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Indica  a  necessidade  de  modernização  dos
pedágios  no  estado  de  Mato  Grosso,  com  a
implantação  do  sistema  inteligente  (sem
cancela).

 

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 senhor
Governador do Estado, ao senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e ao
senhor Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
DNIT/MT, sobre a necessidade de modernização dos pedágios no estado de Mato Grosso,
com a implantação do sistema inteligente (sem cancela).

 

JUSTIFICATIVA

 

O estado do Rio de Janeiro terá o primeiro sistema de cobrança de pedágio inteligente do
Brasil. Trata-se do chamado free flow, ou fluxo livre. Ou seja, não há cancela. A cobrança é
feita por meio de leitura por câmera.

O estado de Mato Grosso, grande produtor agropecuário do país, merece receber tal
tecnologia, pois esse modelo de pedágio agiliza o fluxo de veículos, já que não há a
implantação de barreiras, além de proporcionar a redução do consumo de diesel no caso de
veículos pesados, bem como das emissões de poluentes e do tempo de viagem nas
operações de transporte.
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Vale lembrar que esse sistema está amplamente estabelecido na Europa e nos Estados
Unidos, bem como na Austrália e em países da Ásia, países onde praticamente já não
existem cabines de pedágio.

O citado sistema têm câmeras, sensores e antenas. Assim, o equipamento consegue
identificar e classificar o veículo por categoria. Seja como for, a leitura é feita tanto por meio
da “tag” no para-brisa, como pela placa do veículo.

O atendimento deste pleito certamente proporcionará mais agilidade no trânsito de nossas
rodovias, bem como trará economia de tempo e de combustível para todos os motoristas de
nosso estado, e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de
meus distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o
devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Janeiro de 2023

 

Max Russi
Deputado Estadual
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