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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira e Silva, a fim de requerer informações e providências sobre
o descaso da MT-313 em Rondolândia, que sofre com o atoleiro de veículos por falta da conclusão do
asfalto. 

JUSTIFICATIVA

O intuito da presente proposição é o objetivo de fazer com que o Estado tome providências sobre o descaso
da MT-313 em Rondolândia, que sofre com o atoleiro de veículos por falta da conclusão do asfalto. 

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realizou duas licitações e abriu um
chamamento público para a manutenção e conservação de rodovias sem asfalto na região Noroeste de Mato
Grosso. Os trabalhos serão realizados nos municípios de Rondolândia, na MT-313. 

Ocorre que, este Parlamentar recebeu reclamações dos que trafegam neste referido trecho alegando que
estão sofrendo uma série prejuízos pela estrada estar intransitável. Os condutores alegam dificuldades
nesse período chuvoso, pois a estrada é de terra e transforma-se em lamaçal, causando atoleiros nos
veículos, sem nenhuma máquina ou caçamba para ajudar na retirada do veículo. 

A saúde da população está sendo prejudicada, uma vez que, as ambulâncias do município de Rondolândia
levam pacientes para Cacoal, município que atende também as emergências médicas. 

Diante disso, a falta de pavimentação é apontada como um dos problemas que mais acarreta transtornos na
saúde de seus moradores, primeiramente por conta da lama e segundo, por conta da poeira. Por isso,
a conclusão da pavimentação das estradas é reivindicação da população local, que busca melhoria da
locomoção, segurança e qualidade de vida, conforme assegurado pela Constituição Federal, vejamos:

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição."

1



Requerimento - gi7m04qd

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Diante desta situação faz- se de primordial necessidade que o Governo atenda este requerimento, pois o
único objetivo é resguardar o direito de quem precisa do acesso a estrada.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2023

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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