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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato  Grosso,  com  cópias  para  o  Exmo.
Secretário  de  Estado  de  Infraestrutura  e
Logistica e aos Exmos Prefeitos de São José do
Povo  e  Rondonópolis,  a  necessidade  de
conclusão  da  pavimentação  da  MT  459
(Rodovia do Leite),  trecho entre São José do
Povo e Nova Catanduva.

     Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador de
Estado, com cópias para o Exmo. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logistica  e aos Exmos Prefeitos
de São José do Povo e Rondonópolis, mostrando a necessidade de conclusão da pavimentação da MT 459
(Rodovia do Leite), trecho entre São José do Povo e Nova Catanduva.

JUSTIFICATIVA

           A presente propositura demonstra a necessidade de conclusão da pavimentação  da MT 459 (Rodovia
do Leite), trecho entre São José do Povo e Nova Catanduva.

           A seguir reproduziremos recente matéria do Jornal A Tribuna, sobre o assunto.

            “A conclusão da pavimentação da “Rodovia do Leite” (MT-459), entre São José do Povo e Nova
Catanduva, na região de Rondonópolis, permanece sendo uma antiga cobrança de sitiantes, moradores e
motoristas. O projeto de pavimentação da rodovia começou há quase 10 anos e ainda não saiu totalmente
do papel. A série de reportagens especiais do Jornal A TRIBUNA sobre obras públicas paradas demonstrou
a angústia de uma região que espera há anos pelo término dessa pavimentação.

             Em sua totalidade, a Rodovia do Leite liga São José do Povo, Nova Catanduva, Nova Galiléia e
Pedra Preta, somando cerca de 42 quilômetros, divididos em dois lotes. O trecho entre Pedra Preta, Nova
Galiléia e a localidade “Ponto Chique” foi inaugurado em 2014 pela empresa Tripolo. O trecho inconcluso liga
São José do Povo à Nova Catanduva e soma 21 quilômetros, sendo que apenas 5 quilômetros ficaram
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prontos. Nesse caso, a responsabilidade da obra é da conhecida construtora Ensercon.

            A pavimentação da rodovia MT-459 foi uma grande bandeira de luta do ex-deputado estadual Jota
Barreto, que trabalhou, por exemplo, para viabilização de verba e realização do processo licitatório das obras,
desde 2008/2009, ainda durante a gestão do ex-governador Blairo Maggi. Apesar de esperado para 2009, o
processo licitatório ocorreu em julho de 2010, definindo as empresas Tripolo e Ensercon para execução dos
trabalhos.
 

             Em setembro de 2010, as obras de pavimentação da rodovia estadual MT-459 finalmente tiveram
início, entre São José do Povo e Nova Galiléia, levando esperança aos pequenos produtores da região. A
estimativa inicial era concluir a pavimentação até 2012. Contudo, as obras de pavimentação da rodovia
estadual foram paralisadas antes por falta de recursos. A partir de então, foi necessário um intenso trabalho
para liberação de recursos para recomeço dos trabalhos.

            Uma nova injeção de ânimo surgiu em meados de 2013, quando parte da Rodovia do Leite foi inclusa
no programa da antiga gestão estadual chamado “MT Integrado”, objetivando a garantia de recursos para
sua retomada. Assim, em setembro de 2013, o Governo do Estado deu ordem de serviço para a construtora
Tripolo começar os trabalhos de pavimentação em seu trecho, entre Pedra Preta e “Ponto Chique”,
demandando investimentos da ordem de R$ 17,2 milhões. O trecho entre São José do Povo e Nova Galiléia,
com obras paralisadas, não teve avanço na ocasião.

            Diante da situação, desde 2014, as cobranças pela retomada e conclusão da pavimentação de parte
da Rodovia do Leite começaram a ser intensificadas. Enquanto o trecho Pedra Preta e a localidade próxima
ao distrito de Nova Catanduva havia deslanchado, o outro não avançou mais desde 2012. A falta de
respostas sobre o problema na rodovia era um das grandes reclamações da comunidade.

           Em dezembro de 2014, a pavimentação no trecho entre Pedra Preta, Nova Galiléia e a localidade
“Ponto Chique” foi inaugurada. O outro trecho continuou pedente com a justificativa de que não havia
recursos assegurados, por não estar enquadrado no “MT Integrado”. Desde então, nada mudou de lá para cá.
Ou melhor, com o passar do tempo, volta e meia surgem críticas diante de surgimento de buracos e de ponte
de madeira com estrutura danificada.

          Representantes de São José do Povo chegaram a fazer denúncia ao Ministério Público do Estado
referente às obras inconclusas da Rodovia do Leite, objetivando que uma investigação fosse realizada. Mais
recentemente, vereadores do município apresentaram proposta ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) de
fazer uma Representação de Natureza Externa e solicitar informações diversas, como as da planilha e do
valor da obra.

            O Jornal A TRIBUNA entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
(Sinfra), mas até ontem não obteve nenhuma resposta sobre a situação da estrada. A reportagem cobrou
respostas sobre a previsão de retomada das referidas obras, bem como explicações sobre os impedimentos
e ações desenvolvidas diante dos problemas enfrentados.

           A região a ser beneficiada pelo asfalto é basicamente composta por famílias que trabalham na
produção de leite. Enquanto isso, os pecuaristas da região que dependem da estrada para escoar o leite
continuam enfrentando prejuízos. O problema afeta também os pequenos produtores dedicados à agricultura
familiar e as crianças que dependem do transporte escolar. O sonho dessa região, portanto, segue
inacabado.”
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         Diante da importância do assunto, resolvemos apresentar esta proposição no Plenário, para que o
Poder Executivo se pronuncie oficialmente sobre o assunto.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Março de 2018

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual
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