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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador
do  Estado  de  Mato  Grosso,  com  cópia  a
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura  e  Logística,  a  necessidade  de
viabilizar  a  construção  de  um  Terminal
Rodoviário  no município  de Várzea Grande –
MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação do Soberano
Plenário, solicito o envio deste expediente às autoridades supracitadas, por meio do qual aponto e INDICO a
necessidade de viabilizar a construção de um Terminal Rodoviário no município de Várzea Grande –
MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma proposição legislativa, na modalidade de Indicação, a qual solicita do Poder Executivo
Estadual, a necessidade de viabilizar a construção de um Terminal Rodoviário no município de Várzea
Grande – MT.

O município de Várzea Grande é a segunda cidade mais populosa do estado, a 7º mais populosa da região
Centro-Oeste e a 97° mais populosa do país, com população de 290.383 habitantes segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 27 de agosto de 2021.

Lá, o terminal rodoviário utilizado anteriormente ficava instalado em um restaurante e foi interditado por
decisão da justiça definitivamente no mês de abril 2022, passando os embarques e desembarques das linhas
que utilizavam o espaço para a rodoviária da Capital.

Assim, se torna necessário e urgente a construção de um terminal rodoviário para atender o município, haja
vista que ele irá beneficiar tanto a população local quanto os municípios circunvizinhos, além de empresas
privadas que muitas vezes utilizam o serviço rodoviário para transporte de mercadorias e bens, já que a
cidade serve como porta de entrada e saída da região norte do Estado.
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Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

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

 

Fabinho
Deputado Estadual
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