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SUGESTIONO QUE SEJA RECUPERADA A RODOVIA MT 50, BEM 
COMO QUE SEJAM CONSTRUÍDAS DUAS PONTES, COM A 
FINALIDADE DE INTERLIGAR A BR 070 ATÉ A MT 130. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de ser recuperada a Rodovia MT 50, posto que se encontra 

em péssimas condições de trafegabilidade, bem como é imperioso que 

sejam construídas duas pontes para interligar a BR 070 até a MT 130. 

 

                  É importante consignar que as Comunidades de Vale Verde, 

Nova Poxoréu, Vale dos Buritis, e Aguas Termais Damascena estão 

situadas próximas à Rodovia MT 50. Entrementes, a péssima condição da 

MT 50 está inviabilizando o direito de ir e vir das pessoas, sendo 

imprescindível que ela seja recuperada o mais breve possível. 

 

  Outrossim, não se pode olvidar que partindo da BR 070, 

próximo ao Perímetro Urbano de Primavera do Leste, até chegar ao rio 
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não há ponte, logo as pessoas são obrigadas a passar pela agua, 

dificultando o acesso de um lado para outro. 

 

 Ademais, ressalta-se que as pessoas enfrentam grandes 

dificuldades no período chuvoso, posto que os moradores são obrigados a 

realizar um contorno de quase 30 (trinta) quilômetros, tanto para chegar 

em Poxoréu como em Primavera do Leste. 

 

 Logo, a presente indicação se refere a um anseio da comunidade, 

uma vez que a reparação da MT 050 e a construção das aludidas pontes 

contribuirão para uma melhor trafegabilidade das pessoas naquele local, 

minimizando os transtornos causados pela ação do tempo.  

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense, e 

desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo Excelentíssimo 

Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete. 

 
 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  


