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Indico  ao  Exmo.  Governador  Mauro  Mendes,
E x t e n s o  a  s e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d e
Infraestrutura,  a  necessidade  de  viabilizar
recursos para a reforma da ponte de madeira
de 120 metros, que passa sobre o rio Sepotuba,
ligando o Assentamento Antônio de Conselheiro
a  Gleba  Jatobá,  na  região  da  divisa  dos
municípios  de  Tangará  da  Serra  e  Barra  do
Bugres /MT.

Com fulcro no Art.160-II, desta casa de leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que seja remetida esta Indicação ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Sr.
Mauro Mendes, com cópia ao Excelentíssimo Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, Secretário de Estado de
Infraestrutura e Logística, a necessidade de viabilizar recursos para a reforma da ponte de madeira de 120
metros, que passa sobre o rio Sepotuba, ligando o Assentamento Antônio de Conselheiro a Gleba Jatobá, na
região da divisa dos municípios de Tangará da Serra e Barra do Bugres /MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição em forma de indicação tem como a necessidade de viabilizar recursos para a reforma
da ponte de madeira de 120 metros, que passa sobre o rio Sepotuba, ligando o Assentamento Antônio de
Conselheiro a Gleba Jatobá, na região da divisa dos municípios de Tangará da Serra e Barra do Bugres /MT.

Investir em melhoria de acesso é extremamente importante para aquela região, propiciando a logística das
riquezas para o nosso Estado. Além disso, não se deve olvidar o dever do Estado em dar plena garantia e
efetividade ao direito constitucional e fundamental de locomoção, oferecendo proteção contra acidentes de
trânsito nas localidades em que estes são totalmente previsíveis. Considerando que a construção de uma
ponte de concreto se tomará uma obra duradoura e sem constantes reformas, oferecendo mais segurança
aos munícipes que dela utilizam e economia aos cofres públicos a obra trará grande para todos.

O Assentamento Antônio Conselheiro atualmente é considerado como um dos maiores da américa latina,
contando com 33 mil hectares de terras situado entre os municípios de barra do Bugres, Nova Olímpia e
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Tangará da Serra, não poderá ficar isolado e sem apoio do poder público.

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


