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INDICA à Agência de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso -
AGER/MT, com cópia ao Exmo. Sr. Governador
do Estado de Mato Grosso, a determinação da
realização de reparos emergenciais e urgente
vistoria  e  elaboração/publicação  de  relatório
descritivo detalhado acerca da qualidade dos
serviços  prestados  bem  como  acerca  do
cumprimento das obrigações contratuais pela
Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S.A.,
no trecho de 188,2 km das Rodovias MT-320 e
MT-208,  na  região  Norte  de  Mato  Grosso,
interligando  os  municípios  de  Alta  Floresta,
Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder e Nova
Santa Helena, no entroncamento com a rodovia
federal BR-163.

Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade da realização de reparos emergenciais e urgente vistoria e
elaboração/publicação de relatório descritivo detalhado acerca da qualidade dos serviços prestados bem
como acerca do cumprimento das obrigações contratuais pela Via Brasil MT Concessionária de Rodovias
S.A., no trecho de 188,2 km das Rodovias MT-320 e MT-208, na região Norte de Mato Grosso, interligando
os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder e Nova Santa Helena, no
entroncamento com a rodovia federal BR-163.

JUSTIFICATIVA

A Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S.A. titulariza, sob concessão, o trecho de 188,2 km das
Rodovias MT-320 e MT-208, na região Norte de Mato Grosso, interligando os municípios de Alta Floresta,
Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder e Nova Santa Helena, no entroncamento com a rodovia federal
BR-163.
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Estas vias constituem a principal rota para interligar os municípios das regiões Norte e Noroeste de Mato
Grosso ao maior eixo de transporte e escoamento da produção do Estado, a BR-163, sendo fundamental,
portanto, a manutenção das suas condições de trafegabilidade.

Sobretudo a considerar que o valor da tarifa básica cobrada do usuário passou de R$ 9,40 para R$ 10,10 em
passado recente (novembro de 2022) sem que, em contrapartida, tenha havido qualquer melhoria ou mínima
conservação da pavimentação. Ao revés, as reclamações de usuários, em especial de motoristas
profissionais, têm ganhado significativo volume, a denotar as precárias condições dos trechos objeto da
concessão aqui mencionada.

Em suma, sem embargo à relevância das vias e do recente aumento do pedágio cobrado, em vistoria in loco
realizada pelo Deputado Estadual Diego Guimarães, constatou-se o estado lastimável das vias, o que coloca
em risco a vida e a incolumidade física daqueles que por elas trafegam, em paralelo ao prejuízo significativo
e incalculável para o transporte de cargas que movimenta toda a economia da região.

Em face do exposto 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 ela o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Março de 2023

 

Diego Guimarães
Deputado Estadual
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