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Nos termos do art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro da Infraestrutura, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Rafael
Vitale Rodrigues, Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), REQUERENDO
informações acerca do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Governo Federal e a
Concessionária Rota do Oeste para a duplicação da BR-163, o que faz nos seguintes termos: 

a) Qual a data prevista para a retomada das obras de duplicação?

b) Quais municípios serão abrangidos pelo plano de priorização considerando os trechos críticos?

c) Qual o valor dos investimentos e o prazo para conclusão das obras?

d) Qual o total de quilometragem duplicada a ser entregue pela Concessionária, exceto os já construídos? 

e) Qual o patamar tarifário a ser utilizado para os usuários? 

f) Quais serão as penalidades aplicadas em caso de inadimplemento por parte da Concessionária? 

JUSTIFICATIVA

O contrato de concessão da BR- 163MT foi celebrado em 12 de março de 2014, e a licença de instalação foi
expedida em março de 2015 (LI n.º 306481/2015 SEMA/MT – processo n.º 187136/2015)11 , as obras de
duplicação e de melhorias da rodovia deveriam encontrar-se concluídas até março de 2019 o que não
ocorreu. 

É público e notório que a concessionária Rota do Oeste – CRO, desde março/2016, interrompeu as obras de
duplicação da BR-163MT, especialmente depois que as investigações da Operação Lava Jato da Polícia
Federal alcançaram o Grupo Odebrecht , o qual, além de ter seus principais executivos respondendo a
processos criminais, enquanto pessoa jurídica, formalizou acordo de leniência tanto com o Ministério Público
Federal (2016) quanto com a Controladoria Geral da União - CGU e Advocacia Geral da União – AGU11
(2018) .
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Em decorrência do descumprimento contratual, os usuários tem sofrido enormes prejuízos, com desgastes,
lentidão e o mais importante, vidas estão sendo ceifadas. Desta forma, se faz necessária a urgente
conclusão da duplicação da BR 163 e, o planejamento deverá abranger todos os trechos, de forma equitativa
e com efetividade. 

Por tais razões, solicitamos informações atualizadas acerca do TAC entre o Governo Federal e a
Concessionária Rota do Oeste para a duplicação da BR-163.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Setembro de 2021

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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