
Requerimento - q0jronrz

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: q0jronrz
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
23/02/2022
Requerimento nº 111/2022
Protocolo nº 1798/2022
 

Autor: Dep. Ulysses Moraes

Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
requerimento de informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
do Estado de Mato Grosso solicitando informações a respeito das obras na ponte de concreto inacabada,
localizada na MT 175, que interliga município de Araputanga a Reserva do Cabaçal, sobre o Rio do Bugres,
a qual não foi colocada para o devido uso, especialmente quanto aos seguintes pontos:

I. Qual contrato que deu origem à realização das obras de pontes de concreto pelas rodovias do Estado de
Mato Grosso? (enviar o contrato);

II. Neste contrato as fases de construção das pontes e colocação das mesmas é de responsabilidade integal
do Governo do Estado?;

III. Se sim, por que até o presente momento não foram feitas as colocações das pontes construídas e existe
previsão de serem feitas?;

IV. Se não, de quem é a responsabilidade de fazer as devidas colocações das pontes? Se dos Municípios,
favor enviar o termo de parceria ou convênio que especifique a responsabilidades dos mesmos;
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JUSTIFICATIVA

Por meio de moradores locais, chegaram denúncias à este parlamentar requerendo informações a respeito
da conclusão da ponte de concreto localizada na MT-175, que interliga município de Araputanga a Reserva
do Cabaçal, sobre o Rio do Bugres.

Em denúncia, foi informado que as obras da ponte se encontram inacabadas e que falta aterro no entorno da
ponte para que ela possa ser trafegável. Mesmo existindo a estrutura de conreto - conforme imagens dos
moradores locais - até hoje a ponte nunca foi utilizada pelos habitantes.

De maneira indubitável, o referido trecho constitui rodovia estadual importante para a região, uma vez que
facilita o comércio entre as regiões e, sobretudo, possibilita o escoamento da produção agrícola e pecuária,
notadamente a soja e o gado de corte e leiteiro.

Assim sendo, em atenção ao exposto, venho, por meio desta, apresentar Requerimento de Informação para
ser enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA do Estado de Mato Grosso
solicitando informações a respeito das obras na ponte de concreto inacabada, localizada na MT-175, que
interliga município de Araputanga a Reserva do Cabaçal, sobre o Rio do Bugres, a qual não foi colocada
para o devido uso, especialmente quanto aos seguintes pontos:

I. Qual contrato que deu origem à realização das obras de pontes de concreto pelas rodovias do Estado de
Mato Grosso? (enviar o contrato);

II. Neste contrato as fases de construção das pontes e colocação das mesmas é de responsabilidade integal
do Governo do Estado?;

III. Se sim, por que até o presente momento não foram feitas as colocações das pontes construídas e existe
previsão de serem feitas?;

IV. Se não, de quem é a responsabilidade de fazer as devidas colocações das pontes? Se dos Municípios,
favor enviar o termo de parceria ou convênio que especifique a responsabilidades dos mesmos;

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Janeiro de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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