
REQUERIMENTO N. 15, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 

 

Autoria Vereador: DIRCEU CAMILO COSMA 

          GILSON BAITACA 

 

 

 

Requeiro, nos termos do Decreto Legislativo n. 131/2014, a 

concessão da Moção n. 17/2015 de Repúdio à Concessionária Rota 

do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, que assumiu a 

concessão da BR-163 em 20 de março de 2014, como parte da 

terceira etapa do Programa de Investimentos em Logística do 

Governo Federal, lançado em 2012. 

 

 

 

Ao  

Exmo. Sr. 

DIRCEU CAMILO COSMA 

Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde – MT 

 

 

 

Prezado Presidente, 

 

Considerando o disposto no Decreto Legislativo N. 131, de 19 de maio de 2014, que Define 

critérios para a concessão de Moções pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

REQUEIRO a instituição de Comissão Especial de análise para concessão da Moção n. 17, 

de 04 de novembro de 2015 - de Repúdio, conforme Anexo. 

 

Membro: Pedro Fernandes de Gois – PPS, indicado pelo PV 

Membro: Airton Callai – PSD, indicado pelo PDT 

Membro: Gilson Gregório – PSDB, indicado pelo PT 

 

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Lucas do Rio Verde - MT, Plenário Vereador João José Callai, 04 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

    DIRCEU CAMILO COSMA                            GILSON BAITACA 

                     Vereador                                                       Vereador 

 



MOÇÃO N. 17, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

 

AUTORIA DO PLENÁRIO 

 

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, representando o pensamento do Povo 

Luverdense, vem a público externar MOÇÃO DE REPÚDIO à CONCESSIONÁRIA ROTA 

DO OESTE, empresa da Odebrecht TransPort, que assumiu a concessão da BR-163 em 20 de 

março de 2014, como parte da terceira etapa do Programa de Investimentos em Logística do 

Governo Federal, lançado em 2012. 
 

Conforme disposto no site “http://rotadooeste.com.br/pt-br/sobre-concessao, por meio do 

Programa, foi possível captar investimentos para alavancar a qualidade das rodovias federais de 

grande importância logística para o País. No caso da BR-163 não será diferente. Ao longo dos 30 

anos de concessão, cerca de R$ 5,5 bilhões serão investidos somente no trecho situado em Mato 

Grosso da rodovia, que é a principal rota de escoamento da safra de grãos do Estado, principal 

produtor nacional. Sendo que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), órgão 

ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é responsável pela fiscalização 

para o cumprimento das obrigações contratuais. 
 

Em linha com todos os programas de concessões rodoviárias implantados no Brasil, o 

projeto da BR-163 prevê a cobrança de pedágio nos trechos onde serão realizados os 

investimentos. No caso, serão nove praças de cobrança distribuídas de forma equidistante nos 850 

km de pistas concedidas à Concessionária. 
 

A Rota do Oeste venceu o leilão ao propor a menor tarifa de pedágio sem 

comprometer os investimentos previstos. O valor apresentado foi de R$ 2,63 por eixo, com data 

base de 2012. Esta tarifa deverá ser reajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) na data em que for iniciada a cobrança. 
 

Para que se inicie a cobrança, é preciso que a Concessionária cumpra três obrigações: 
 

 Duplicar ao menos 10% do total previsto para ser realizado pela Concessionária, 

equivalente a 45 quilômetros. 

 Realizar recuperação das vias existentes com trabalhos de limpeza, roçagem, 

recuperação superficial do pavimento e reforma de sinalização. O conjunto destes serviços é 

chamado de Trabalhos Iniciais. 

 Implantar os serviços operacionais para os usuários da rodovia, que são guinchos leves 

e pesados, atendimento pré-hospitalar, inspeção de tráfego, apreensão de animais, combate a 

incêndios na faixa de domínio e Serviço de Atendimento ao Usuário, que oferece um telefone 

gratuito, Ouvidoria e bases de apoio ao longo da rodovia. 
 

Previsão para início de cobrança: A previsão para o início da cobrança de pedágio é para o 

segundo semestre de 2015. A arrecadação do pedágio remunera todos os investimentos a 

serem feitos na rodovia nos próximos 30 anos e a prestação de serviços ao longo deste 

período. Além da duplicação dos 453,6 km de pistas sob a responsabilidade da Rota do Oeste – 

os outro 400 km são de responsabilidade do DNIT, serão construídos novos trevos, pontes, 

viadutos e entroncamentos. A manutenção de toda a rodovia também será contínua.” 
 

Imprescindível efetuar a citação anterior para demonstrar que a referida empresa faz 

propaganda da concessão e divulga as ações, de forma genérica, do que deve fazer no trecho a ela 

concedido, o que, parcialmente, já está acontecendo, tomando por base inúmeras ações já 

implementadas ao longo da BR 163, fato inegável por todos aqueles que fazem uso da via. 

http://rotadooeste.com.br/pt-br/sobre-concessao


 

Entretanto, resta-nos repudiar de maneira veemente que ações mais urgentes e 

imprescindíveis que ainda não estão sendo implementadas pela concessionaria, outras até nos 

causam perplexidade por estarem sendo colocadas em prática. 
 

Uma ação extremamente necessária é o rebaixamento da pista em relação ao acostamento, 

pois o número de acidentes decorrentes do desnível, existente em praticamente todo trecho da BR 

163, tem causado acidentes quase que diariamente, colocando vidas em risco, trazendo 

insegurança a todos os usuários da rodovia. É inconcebível aceitar que haja a recuperação do 

asfalto, mas que verdadeiras armadilhas continuem sendo construídas ou mantidas, causando 

danos gravíssimos aos usuários. 
 

Outra ação que merece nosso repúdio é o que está acontecendo no perímetro urbano da BR 

163 em Lucas do Rio Verde – MT, aonde a concessionária está fechando o acesso a posto de 

combustível localizado a margem da rodovia, algo inacreditável, inconcebível, que causará 

enormes prejuízos a economia local e acarretará, com certeza, em dano financeiro ao proprietário 

do comércio, podendo levar o empreendimento a falência, pois está bloqueando o acesso de todo 

tipo de veículo que circula na BR ao comércio. 
 

Diante a indignação de moradores e usuários da referida via, resta saber se esse tipo de 

ação está prevista no contrato de concessão, se está previsto entre as metas da Rota do Oeste 

causar a falência de comércios localizados as margens da BR 163, prejudicando, inclusive, a 

arrecadação de nosso Município. 
 

É sabido que, se continuar agindo da forma como está, a dúvida e a incerteza de que a 

concessão será benéfica só aumentará, pois estamos pagando pedágio para utilizar a via, então, 

tudo que a concessionária investe terá de volta e, o que está deixando aos usuários é a insegurança 

de trafegar numa rodovia onde, a qualquer momento, se está à mercê de ser vítima de acidente 

pela falta de ações concretas, que, de fato, são necessárias à transformação do Estado de Mato 

Grosso, para ser bom a todos os mato-grossenses. 
 

Por ações desastrosas que estão sendo praticadas e pela falta de ações concretas, visando a 

melhoria da via, resultando em mais segurança aos usuários, principalmente com o rebaixamento 

da pista com o acostamento e, demasiadamente preocupados com o risco eminente de acidentes e 

consequente perdas de vidas e prejuízos financeiros desnecessários, vimos externar Moção de 

Repúdio à CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE, empresa da Odebrecht TransPort, que, 

lamentavelmente, está negligenciando os problemas e colocando em risco, diariamente, a vida de 

milhares de usuários da rodovia BR 163. 
 

Lucas do Rio Verde - MT, Plenário Vereador João José Callai, 04 de novembro de 2015. 
 

 

 

Dirceu Camilo Cosma                          Gilson Gregório                         Gilson Baitaca 

          Presidente                                    Vice-Presidente                      Primeiro Secretário 
 

 

 

Cleusa Marchezan de Marco                      Airton Callai                        Demétrio Cézar 

        Segunda Secretária                                 Vereador                                Vereador 
 

 

 

      Fernando Pael                      Pedro Fernandes de Gois                         Roberto Barra 

           Vereador                                       Vereador                                          Vereador 


