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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 á Secretaria de Estado Infraestrutura e
Logística – SINFRA do Estado de Mato Grosso solicitando informações sobre investimento em estradas
e rodovias sob a responsabilidade do estado, informando, especificamente, acerca do que segue:

I. Sobre a malha viária estadual pede-se, informar precisamente quantos quilômetros de vias estaduais
(estradas e rodovias) respectivamente em: LEITO NATURAL, REVESTIMENTO PRIMÁRIO,
PAVIMENTADA (PAVIMENTO FLEXIVEL, PAVIMENTO RIGIDO OU SEMIRRIGIDO).

II. Requer mapas representativos, com legenda identificativa com descrição dos trechos conforme
solicitação supramencionada contendo os seguintes dados: localização, extensão e nominação.

III. Requer informações sobre plano de investimentos com respectivos cronogramas para o período
2023/2026 com identificação dos custos/valores a serem empregados em: recuperação, manutenção,
sinalização, programas educativos, controle e segurança de usuários.

 

JUSTIFICATIVA

A cidade de Rondonópolis possui vital importância para a dinâmica econômica e social de Mato Grosso e o
intenso trabalho com o desenvolvimento e melhoria dessa região é benéfico para toda a população do
Estado. Nesse sentido, o atual anel viário, saindo da BR-163, passando pela MT-130 e indo até a Avenida
dos Estudantes, é um ponto estratégico chave para o escoamento de produtos e para o translado diário de
pessoas comuns.

 

 

Nessa lógica, diante do desenvolvimento urbano de Rondonópolis é necessário um estudo detalhado com
foco na melhoria dessa região para a população, é preciso estar atualizado em relação a todos os
parâmetros da obra, tais como; melhores traçados, rotas alternativas para veículos pesados em aréa não

1



Requerimento - ntw5yrwg

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

urbanizada, parte estrutural, acessos a vias locais. 

 

Diante disso, este parlamentar, no exercício de seu dever constitucional de fiscalização, apresenta o
presente requerimento solicitando informações a respeito da restauração do anel viário informando,
especificamente, acerca do que segue:

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Claudio Ferreira
Deputado Estadual
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