REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

, DE 2019

(Da Sra. FLÁVIA MORAIS)

Requer informações ao Ministério da
Infraestrutura
a
respeito
de
obras
paralisadas no País, financiadas com
recursos da União, de interesse das
bancadas estaduais.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª., com base no art. 50 da Constituição
Federal, e na forma dos arts. 115, I, e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da
Infraestrutura, no sentido de esclarecer esta Casa a respeito do status de
algumas obras paralisadas no País, financiadas com recursos da União, de
interesse das bancadas estaduais, informando o motivo da paralisação, o valor
de cada contrato, o montante de recursos federais já aplicados, o status de
execução de cada obra e possíveis soluções para retomada de cada
empreendimento.

JUSTIFICAÇÃO
Em 27 de junho de 2019, foi criada nesta Casa Comissão
Externa destinada a acompanhar e monitorar a conclusão das obras públicas
paralisadas e inacabadas no País, com o objetivo de debater a questão,
identificar as causas mais recorrentes de paralisação e, sobretudo, buscar
possíveis soluções para o problema.
Um dos pontos constantes do Plano de Trabalho aprovado pela
Comissão prevê a consulta às bancadas estaduais sobre as cinco obras
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paralisadas de maior interesse dos Parlamentares e respectivas bases. Em
resposta a essa consulta, foram indicadas algumas obras sob responsabilidade
desse Ministério, quais sejam:
1) Bancada do Piauí


Construção do Porto de Luís Correia



Construção da Ferrovia Nova Transnordestina



Duplicação da rodovia BR-316, trecho entre Teresina e
Demerval Lobão

2) Bancada da Bahia


Duplicação e restauração da rodovia BR-101, trecho
entre Feira de Santana e a divisa com Sergipe



Construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste
(FIOL)

3) Bancada de Santa Catarina


Duplicação da rodovia BR-470



Duplicação da rodovia BR-280



Reconstrução e revitalização das rodovias BR-282 e BR163



Implantação e pavimentação da rodovia BR-285



Construção do Contorno Viário da Grande Florianópolis

4) Bancada do Rio Grande do Sul


Duplicação da travessia urbana da rodovia BR-158 por
Santa Maria



Duplicação da rodovia BR-116, trecho entre Porto Alegre
e Pelotas



Construção de ponte sobre o rio Guaíba
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Construção de ponte internacional de ligação entre
Brasil e Argentina, em Porto Xavier



Ampliação dos aeroportos de Passo Fundo e Santo
Ângelo

Ante o exposto, solicitamos a V. Exa. as seguintes informações
acerca de cada uma das obras relacionadas acima:
a) motivo da paralisação;
b) valor do contrato;
c) montante investido;
d) status da execução;
e) possíveis soluções para a retomada das obras.

Certos de contar com a costumeira atenção de V. Exa. e desse
Ministério, desde já agradecemos as informações prestadas.

Sala das Sessões, em

de

Deputada FLÁVIA MORAIS

de 2019.

