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Indico ao Excelentíssimo Ministro da
Infraestrutura do Brasil, Sr. Tarcísio Gomes de
Freitas, com cópias ao Excelentíssimo
Presidente da República, Sr. Jair Messias
Bolsonaro, a necessidade de destinação de
recursos financeiros para o asfaltamento da
Rodovia BR-242, no trecho entre os Municípios
de São Félix do Araguaia-MT e Alto Boa
Vista-MT.

Com esteio no Art. 160, Inc. II, do Regimento Interno (Res.-ALMT 677, de 20.12.2006, atualizada até a
Res.-ALMT 6.812, de 13.08.2020) desta Augusta e Respeitável Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e indico a necessidade a necessidade de destinação de recursos financeiros para o
asfaltamento na BR 242, no trecho entre os municípios de São Félix do Araguaia e Alto Boa Vista.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa atender o Município de São Félix do Araguaia-MT, a pedido dos Srs. Vereadores
Américo Alves Costa e Irmá Ana, ante as diversas demandas sociais, que nascem da irresignação social de
moradores do município de Alto Boa Vista-MT, referente a necessidade de astalfamento na BR 242, no
trecho até o Município de São Félix do Araguaia-MT, compreendendo 95 KM.
O asfaltamento desse trecho irá beneficiar a população de maneira exponencial, pois facilitará o acesso para
os municípios vizinhos, bem como irá se consolidar como eixo rodoviário para a região do Araguaia, cujo
volume crescente de produção do agronegócio demanda, naturalmente, boas condições de infraestrutura e
logística.
Com o asfalto, a BR-242 poderá se tornar uma nova rota de escoamento em Mato Grosso, com forte impacto
sobre a produção do Norte Araguaia, abrindo uma saída para o estado de Tocantins, através da Ilha do
Bananal.
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O fortalecimento das relações comerciais e turísticas também sofrerão impactos positivos para a economia
dos municípios, além de colocar a região em destaque, possibilitando o seu crescimento, valorizando os
imóveis e atraindo investimentos por parte da população que anseia por melhorias.
A BR-242 trará desenvolvimento para a região com novas empresas, indústrias, geração de emprego e
renda, formentando os comércios, pois com maior tráfego de veículos teremos maior circulação e,
consequentemente, maior consumo nos comércios locais.
Vale destacar, que trata-se de cidade produtora, e em períodos de chuvas fica intransitável, dificultando o
escoamento das produções.
Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente indicação, que trará fortes melhorias
e desenvolvimento na região.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2021

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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