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Com fundamento no artigo 177 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado o
Presente Expediente ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de
Oliveira e Silva, solicitando dessa Secretaria de Estado que sejam prestados os esclarecimentos/
informações, abaixo elencadas.
Outrossim, informa que o referido Requerimento deverá ser respondido por escrito, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, nos termos do art. 28 da Constituição Estadual.
Destarte, levando em consideração a situação caótica em que se encontra a Rodovia – MT 246,
especificamente no trecho de 88 Km do Trevo da BR 163 até a sede do Município de Barra do Bugres/MT,
uma vez que o referido trecho está praticamente intransitável, causando insegurança na trafegabilidade dos
veículos, bem como dos usuários que dependem da rodovia, requeiro de Vossa Excelência que sejam
prestadas as seguintes informações:
1- Qual a Empresa responsável pela recuperação da Rodovia – MT 246, especificamente no trecho de
88 Km do Trevo da BR 163 até a sede do Município de Barra do Bugres/MT?.
2- Qual o prazo estabelecido para execução da obra?
3- Qual o valor gasto para a referida execução? Devendo ser especificado se já foi pago algum valor
com a referida obra de recuperação. Se sim, qual percentual?
4- A recuperação será em todo o trecho ou apenas parte dele?
5- O Estado já recebeu algum trecho recuperado da referida Obra?

JUSTIFICATIVA

A presente propositura se dá em decorrência da necessidade de que sejam prestados
esclarecimentos/informações quanto a Recuperação da Rodovia – MT 246, especificamente no trecho
de 88 Km do Trevo da BR 163 até a sede do Município de Barra do Bugres/MT.
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De início, importante mencionar que as nossas Rodovias Estaduais, como sempre, estão em situação
precária.
Se de um lado nós somos um Estado rico em produção de grãos, de outro, acumulamos um problema
recorrente que é a falta de estrada e conservação das mesmas, o que se resume em total falta de logística
para escoamento dos grãos.
Apesar de contarmos com os recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação – o Fethab, as
Rodovias de nosso Estado, conforme já mencionado, estão em péssimas condições de trafegabilidade,
denunciando o total abandono e falta de manutenção em que se encontram.
A dificuldade que passam os produtores e motoristas que precisam escoar a sua produção e que sofrem com
a falta de estradas se repetem a cada ano. Precisamos dar um basta nessa situação caótica das nossas
Rodovias, ou no mínimo amenizar esse sofrimento, que infelizmente se tornou comum.
Vejamos algumas fotos da situação em que se encontra a referida Rodovia:
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Ademais, levando em consideração que a referida Rodovia é a principal via de escoamento da produção
agrícola daquela localidade, e ainda que as obras a serem realizadas levam mais qualidade de vida aos
cidadãos, especialmente assegurando um tráfego seguro de veículos e mais segurança aos usuários,
colocando um fim ao convívio diário com as intempéries que agonizam à população daquela região, daí as
razões que se pretende receber as informações/esclarecimento necessárias com a presente demanda.
Por essa razão, conto com o especial empenho da autoridade envolvida, bem como conto com a aprovação
dos demais Pares, para a efetivação desse importante pleito.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Janeiro de 2020

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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