
INDICAÇÃO N. 29, DE 23 DE MARÇO DE 201 

Autoria Vereador: WAGNER CAVALCANTE GODOY 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal criar parceria com o 

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 

para viabilizar máquinas e equipamentos para manutenção das 

Estradas Vicinais. 

Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, 

ouvido o Soberano Plenário, que o expediente indicatório seja enviado ao Poder Executivo 

Municipal, visando o atendimento desta Indicação.  

JUSTIFICATIVA 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é um ministério do 

Poder Executivo do Brasil cuja competência é formular e implementar as políticas para o 

desenvolvimento do agronegócio, integrando os aspectos de mercado, tecnológicos, 

organizacionais e ambientais, para o atendimento dos consumidores do país e do exterior, 

promovendo segurança alimentar, geração de renda e emprego, redução das desigualdades e 

inclusão social. 

As estradas vicinais possuem extrema importância econômica, além de social e 

ambiental. Do ponto de vista econômico, são responsáveis pelo escoamento da produção 

agrícola e o consequente abastecimento das zonas urbanas. Também, são através delas que os 

insumos agrícolas necessários as produções chegam às propriedades rurais. 

O estado de conservação das estradas influi diretamente no custo do transporte e na 

qualidade do produto transportado. Trechos de estradas ruins acabam por causar danos aos 

veículos, e às vezes até impossibilitam o tráfego, ocasionando a utilização de rotas mais 

longas e maior consumo de combustível. O maior tempo gasto no transporte diminui o tempo 

de prateleira, e a vibração ocasionada pelas irregularidades das pistas geram perdas na 

qualidade dos produtos, impactando no seu preço final. 

O acesso da população rural a serviços básicos como educação, saúde e lazer muitas 

vezes se dá através das estradas vicinais. Jovens das zonas rurais enfrentam quilômetros de 

estradas para ter acesso a uma educação de qualidade, fato agravado pelas péssimas condições 

das estradas. A necessidade de bens de consumo e produtos manufaturados também contribui 

para que essa população se desloque para centros urbanos. O deslocamento dessas populações 

até os locais onde se encontram estes serviços é dificultado pelas condições das vias. A 

conservação do bom estado das estradas contribui para a fixação das famílias no campo e a 

melhoria das condições de vida.  

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 23 de março de 2017 
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