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Indico a Sua Excelência o senhor governador do estado 

Pedro Taques, com cópia aos deputados estaduais, da 

bancada do PSD e, ao secretário de estado de 

infraestrutura, a necessidade e oportunidade de construir 

novas pontes sobre o Rio Azuis e Rio Verde, sendo que 

sobre o Rio Verde são duas pontes, na MT 183, que liga 

Juína ao município de Aripuanã - MT. 

 

 O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 do 

Regimento Interno da Câmara, vem INDICAR a Sua Excelência o senhor governador do estado 

Pedro Taques, com cópia aos deputados estaduais, da bancada do PSD e, ao secretário de estado 

de infraestrutura, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição. 
 

JUSTIFICATIVA 
As pontes sobre os rios, Verde e Azul, caíram e foram feito desvios, mas esses rios tem um 

grande fluxo de água, no período chuvoso, com a elevação do nível da água esses desvios não 

suportam a quantia de água e os usuários da MT- 183 ficarão ilhados, esta MT tem um grande fluxo 

de veículos, por ser uma estrada intermunicipal e muito usada para o escoamento de produtos, que 

vem contribuir para o desenvolvimento destes municípios e do nosso estado. 

Por se tratar de obras em beneficio à segurança da população usuária da MT-183, solicito 

aos responsáveis e o pronto atendimento desta indicação.                                                 

Diante do exposto, conto com o vosso apoio na aprovação da matéria. 

Sala de Sessões, Plenário Henrique Simionatto, Juína 22 de agosto 2016.   

 

 

Valdemar Teixeira de Farias 

Vereador autor 

 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 


