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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Infraestrutura  e  Logística  do
E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  a
manutenção/conservação  URGENTE  da
Rodovias MT 170, 208 e 418 no trecho que liga
as cidades de Castanheira – MT a Colniza - MT

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pela população diretamente interessada, a necessidade de
URGÊNCIA na manutenção/conservação da Rodovias MT 170, 208 e 418 no trecho que liga as cidades de
Castanheira – MT a Colniza - MT

JUSTIFICATIVA

A presente proposição decorre de pleitos e reclamações da população mato-grossense atingida
diretamente, em especial dos moradores das cidades de Castanheira – MT e Colniza – MT, para
manutenção/conservação urgente das Rodovias MT 170, 208 e 418 no trecho que liga as duas referidas
cidades, passando pelos municípios de Juruena e Aripuanã.

A via cuja manutenção é aqui solicitada representa importante, se não o principal, eixo rodoviário de
ligação e escoamento da produção da região, sendo imprescindível para mais de 87.000 (oitenta e sete mil)
habitantes, inclusive para fins de acesso a serviços de saúde em centro urbanos mais populosos. Atualmente,
sobretudo em razão das acentuadas chuvas que caem sobre a região, as citadas rodovias estão em péssimo
estágio de trafegabilidade, colocando em risco a vida e a integridade de motoristas e passageiros, em
especial, de caminhoneiros

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 ela o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.
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Diego Guimarães
Deputado Estadual
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