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AUTOR: Vereador Valdemar Teixeira de Farias 

 
Indica a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes – 
Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia 
ao Senhor Marcelo de Oliveira e Silva - Secretário 
de Infraestrutura e Logística, a necessidade e 
oportunidade da substituição das pontes de madeira, 
por pontes de concreto na MT 183, como segue: 01 
ponte de concreto sobre o Rio Perdido; 02 pontes de 
concreto sobre o Rio Areia; 01 ponte sobre o Rio 
Vermelh0; 01 ponte sobre o Rio Do Encontro; 02 
pontes sobre o Rio Verde; 01 ponte sobre o Rio 
Azul; 01 ponte sobre o Rio Furquim; Igualmente, 
também construção de 100 bueiros no trecho de 
Juína até Aripuanã. 
 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 
Regimento Interno da Câmara, INDICA a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes – 
Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao Senhor Marcelo de Oliveira e Silva - 
Secretário de Infraestrutura e Logística, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta 
proposição. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Considerando que a região  tem períodos longos de chuvas torrenciais; 
Considerando que a MT 183 é um trecho onde há grande fluxo de veículos;  
Considerando que ao logo da MT 183 há: Diversas propriedades com projetos de manejo, 

cadeia produtiva forte pecuária e bacia leiteira;  
Considerando que praticamente nestes últimos meses chove todos os dias e o volume de 

chuvas é intenso, que causaram no trecho, vários atoleiros, entupimento de bueiros, erosões e 
quebra de pontes; e, 

Considerando os transtornos gerados para a população e para o seguimento produtivo da 
região como: Pecuaristas, produtores rurais da agricultura familiar, madeireiros que têm 
reclamado com razão das dificuldades enfrentadas para acesso às propriedades, transporte de 
animais, de bezerros e até mesmo negociação com frigoríficos, transporte do leite e a mesma 

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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dificuldade de negociação com laticínios. Dificulta também o escoamento dos produtos da 
agricultura familiar. 

Destaque também para as condições inseguras para todos, desde pedestres (estudantes, 
sitiantes, visitantes, estudantes, professores...). Todos de forma direta ou indireta sofrem perdas e 
danos. 

Considerando as atuais condições das pontes existentes sobre os rios citados acima; e,  
Considerando a fragilidade das pontes de madeiras e a pouca durabilidade diante do clima 

característico da região é que proponho a substituição por pontes de concreto, representando a 
vontade e necessidade da população que reside, trabalho, ou trafega por este trecho. 

Diante do exposto, pedimos apoio dos nobres pares e aprovação da matéria. 
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 9 de março de 2020. 
 
 
 

 VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS 
Vereador autor 


