
Requerimento - 7mrtafmj

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 7mrtafmj
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
15/02/2017
Requerimento nº 27/2017
Protocolo nº 264/2017
Processo nº 94/2017
 

Autor: Dep. Jajah Neves

Com base nas disposições regimentais vigentes, requeiro à Mesa Diretora deste Poder Legislativo Estadual
após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 20 de
março de 2017, ás 14:00 no Auditório Milton Figueiredo com a finalidade discutir e debater a real situação
das obras de duplicação da rodovia BR 163.

Esta audiência contará com a presença dos senhores Deputados Estaduais, devendo ainda ser
convidados: Diretor-Geral da ANTT Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretor-Geral da Rota Oeste Paulo Meira Lins,
Supervisor de Núcleo - TRIP-LD da ANTT Sandro Rogério Fuloni Carvalho, Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de
Mato Grosso (AGER), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Associação
dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Sindicato de Empresas de Transporte
Rodoviários de Passageiros do Estado de Mato Grosso (Setromat), Sindicato da Industria da Construção
Pesada do Estado de Mato Grosso (Sincop), Associação das Empresas de Transporte Alternativo
Intermunicipal do Estado de Mato Grosso (ATAI), Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística de Mato
Grosso (Sinfra), Conselho Estadual de Transportes (CET), Policia Rodoviária Federal
(DPRF-MT), Prefeituras e Câmaras Municipais de Nova Mutum, Rondonópolis, Sorriso, Diamantino, Várzea
Grande, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Itiquira, Rosário Oeste, Jaciara, Juscimeira, Sinop, Santo Antônio de
Leverger, Jangada, Nobres, Campo Verde, Vera, Acorizal e São Pedro da Cipa, CREA-MT, UFMT,
IBAMA-MT, SEMA-MT, Federação das Indústrias de Mato Grosso – FIEMT, Associação Mato-Grossense
dos Municípios – AMM.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por finalidade discutir a real situação das obras de duplicação da
rodovia BR 163 e neste sentido obter contribuições, sugestões, críticas e reclamações dos
segmentos/usuários afetados pela obra.

A Rota do Oeste é a empresa da Odebrecht Rodovias responsável pela concessão da BR-163 entre os
municípios Itiquira (MT) e Sinop (MT), trecho com extensão de 850,9 quilômetros. A empresa assumiu
a administração da rodovia em 20 de março de 2014, por meio de um contrato de concessão firmado com
o Governo Federal, com validade de 30 anos. O seu principal desafio é transformar a BR-163, que é o
principal corredor de escoamento da produção agroindustrial do Centro Oeste, por onde passam diariamente
70 mil veículos, dos quais 68% são caminhões.

Para tanto, a previsão de investimento é de R$ 5,5 bilhões na duplicação, recuperação, manutenção,
conservação e implantação de melhorias e serviços ao usuário. Nos primeiros cinco anos de concessão,
período que irá concentrar a maior parte das obras, serão investidos R$ 2,8 bilhões na duplicação de 453,6
quilômetros nos trechos entre a divisa com o Mato Grosso do Sul e Rondonópolis, de Posto Gil a Sinop, além
da Rodovia dos Imigrantes.

As demais extensões já estão duplicadas, em fase de duplicação ou serão duplicadas (400 km) e terão as
obras executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A manutenção e
conservação destes trechos serão transferidas para a Rota do Oeste após a conclusão das obras, previstas
para serem entregues em até cinco anos.

As obras de duplicação tiveram início em junho de 2014, no município de Rondonópolis e os serviços de
atendimentos aos usuários começaram em setembro de 2014, entre eles a disponibilização de guinchos,
ambulâncias e atendimento 0800.

Os trabalhos de recuperação emergencial de pavimento, recuperação da sinalização, limpeza e roçada da
faixa de domínio, estão sendo executados desde abril/2014.

Para viabilizar a realização destes, está sendo feita a cobrança de pedágio dos usuários da BR-163 no
trecho concedido. O início desta cobrança foi no segundo semestre de 2015 e para a isso a concessionária
teve que duplicar 10% de sua responsabilidade (45,3 km) e estar com os serviços operacionais
implantados e realizado as intervenções de emergência na pista, chamadas de Trabalhos Iniciais. 

Ao todo, 19 municípios estão compreendidos na extensão concedida: Nova Mutum, Rondonópolis, Sorriso,
Diamantino, Várzea Grande, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Itiquira, Rosário Oeste, Jaciara, Juscimeira, Sinop,
Santo Antônio de Leverger, Jangada, Nobres, Campo Verde, Vera, Acorizal e São Pedro da Cipa.

Das 9 praças de pedágio previstas, 8 já estão em funcionamento, faltando apenas Diamantino-MT.

Porém, já começa a dar sinais de desgaste e vem trazendo grande preocupação ao setor do agronegócio,
principal usuário da via. No trecho de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde apresenta reparos frágeis na
pavimentação, com vários sinais de relevos e algumas deteriorações na pista. Quadro oposto ao encontrado
há um ano e meio, quando estes trechos eram os únicos com boa trafegabilidade. A situação expõe a
dificuldade da Odebrecht em captar financiamentos de longo prazo previstos em contrato com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A liberação dos recursos está paralisada ao
mesmo tempo em que a empresa e outras gigantes do ramo de construção estão implicadas na Operação
Lava-Jato, inclusive com executivos e sócios-fundadores presos.

Não obstante a isto, a região de Várzea Grande não está contemplada com as obras necessárias para a

segurança nas margens da Rodovia dos Imigrantes, Trevo de Santo Antônio, Trevo do Lagarto, Trevo do

Capão Grande, Trevo do Bom Sucesso e na região de Jangada.

Com base ao exposto é que solicito a aprovação dos nobres pares para este requerimento.
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