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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 a respeito da restauração do anel viário de
Rondonópolis, informando, especificamente, acerca do que segue:

I. Qual o valor despendido com os serviços de restauração da pavimentação e sinalização viária bem como
manutenção da via dos trechos anel viário compreendidos entre BR-364/MT-130 e MT-130/MT-270,
localizado em Rondonópolis em cada um dos seguintes anos: 2019, 2020, 2021, 2022.

II. Requer copias dos processos licitatórios e seus respectivos anexos (projetos, memoriais descritivos,
cronogramas físicos financeiros, licitantes executoras, ordens de serviços e termos de conclusão de obra.)
Dos serviços realizados no período de 2019 a 2022, referentes ao empreendimento.

 

 

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 fora da área
urbana, parte estrutural, e etc.

Por todo exposto, este parlamentar, no exercício de seu dever constitucional de fiscalização, apresenta o
presente requerimento solicitando informações a respeito da restauração do anel viário de
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Rondonópolis.

                                 

                                       Devido à importância de tais esclarecimentos, justifica-se o presente requerimento.

                                          Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de fevereiro de 2023

 

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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