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Indica a urgente necessidade de duplicação da
BR 364, no trecho que liga a cidade de Jaciara
à Rondonópolis, além da criação de áreas de
escape,  na  mesma  rodovia,  no  trecho  entre
Cuiabá e Rondonópolis.

 

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao ilustríssimo
Senhor Superintendente da Superintendência Regional do DNIT no Estado De Mato Grosso
e ao Senhor Diretor-Geral da Concessionária Rota do Oeste, sobre a urgente necessidade
de duplicação da BR 364, no trecho que liga a cidade de Jaciara à Rondonópolis, além da
criação de áreas de escape, na mesma rodovia, no trecho entre Cuiabá e Rondonópolis.

 

JUSTIFICATIVA

 

Venho, através da presente proposição, reiterar os requerimentos feitos por mim nas
Indicações nº 441/2018 e nº 2914/2019, onde fica demonstrada a urgente necessidade de
duplicação da BR 364, no trecho que liga a cidade de Jaciara à Rondonópolis, além da
criação de áreas de escape, na mesma rodovia, no trecho entre Cuiabá e Rondonópolis.

Conforme relatado nas indicações citadas, existem muitos locais de extremo risco na BR 364,
que não possuem ou possuem poucas áreas de escape, como forma de contenção para
veículos desgovernados.
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No trecho de Rondonópolis a Cuiabá trafegam, em média, mais de 2000 (duas mil) carretas
diariamente. Esse número triplica em época de safra, aumentando os riscos de acidentes,
pois esses veículos estão extremamente pesados e os motoristas encontram dificuldade em
uma frenagem de emergência, principalmente em decidas.

O exemplo é o trecho que compreende a Serra de São Vicente, entre Jaciara e Cuiabá, onde
existem poucas áreas de escape. Lembrando ainda que muitos dos radares eletrônicos e “
guard rails” foram destruídos em virtude do alto índice de acidentes que ocorrem naquele
trecho.

Outra urgência que precisa de resolução imediata é a duplicação da via no trecho entre as
cidades de Jaciara e Rondonópolis, pois, enquanto tal obra não é concluída, muitos
acidentes continuam ocorrendo e muitas vidas continuam sendo perdidas. Precisamos
chegar a um acordo entre o DNIT e a empresa Rota Oeste para que tal obra tenha
andamento.

Muitos motoristas têm reclamado, ainda, da falta e manutenção e da falta de sinalização da
rodovia, o que a torna ainda mais perigosa. Ocorre que as praças de pedágio continuam em
pleno funcionamento e o cidadão continua pagando para trafegar, sem ter a segurança que é
sua de direito.

Diante do exposto, é de extrema importância que busquemos o atendimento deste pleito, a
fim de proceder com a imediata duplicação da BR 364, no trecho que liga a cidade de Jaciara
à Rondonópolis, além da criação de áreas de escape, na mesma rodovia, no trecho entre
Cuiabá e Rondonópolis, justificando-se assim tal proposição, da qual espera-se êxito em seu
acolhimento e execução.

 

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

 

Max Russi
Deputado Estadual
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