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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Oscar Bezerra

Com fundamento no que preceituam o art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, ambos do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, após
ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O
RODOANEL direcionado ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura e Logística – SINFRA,
Marcelo de Oliveira e Silva e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, Nilton de
Britto, com a finalidade de obtenção de informações técnicas e andamento das obras do Rodoanel,
solicitando o envio, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a este Poder das seguintes informações
detalhadas:

a) A licença ambiental da obra já foi emitida pela Secretaria do Meio Ambiente – SEMA?

b) Porque não foi solicitado pela SINFRA os estudos técnicos realizados pelo IPDU (Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento Urbano) de Cuiabá quando da elaboração do novo projeto?

c) No projeto do Rodoanel há previsão para a eventual construção e passagem de trilho ferroviário que deve
fazer o trecho Rondonópolis-Cuiabá?

d) Fornecer o traçado da obra em toda a sua extensão.

e) Qual o estágio atual das medidas adotadas e das correspondentes medições das obras já realizadas até o
momento?

f) Qual é o prazo para conclusão da obra?

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se faz necessária para a obtenção das informações de acompanhamento das obras
do Rodoanel, tendo em vista a relevância estrutural que essa obra visa implementar com a duplicação do
contorno Norte de Cuiabá e Várzea Grande, no estado de Mato Grosso.

Desta forma, sendo a Assembleia Legislativa do estado um importante Poder representativo do povo,
portanto, tendo dentre suas funções a de fiscalizar o uso dos recursos públicos e, sobretudo, das obras de
interesse da sociedade, os questionamentos em forma de requerimento se justificam.
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Por esta razão, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação do presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2019

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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