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Nos termos do art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, após ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente ao Governador do
Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Mauro Mendes com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Marcelo de Oliveira e Silva, Secretário de Infraestrutura e Logística, solicitando informações sobre as obras
de contenção à erosão às margens da MT 338, na localidade conhecida como “buracão”, no município de
Tapurah, considerando os relatos de que a obra foi destruída pelas chuvas, o que faz nos seguintes termos:

A obra foi realizada de forma direta pelo Governo do Estado? Caso não, qual a empresaa.
responsável?
Qual o valor gasto para a realização da obra entregue em 17/12/2020?b.
Foi considerado o volume de chuvas para a realização da obra? Caso sim, por qual motivoc.
a estrutura não suportou o volume de água?
Há previsão de novas obras no local?d.
Está sendo realizada alguma obra emergencial para diminuir o risco para a população e oe.
meio ambiente?
Será apurada a responsabilidade pela construção da estrutura, com os respectivosf.
ressarcimentos?
Existe projeto ambiental para a local?g.
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A presente proposição possui como escopo obter informações acerca das obras realizadas às margens da
MT 338, na localidade conhecida como “buracão”, no município de Tapurah e entregues em 17/12/2020. O
Governo de Mato Grosso entregou a obra realizada para conter a erosão chamada popularmente de
“buracão”, que alcançou a proporção de colocar em risco casas, nas proximidades da Avenida Brasil, e a
estrutura da rodovia MT-338, que dá acesso a Tapurah (430 km de Cuiabá). O problema assolava a região
há mais de 30 anos sem a solução devida e aumentava a cada época de chuvas. Segundo informações, as
obras realizadas não foram suficientes para conter a força das águas e, a situação continua caótica no local.
Há relatos de que o “buracão” continua com os mesmos problemas de 30 (trintas), o que demonstra a
necessidade urgente de uma resolução efetiva.
São essas as razões da presente proposição. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual

2


