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INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
MAURO MENDES FERREIRA, COM CÓPIAS AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO
CHEFE DA CASA CIVIL, MAURO CARVALHO
JUNIOR E AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA – SINFRA, MARCELO DE OLIVEIRA
E SILVA, A NECESSIDADE DE URGENTÍSSIMA
DE VIABILIZAR OBRAS DE TAPA BURACOS,
ACOSTAMENTO E SINALIZAÇÃO DA MT 358,
ENTRE O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
E CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual aponto e indico a necessidade de obras de tapa buracos, acostamento e sinalização da MT358, entre o município de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis/MT.

JUSTIFICATIVA

No sábado passado (13/07) com pás e carriolas, caminhoneiros acompanhados de suas mulheres, cansados
do descaso e inércia por parte do Poder Executivo, se juntaram para improvisar uma operação tapa-buracos
na rodovia MT 358, entre os municípios de Tangará da Serra e Campo Novo dos Parecis.
A situação caótica que se encontra aludida rodovia, principal via de escoamento da produção agrícola da
região, com tráfego intenso de caminhões e veículos de pequeno e grande porte, tem ocasionado acidentes,
danos aos veículos, demora no percurso da viagem, dentre outros prejuízos que vem sendo arcados por
aqueles que necessitam trafegar naquele local.
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O ato foi uma forma de alertar a população e chamar atenção das autoridades públicas para o problema que
se arrasta há tempos. De acordo com os caminhoneiros, a rodovia foi construída em 1984 e desde então,
nunca passou por reparos. No trecho ainda faltam sinalização e acostamento.
Pelo exposto, acolhemos com grande empenho esta reivindicação e pedimos a colaboração dos Nobres
Pares na aprovação da presente matéria.
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