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PRÓ-ESTRADAS

Tangará da Serra re-
cebeu na última quarta-
feira, 01, uma audiên-
cia pública promovida 
pelo governo do estado 
de Mato Grosso, para 
debater junto a socieda-
de a concessão da MT-
358 junto ao programa 
da Secretaria Estadual 
de Infra-Estrutura, por 
meio do programa Pró
-Estradas, no trecho 
entre Barra do Bugres e 
Itanorte.

O evento contou com 
a participação de auto-
ridades do Executivo 
Municipal, represen-
tantes da sociedade ci-
vil organizada e dos de-
putados estaduais por 
Tangará da Serra, Sa-
turnino Masson (PSDB) 
e Wagner Ramos (PSD). 
Representando o staff 
do governador Pedro 
Taques, esteve presente 
o secretário adjunto de 
infra-estrutura, Rogé-
rio Arias, que exaltou a 
rodovia e declarou que 

as concessões foram a 
forma que a gestão es-
tadual encontrou para 
manter as estradas em 
boas condições.

“É uma rodovia das 
mais importantes do 
estado, que tem um 
tráfego muito intenso, 
então, para isso ela re-
quer um investimento 
muito alto, que passa 
da ordem dos R$ 700 
milhões e é a única 
possibilidade de con-
seguirmos efetuar as 
melhorias e também 
ofertar serviços, uma 
vez que é a segunda ro-
dovia com maior fluxo 
de veículos do estado 
e requer um nível de 
segurança um pouco 
maior”, afirmou Rogé-
rio, ao destacar que a 
assistência no trecho é 
necessária, com opera-
ção da via ofertada ple-
namente à população.

A geração de empre-
gos é um dos pontos 
positivos citados pelo 
adjunto.

“Estamos falando 
aqui de mais de 1500 
empregos diretos du-

rante o período da 
concessão, das obras, 
a própria operação da 
concessão requer muita 
gente, mas o que você 
vai permitir é ter uma 
rodovia íntegra, aon-
de as empresas a par-

tir desse momento vão 
passar a vir para cá e 
vão se instalar na re-
gião”, pontuou, ao des-
tacar que as empresas 
procuram rodovias com 
condições de passagem 
e que pedágio já é ques-

tão superada.
“O que fizemos hoje 

foi uma audiência pú-
blica para mostrar que 
a gente estudou, que 
a gente entende o que 
está trazendo para a 
região, além de toda a 

questão da transparên-
cia, trazendo para o 
estado esses processos 
e para a sociedade as 
nossas ideias. Espera-
mos levar boas contri-
buições”, concluiu Ro-
gério Arias.
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Concessão de trechos da MT-358 
é discutida em audiência pública

Sugestões foram colhidas pela equipe do governo do estado

Viabilidade de programa foi avaliada em audiência

MT-358

Para secretário, restauração 
é fundamental para a região

Em entrevista ao DS, 
o secretário municipal de 
Infraestrutura de Tangará 
da Serra, Selton Vieira, 
acenou positivamente 
em relação a audiência 
pública realizada no au-
ditório da 10ª subseção da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) em Tangará 
da Serra.

Para o responsável pela 
pasta, é importante que a 
sociedade participe das 
discussões, seja esclare-
cendo suas dúvidas ou 
contribuindo com suges-

tões acerca do programa 
Pró-Estradas.

“É importante que a 
sociedade participe para 
tirar qualquer dúvida 
que seja atendida confor-
me os padrões ideais de 
uma concessão, para que 
nenhum munícipe fique 
com dúvida depois ou 
deixe de dar uma ideia 
bacana que poderia ser 
integrada no custo, na 
organização, no plane-
jamento e implantada”, 
afirmou.

De acordo com Selton, 
sinalizações, desvios, 
anéis viários, custos fu-
turos e viabilidade foram 
avaliadas. O secretário 

lembrou que com a es-
trada em boas condições, 
Tangará da Serra e região 
tem muito a ganhar.

“O cidadão paga os 
impostos e, frequente-
mente, eu como secre-
tário, sou inquerido por 
pessoas que querem 
saber quanto vão cus-
tar, qual a situação das 
obras. É fundamental 
e temos que torcer que 
seja através de concessão, 
ou de obra pública ou de 
parceria público-privada, 
aconteça a restauração da 
via para que nossa cida-
de e nossa região tenha 
melhor acessibilidade”, 
concluiu.
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