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Nos termos da Lei Estadual de nº. 631/2019, conjugada com o Art. 447, da Resolução n.º 677, de 20 de
dezembro de 2006 – que trata do Regimento Interno da Assembleia Legislativa – solicitamos a Vossa
Excelência a instituição de uma Câmara Setorial Temática, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogáveis por igual período, com o objetivo de avaliar, acompanhar, discutir e propor medidas referentes
às concessões de serviço público de construção, manutenção e exploração de rodovias situadas no Estado
de Mato Grosso.

 

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Requerimento, que tem por fim solicitar à Mesa
Diretora, a Instalação de uma Câmara Setorial Temática, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogáveis por igual período, com o objetivo de estudar, discutir, avaliar, acompanhar, e propor medidas
referentes às concessões de serviço público de construção, manutenção e exploração de rodovias situadas
no Estado de Mato Grosso.

A ideia de se instalar a Câmara Setorial Temática se deve ao fato de que recursos estão sendo destinados
pelo BNDES para as concessionárias, na ordem de R$200 milhões, sem, contudo, que haja transparência
que se espera para esses contratos.

A título de exemplo, não se vê por parte das concessionárias de serviço público a disponibilização dos
cronogramas de obras em sítio mantido na internet conforme preceitua a Lei N.º 10.578/2017.

Além disso, a observação feita na MT-100 e na MT-320 é que os pedágios estão sendo cobrados sem que
os investimentos considerados urgentes estejam sendo executados.

Esta Câmara Setorial Temática trará para o Poder Legislativo Estadual a possibilidade de melhoria na
fiscalização como também para a efetivação de propostas legislativas que visem a eficiência deste serviço
público.
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MEMBROS TITULARES:

Presidente: Faissal Calil – Deputado Estadual

Relator: Eleus Vieira de Amorim – SINDMAT Sindicato de Transporte de Cargas

Membros e Membra:

João Carlos Ribeiro da Silva – BIGCOOPER Cooperativa de Transportes e Serviços

Paulo Rogério de Oliveira – Advogado em Colíder/MT

Elaine Antunes de França – Vereadora por Tangará da Serra

Darli Luciano da Silva – Vereador por Alta Floresta/MT

Marcelo Fraccari Canova – Vereador por Colíder/MT

Deputados participantes:

Faissal Calil;

Gilberto Cattani;

Xuxu Dalmolin;

Delegado Claudinei;

Dessa forma, com a aprovação da presente proposição e com a instalação desta Câmara Setorial Temática,
vamos proporcionar e evidenciar, tanto para as partes envolvidas quanto para sociedade de Mato Grosso, a
importância de abrir a discussão acerca dos pedágios e das melhorias neste setor para a população.

Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres Pares para a aprovação do presente Requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2022

 

Faissal
Deputado Estadual
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