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Indico ao Secretário de Estado de
Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo de
Oliveira e Silva, a necessidade de pavimentação
asfáltica da Rodovia MT-246, no trecho que
interliga o Distrito de Nova Fernandópolis a
Barra do Bugres.

Com fulcro no Art. 160 da Res. 677/2006, que estabelece o Regimento Interno desta Casa de Leis, Indico ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, a necessidade de
pavimentação asfáltica da Rodovia MT-246, no trecho que interliga o Distrito de Nova Fernandópolis a Barra
do Bugres.
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JUSTIFICATIVA

No dia 14 de Fevereiro de 2022, chegou ao conhecimento deste parlamentar, através do Sr. Edson Prado,
que a rodovia MT-246, a qual liga o Distrito de Nova Fernandópolis a Barra do Bugres, encontra-se em
condições completamente intrafegáveis, notando-se – principalmente - a ausência de pavimentação asfáltica
e o excesso de buracos.
Segundo os moradores, nenhum projeto de pavimentação asfáltica foi sequer licitado na referida região e
não há planos de fazê-lo. O anunciado trecho viário é responsável por ligar o Distrito de Nova Fernandópolis,
que possui mais de 200 famílias, e o Assentamento Antônio Conselheiro, que é hoje o maior assentamento
da América Latina, além de outras fazendas e assentamentos nas redondezas.
Nesse sentido, a presente indicação justifica-se pela necessidade que o Governo do Estado tem em investir
na melhoria das condições de trânsito das rodovias estaduais, perpetuando a trafegabilidade e a qualidade
do transporte de pessoas e produtos – principalmente quando se trata de uma via tão importante para
centenas de famílias e para o fortalecimento do comércio.
Sem dúvidas, o referido trecho da via compõe uma importante rota para os habitantes locais, uma vez que
constitui a única rota possível para o acesso a serviços básicos como saúde, educação e trabalho, além de
facilitar o comércio entre as regiões - sobretudo, possibilitar o escoamento da produção agrícola e pecuária.
O referido trecho da MT-246 encontra-se em péssimas condições, com relatos documentados de carretas
atoladas, carros com motores fundidos e pessoas que não conseguiram acesso aos seu direitos básicos.
Diante desse cenário, é indubitável a necessidade de imediata intervenção do Poder Público na melhoria da
MT-246, garantindo, assim, mais segurança para aqueles que trafegam diariamente pela supracitada rodovia.
Desta forma, indico ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rodovia MT-246, no trecho que interliga o Distrito de Nova
Fernandópolis a Barra do Bugres.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Fevereiro de 2022

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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