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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística, para
viabilizar a operação tapa buracos emergencial
da rodovia MT-339, entre o entroncamento com
a MT 175 próximo a sede do município de São
José dos Quatro Marcos até o entroncamento
com a Rodovia BR 174, passando pela sede do
Município de Glória D´Oeste-MT.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes Ferreira
e ao Ilustríssimo Senhor Secretário de Infra Estrutura Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, para
viabilizar a operação tapa buracos emergencial da rodovia MT-339, entre o entroncamento com
a MT 175 próximo a sede do município de São José dos Quatro Marcos até o entroncamento
com a Rodovia BR 174, passando pela sede do Município de Glória D´Oeste-MT.

JUSTIFICATIVA

A recuperação e sinalização da rodovia MT-339, entre o entroncamento com a MT 175 próximo
a sede do município de São José dos Quatro Marcos até o entroncamento com a Rodovia BR
174, passando pela sede do Município de Glória D´Oeste-MT é extremamente necessária, pois
referida Rodovia Estadual está em péssimas condições de trafegabilidade naquele trecho, com
muitos buracos, sem acostamento, e com precária sinalização, resultando em muitos acidentes,
inclusive com vítimas fatais.
A MT-339 corta o município de Glória D’Oeste (340km da capital) e interliga o sistema da
BR-364 à rodovia MT-175, que nasce no entroncamento com a BR-174 (Cáceres-250km a
Pontes e Lacerda-483km) – no sentido Mirassol D’Oeste (329km).
Vários fatores transformam a MT-339 em rodovia estratégica para a região e, por via indireta,
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também para o estado. Ela liga os municípios de São José dos Quatro Marcos, Mirassol
Araputanga (371km), Indiavaí (398km), Figueirópolis D’Oeste (402km) e Jauru (463km). A
rodovia MT-339 também une Curvelândia (311km), Rio Branco (367km), Salto do Céu (383km)
e Reserva do Cabaçal (312km) e Lambari D’Oeste (327km) – através deste, ela liga a região a
todos os municípios do Médio-Norte mato-grossense.
Trata-se de um curto trecho de apenas 30 quilômetros aproximadamente e que é uma Rodovia
Estadual relativamente nova, merecendo um cuidado o Estado, para que não se deteriore
totalmente.
Importante ressaltar que esta operação tapa buracos fora iniciada nesta gestão na Rodovia MT
175 entre o Município de Araputanga, passando por São José dos Quatro Marcos e Mirassol
Doeste até o entroncamento com a BR 174 onde fica o trevo do Cacho.
É necessário que seja dada continuidade nesta tão importante ação neste trecho acima descrito.
Desta forma, ante tão importante tema para nossa região oeste, conto com a aprovação desta
proposição legislativa por parte dos nobres colegas deputados estaduais.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Janeiro de 2020

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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