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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 das pontes de concretos
inacabadas, localizada na MT-100 no município de Barra do Garças, sendo as pontes sobre o córrego
Pitomba e sobre o córrego Ouro Fino, as quais não foram colocadas para o devido uso,
especialmente quanto aos seguintes pontos:

I - Existe previsão para a conclusão das cabeceiras das pontes de concreto sobre o córrego Pitomba e Ouro
Fino?;

II - Senão, por qual motivo?; 

III - Por qual motivo não foram licitadas as pontes e as cabeceiras no mesmo edital?; 

IV - Quais serão os valores gastos com as obras?; 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA

Por meio de moradores locais, chegaram denúncias a este parlamentar requerendo informações a respeito
da conclusão das pontes de concretos localizada na MT-100, no município de Barra do Garças, sendo as
pontes sobre o córrego Pitomba e sobre o córrego Ouro Fino.

Em denúncia, foi informado que as obras das pontes se encontram inacabadas faltando à cabeceira das
pontes para que ela possa ser trafegável. As pontes já foram concluídas há algum tempo, porém, não existe
qualquer tipo de obra ou placa informando a respeito das cabeceiras. 
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Atualmente as pontes utilizadas sobre esses córregos encontram-se em situação precária colocando em
risco quem a utiliza, pois é um local de grande fluxo de caminhões, carros e motos, e a conclusão das pontes
de concreto resolverá um problema de anos na região. 

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 das pontes de concretos inacabadas, localizada na MT-100, no
município de Barra do Garças, sendo as pontes sobre o córrego Pitomba e sobre o córrego Ouro Fino, a qual
não foram colocadas para o devido uso, especialmente quanto aos seguintes pontos:

I - Existe previsão para a conclusão das cabeceiras das pontes de concreto sobre o córrego Pitomba e Ouro
Fino?;

II - Senão, por qual motivo?; 

III - Por qual motivo não foram licitadas as pontes e as cabeceiras no mesmo edital?; 

IV - Quais serão os valores gastos com as obras?; 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual

2


