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Nos termos do artigo 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que determine a realização de
Audiência Pública no dia 30 de março de 2017, às 14 horas, no município de Bom Jesus do Araguaia (Alô
Brasil) com a finalidade de debater e discutir conclusão da BR-158.

 

Esta audiência contará com a presença dos senhores Deputados Estaduais, Federais e Senadores, devendo
ainda ser convidados: Diretor-Geral da ANTT Jorge Luiz Macedo Bastos, 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), 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 Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Alto Boa
Vista, Novo Santo Antonio, São Felix do Araguaia, Cocalinho, Luciara, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Água
Boa, Canarana, Querência, Ribeirão Cascalheira, São Jose do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Canabrava do
Norte Porto Alegre do Norte, Confresa, Santa Terezinha e Vila Rica, CREA-MT, UFMT, IBAMA-MT,
SEMA-MT, Federação das Indústrias de Mato Grosso – FIEMT, Associação Mato-Grossense dos Municípios
– AMM e Associação dos Municípios do Araguaia – AMA, Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
e Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por finalidade discutir a real situação conclusão da BR-158. e neste sentido
obter contribuições, sugestões, críticas e reclamações dos segmentos e usuários afetados pela obra.

Um dos gargalos visíveis da produção agrícola no Brasil está relacionado à

logística, uma vez que, nos demais aspectos, o país apresenta condições ideais para expansão da
agricultura, como, por exemplo, abundância de terras e clima ideal para a produção de soja e milho.

Entre os grandes estados produtores, o Mato Grosso é o que apresenta maiores problemas logísticos, tanto
de escoamento, quanto de armazenamento de grãos. A melhoria das rodovias e ferrovias e o melhor
aproveitamento do modal hidroviário são essenciais para a melhoria da competitividade dos produtos
agrícolas mato-grossenses no mercado internacional.

A logística tem papel fundamental nas cadeias de suprimentos de produtos agrícolas, notadamente nas
cadeias onde o foco é a exportação. Isso porque os produtos agrícolas são, em sua maioria, perecíveis,
sendo suscetíveis à perda de qualidade com o passar do tempo; e seu baixo valor agregado dificulta a
diluição dos custos fixos da logística.

A BR-158 é hoje a única rota de escoamento de grãos da região nordeste de Mato Grosso, área de maior
crescimento do agronegócio no Estado.

Apesar da relevância logística, a estrada aberta há mais de 30 anos ainda está em leito natural, repleta de
atoleiros e pontes apodrecidas. Regularmente, registram-se casos de quedas de caminhões de carga e
mortes de motoristas.

Dentro da reserva Marãiwatsédé (que na língua xavante significa mato fechado ou mata perigosa), o trecho
da rodovia tem 114 quilômetros de extensão.

O tráfego pela estrada, porém, nunca parou. Atualmente, 7 milhões de toneladas por ano, colhidas em mais
de 1,5 milhão de hectares, passam pelas terras dos xavantes.

Em 2014, o governo chegou a analisar a possibilidade de fazer um contorno na estrada, passando por fora
da reserva. Mas foi abandonado.

O governo de Mato Grosso fez as contas sobre o impacto financeiro de um segundo contorno. A viagem
aumentaria em 70 quilômetros. A pavimentação do trecho da reserva, avaliada em R$ 250 milhões, saltaria
para R$ 528 milhões mais ou menos.

No caso especifico da soja, os produtores do estado de Mato Grosso possuem grande qualificação na
produção da oleaginosa, sendo altamente tecnificados e eficientes.

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

Por estas e outras razões e considerando que é o nosso dever como representante da nossa gente Neste
Parlamento, que solicito o apoio à aprovação desta Audiência Pública.
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