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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, depois
de ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES direcionado à
Secretaria de Estado de Infraestrutura-SINFRA e à AGER-MT, sobre a situação das obras da rodovia MT
208 com a MT 320, no município de Alta Floresta.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da situação precária e perigosa que se encontra o trecho que
compreende a rodovia estadual MT-208 e a rodovia estadual MT-320, trecho este que é de responsabilidade
da Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S.A., sob o Contrato de Concessão nº 001/2018/00/00 –
SINFRA, firmado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística de Mato Grosso com o Consórcio Via Brasil, formado pelas Empresas CONASA
Infraestrutura S.A., CLD Construtora, Laços Detentores e Eletrônica LTDA, ZETTA Infraestrutura e
Participações S.A., Construtora Rocha Cavalvante LTDA., FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. e
FREMIX Pavimentação e Construções LTDA.

Foram instaladas Praças de Pedágios nestas rodovias por parte da Via Brasil e começaram a operar desde
29 de outubro de 2020, com preços de tarifas que vão desde R$4,30 (quatro reais e trinta centavos) à
R$77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos), porém, as obras não foram concluídas e muito menos
houve um cronograma para estas obras.

E para piorar, em 17 de novembro de 2021, aplicaram um aumento na tarifa que não se sabe quem autorizou
e qual a sua motivação.

A rotatória do entroncamento entre a Rodovia Estadual MT-208 e a Rodovia Estadual MT-320 é um dos
trechos que não foi concluído, gerando muitos acidentes no local, até mesmo fatais, com informações de que
a média de morte no local é de 01 (uma) pessoa por dia por acidentes.

REQUERIMENTO:

- Houve um aumento da tarifa junto ao referido pedágio, aplicado em 17/11/2021, quem autorizou este
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aumento? Qual a motivação desse aumento?

- O envio do Contrato de Concessão da Via Brasil MT-320.

- Apresentação do cronograma e conclusão das obras do trecho que compreende a rodovia estadual MT-208
e a rodovia estadual MT-320.

 

Por esta razão que 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 17 de Novembro de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual
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