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AUTOR: Vereador: Sandro Cândido da Silva e outros 

 
Indica a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes - 
Governador do Estado Mato Grosso, com cópias 
com copia ao Senhor Marcelo de Oliveira e Silva - 
Secretario de Infraestrutura e logística do Estado de 
Mato Grosso, a necessidade, oportunidade e 
conveniência de fazer gestão na recuperação da 
Rodovia MT 183, trecho Juína a Filadélfia, 
estendendo até o município de Aripuanã-MT  
realizando serviço como encascalhamento, 
patrolhamento, desvio de aguas pluviais e 
restauração de pontes e bueiros. 
  

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 
do RICMJ, INDICA a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes - Governador do Estado Mato 
Grosso, com cópias com copia ao Senhor Marcelo de Oliveira e Silva - Secretario de 
Infraestrutura e logística do Estado de Mato Grosso, sobre a necessidade, oportunidade e 
conveniência do atendimento desta proposição. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A MT 183 que interliga os municípios de Juína e Aripuanã tem vários pontos 
comprometidos por falta de manutenção, em alguns trechos, muitos buracos que mesmo no 
período de estiagem esta difícil o trafego de veículos pequenos e de carga necessitando de 
providências na recuperação com serviços de reabertura da rodovia, encascalhamento, 
patrolhamento, desvio das aguas pluviais, restauração de pontes de pontes e bueiros. 

O Poder Executivo Municipal tem dado manutenção nos 110 KM da rodovia dentro do 
seu perímetro melhorando as condições de trafegabilidade dentro do que é possível fazer com o 
pouco recurso que tem, fonte do FETHAB, tendo que administra-lo para também atender os mais 
de 4 mil quilômetros de estradas vicinais do município, sendo a MT 183 uma estrada de grande 
trafego, principalmente de caminhões com cargas pesadas, e que de fato precisa de um 
investimento a altura para melhorar sua infraestrutura. 

 Todos os anos as dificuldades são muitas causando transtorno para os moradores, 
produtores e condutores de veículos da região, pois dependem exclusivamente da rodovia MT 
183, seja para  o escoamento de sua produção, algo imprescindível para a economia municipal, 

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 
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(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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regional e do estado ou para a subsistência das famílias, em especial na área da saúde, sendo 
Juína a cidade Polo do Noroeste estando aqui concentrado o Hospital Regional e atende toda 
região. 

Diante da demanda apresentada gostaríamos de contar com Vosso total apoio e 
providencias no atendimento desta proposição, pois trarão inúmeros benefícios às pessoas e 
municípios de Mato Grosso. 

Diante ao exposto, contamos com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
 
Sala das Sessões, 15 de Agosto de 2019. 

 
 

 
SANDRO CANDIDO DA SILVA      

Vereador autor  
 

Vereadore apoiadores: 
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