade, e que veio a exigir reflexos cada vez mais apurados e menos tempo
para tomada de decisões no tráfego rodoviário.

A sinalização permanente, composta por placas, painéis, marcas no pavimento e elementos auxiliares,
constitui-se num sistema de dispositivos fixos de controle de tráfego que, por sua simples presença no
ambiente operacional de uma via, regulam, advertem e orientam os seus usuários.

Em face do exposto e 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 08 de Fevereiro de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual

2


