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Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador, “JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES”
com cópia ao Excelentíssimo Secretario de Estado de infraestrutura e Logística, Senhor Marcelo Duarte
Monteiro, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 28 da
Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora requeridas, podendo atender no prazo de 20
(vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011. CONSIDERANDO que trecho da MT 358/BR 364,
que liga o munícipio de Barra do Bugres até Tangará da Serra e deste passando pela “Fazenda Itamarati
Norte” até o município de Campo Novo dos Parecis, está muito danificado e por ser de extrema urgência a
sua restauração, requeiro de Vossas Excelências as seguintes informações:

a. Se houve licitação;

b. Qual ou quais empresas estão realizando a obra;

c. Qual o valor total da obra;

d. Informar, detalhadamente, os trechos que serão contemplados;

e. Em que fase está cada trecho;

f. Cronograma de serviço;

g. Previsão de termino da reparação;

h. Cópias dos contrato
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Saturnino Masson
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O referido trecho da MT-358 / BR-364, que liga o munícipio de Barra do Bugres até Tangará da Serra e deste
passando pela “Fazenda Itamarati Norte” até o município de Campo Novo dos Parecis, trecho este que
recebe alto índice de veículos pesados para o escoamento das lavouras. Essa rodovia é de grande
importância para o desenvolvimento da região e para a economia do Estado. Com a recuperação no referido
trecho, será possível reduzir o número de acidentes de trânsito, melhorar o patrulhamento policial na região e,
consequentemente, a melhoria do tráfego e maior segurança para todos que dela utilizam. Sendo assim, é
de grande urgência e necessidade a restauração dessa rodovia, motivo pelo qual requeiro as informações.
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