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TeleÍones (65) 33'13-6914 | (65) 3313-6965
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DEPUÍADO VALMIR MORETÍO
P16sidenl€

DEPUTADO DELEGADO CLAUDINEI
Vicê - Prosidont€

DEPUTAOO NININHO
M6mbÍo Tltular

DEPUTADO XUXU DAL IUOLIN
Mêmbío Tílular

DEPUTADô SEBASTTÃo REzENDE
Mêmbro TÍlular

Parecer no 001112021- CIUT- OS no 0029.

Protocolo no 134412021 - Processo no 20012021 - 1610212021

Referente ao PROJETO DE LEI (PL) N" 133/2021 que 'Dispõe sobre a
estadualização da estrada denominada 'Rio dos Couros", com

aproximadamente 45 km de extensão, que liga o bairro Pedra 90 a BR'
163/364, no município de Cuiabá/MT".

Autor: Deputado Estadual Wilson Santos

Relator: Deputado

l- Relatório

A iniciativa em epigrafe foi lida na 3o Sessão Ordinária, após ter sido

recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia 1610212021, foi

colocada em pauta no dia 2310212021 , tendo seu devido cumprimento no dia 0210312021,

sendo encaminhada para o Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico da Secretaria

Parlamentar da Mesa Diretora no dia 0210312021.

Submete-se a esta Comissão, o Projeto de Lei no 13312021, de autoria do

Deputado Wilson Santos, conforme ementa supracitada.

A referida propositura "DispÕe soôre a estadualização da estrada

denominada.Rio dos Couros", com aproximadamente 45 km de extensão, que liga o bairro

Pedra 90 a BR-163/364, no município de Cuiabét/MT'.

O autor apresentou justificativa na fl. 02 em que argumenta ressaltando a

função social da estadu alização da supracitada via, bem como, elenca as Comunidades a

beneficiadas por essa propositura:
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Prêsídents
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Mombro TÍtular
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Mombro Titular
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"essa importante estrada passa entre as

comunidades rurais de Aricazinho, Água

Limpa, Rio dos Couros, Assentamento 21

de Abril, Raizama e Formosa até chegar na

BR-163/364. Tal medida irá atender

diretamente, aproximadamente 1500

famílias que estão mais próximos da citada

estrada a ser estadualizada, que residem

naquela região.".

Além disso, o Parlamentar menciona que:

"o asfaltamento desta rodovia é um grande

e antigo sonho da população dessa

localidade e com a estadualização será

possível executar esta importante ligação

entre o bairro Pedra 90 a BR-163/364.'.

A proposta é necessária para revitalizar a produção agrícola da região, visto

que muitos projetos deixam de ser implantados devido à precariedade do acesso a

insumos e o escoamento da produção da região, inviabilizando o acesso ao crédito,

paralisando assim a produção.

Como se trata de uma estrada municipal, muito tempo há cobranças para a

prefeitura, através da Secretaria de Obras, a manutenção desta estrada, que devido à

escassez de recursos, a Secretaria vem realizando obras paliativas uma vez ao ano, o que

é insuÍiciente para resolver os problemas locais. Um fator de grande importância

observado é a redução do percurso, dando aos moradores uma estrada de acesso rápida

BR-163/364.
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Serão aproximadamente 45 Km de um empreendimento que tem a
finalidade de trazer uma melhor qualidade de vida para moradores, possibilitando o acesso

à educação, segurança e a saúde de forma mais rápido e eficiente.

Dessa maneira, em cumprimento do trâmite regular, o Núcleo Ambiental e

Desenvolvimento Econômico distribuiu o Projeto de Lei em tela ao Núcleo Ambiental e

Desenvolvimento Econômico - Comissão de lnfraestrutura Urbana e Transporte para a

emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

É o relatório.

ll- Análise

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que abordem os

temas contidos no Art.369, inciso X!!!, alíneas "a" a "j" do Regimento lnterno.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será arquivado. No segundo, a

existência de projetos semelhantes tramitando, se houver, a propositura deverá ser

apensada.

Nesse sentido, podemos afirmar que a iniciativa está em colisão com os

pressupostos legais elucidados.

Em análise, verifica-se que quanto ao mérito, êffi consonância com a

justificativa apresentada, a proposta atende os critérios para a aprovação nesta Comissão.

Em que pesem os argumentos levantados quanto ao mérito, é necessário

var que há outras normativas que regulamentam a matéria em tela, tais como uma

Normativa da Secretaria de lnfraestrutura e Logística Secretaria Adjunta de

ndência de Projetos e Plano Diretor.
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Para atender a citada Instrução, a estadualização da Rodovia deve atender

pelo menos um dos critérios:

a) Propicia uma única conexão das sedes municipais ao Sistema
Rodoviário Estadual; b) A rodovia é coincidente com a diretriz de Rodovia
Estadual Planejada; c) Não é paralela e próxima à outra já existente; d)
Conecta a capital do Estado à sede de Município; e) Conecta entre si as
sedes Municipais; f) Conecta duas ou mais rodovias Federais e/ou
Estaduais; g) Permite a conexão de caráter nacional e internacional; h)
Constitui um corredor estadual e/ou não interrompe um corredor federal; i)
lmportância econômica para o Estado; j) Análise estratégica do trecho; e
k) lnterligação com outros modais.

Entre outras exigências há que se comtemplar o item de documentação

básica para a realização da estadualização como:

Lei municipal autorizando a Prefeitura a transferir o trecho ao Estado;
Liberação por parte da Prefeitura da respectiva faixa de domínio ao longo
de todo o trecho (Caso o interesse inicial seja do Estado em promover a
estadualização, deverá ser feito o termo de doação de cada propriedade
que porventura estiver dentro da faixa de domínio do trecho a ser
estadualizado) (modelo em anexo); 3. Justificativa sucinta do requerimento
baseado nos requisitos do item 3.1;4. Formulário de Cadastro da Rodovia
preenchido - impresso e editável (Disponível no site da SINFRA); 5.

formatos SHAPEFILE,Arquivo digital do trecho a ser estadualizado
KMZ, KML, DWG GEORREFERENCIADO PDF; 6. Projetos de
engenharia de obras executadas ou a executar no trecho a ser transferido
(incluindo o projeto de implantação da rodovia), se houver; 7. Relação de
travessias urbanas que serão absorvidas, segmentos críticos e qualquer
outro item que apresente relevância sob o ponto de vista de conflito de
tráfego ou de risco para a segurança dos usuários e pedestres, com
indicação do ponto de início e fim do trecho, incluindo a localização
geográfica dos mesmos. 8. É indispensável a apresentação dos seguintes
documentos do responsável técnico: 1- Nome do(s) responsável(is)
tecnico(s);2- CPF, RG e Número do Registro Profissional no Conselho de
Classe; 3- Telefone para contato e endereço eletrônico; 4- Apresentar ART
do responsável.

Não cabe a esta Comissão avaliar a legalidade do projeto, contudo,

pertinente atinar aos termos elencados e fazer a observação de que o

nos
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conteúdo não se encerra nesta Comissão, visto que atinge a outras competências que

devem ser consideradas.

Desta análise, face ao dever do atendimento da forma e do mérito,

examinados os critérios de p§udicidade previstos em no Regimento lnterno desta Casa

de Leis, opina-se pela APROVAçÃO do projeto de lei em pauta.

É o parecer.

,^ lll - voto do Relator

Referente ao PL no 13312021 de autoria do Deputado Estadual Wilson

Santos, que "Dispõe sobre a estadualização da estrada denominada'Rio dos Couros', com

aproximadamente 45 km de extensão, que liga o bairro Pedra 90 a BR-163/364, no

município de Cuiabá/MT' ;'

A presente propositura visa atender diretamente 1.500 famílias que estão

próximas da citada estrada que residem naquela região e a finalidade de trazer uma

melhor qualidade de vida para moradores, possibilitando o acesso à redução do percurso,

dando aos moradores uma estrada de acesso rápida até a BR-163/364.

,^

Pelas razões expostas, voto pela APROVAçÃO do Projeto de Lei

n"13312021, de autoria do Deputado Estadual Wilson Santos.

Sala das Comissões, em '25 Ae ',(htc' de 2021.
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Vlce - Pí€sident€
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Membro TÍtular
DEPUTADO XUXU DAL MOLIN

Mombro Tltular
DEPUTADo sEBAsTlÃo REzENDE

Membro Íltular

rv - FrcHA DE VOTAÇÃO

Projeto de Lei no 13312021 - Parecer no: 001112021

Reunião da Comissão em

Presidente: Deputado Valmir Moretto

VOTO RELATOR

Por todas as razões expostas, quanto ao MERITO, voto pela APROVAÇAO do

PROJETO DE LEI (PL) N" 13312021, de Autoria do Deputado Estadual Wilson Santos.

Posição na Comissão ldentificação do Deputado(a)
Relator

Membros Titulares

DEPUTADO VALMIR MORETTO

DEPUTADO DELEGADO CLAUDINEI

DEPUTADO NININHO

DEPUTADo seaesrrÃo REZENDE

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN
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Membros Suplentes

DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO

DEPUTADO VALDIR BARRANCO

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO

DEPUTADO ULISSES DE MORAES

DEPUTADO EDUARDO BOTELHO
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