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Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador MAURO FERREIRA MENDES com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Senhor MARCELO DE
OLIVEIRA E SILVA , devendo o referido ser respondido por escrito no prazo máximo de 30 (trinta) dias nos
termos do art. 28 da Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora requeridas, podendo
atender no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011.

(Ref.: Informações sobre cronograma de obras nas MT 110, MT 291, MT 020 e MT326).

Considerando que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos
do Estado de Mato Grosso em obras e serviços, requeiro, acerca das obras que estão previstas nas estradas
Estaduais (MT) pelas seguintes informações:

1. Envio do cronograma das obras nas seguintes estradas estaduais:
a.
b.
c.
d.

MT 110 que liga Campinápolis a Novo São Joaquim;
MT 326 que liga Nova Nazaré a Cocalinho;
MT 020 que liga Canarana a Paranatinga;
MT 291 que liga Gaúcha do Norte a Paranatinga;
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2-Envio de relatório constando em que fase cada obra se encontra e qual previsão de término;

3-Planilha contendo custo final da obra e as que extrapolem o valor previsto, descrever qual motivo da
alteração do custo previamente contratado;

4- Informar nome das Empresas vencedoras da licitação, bem como informar quais trecho cada empresa
ficou responsável.

JUSTIFICATIVA

O grande fluxo de veículos que circulam nas rodovias estaduais acelera o processo de desgaste dessas e,
consequentemente, exige constantes obras de recuperação e manutenção. No entanto, cabe ressaltar que
muitos trechos dessas rodovias há muito não recebem obras de infraestrutura ou qualquer atenção por parte
do Poder Executivo Estadual, inviabilizando o escoamento da produção do Estado, ou, simplesmente, a
trafegabilidade de veículos, resultante em graves e fatais acidentes quase que diariamente municípios e, por
isso, cabe a nós acompanharmos a efetivação dessas obras.

Temos recebido em nosso gabinete dezenas de pedidos de recuperação e pavimentação das principais
rodovias do Estado. Sabendo que muitas delas já estão no cronograma do Governo, e que, algumas, apesar
de terem sido anunciadas, foram excluídas do programa, se faz necessária a atualização dessas
informações, para fundamentarmos nossas ações enquanto parlamentares, e priorizarmos em nossa gestão
àquelas obras que não serão beneficiadas pelo programa, de forma a buscarmos investimentos para
viabilizá-las. Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar,

Apresento o presente Requerimento de Informações para análise e apreciação dos Nobres pares, para que
Vossas Excelências ao final o aprovem.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Fevereiro de 2019

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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