
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA

ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES PARLAMENTARES E INSTITUCIONAIS
 

OFÍCIO SEI Nº 34379/2022/AESPI/DIR-ANTT

Brasília/DF, na data da assinatura

Ao Senhor
Marcos Sidney de Oliveira
Presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba/RS
Av. Sete de Setembro, 325
CEP 92.500-000 – Guaíba/RS
diretoria@guaiba.rs.leg.br
marcosidney75@hotmail.com
 
Assunto: Moção de Repúdio e Apelo contra instalação de praças de pedágios nas Rodovias BR-116/BR-
290/BR-158, município de Guaíba/RS.
Referência: Caso responda este O�cio, por gen�leza indicar expressamente o Processo nº
50500.242236/2022-72.
 
 

      Senhor Vereador, 

 

1. Reporto-me ao O�cio nº 292/2022 (14211735), de 03/11/2022, que apresenta Moção de
Repúdio e Apelo nº 31/2022 (14211771) contra possível instalação de praças de pedágios nas rodovias
que dão acesso ao município de Guaíba/RS, a saber: BR-116, BR-290 e BR-158.

2. A �tulo de resposta desta Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, transcrevo
abaixo, na íntegra, manifestação exarada pela Superintendência de Concessão da Infraestrutura -
SUCON ao pleito em comento:

 

"Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto em tela já foi qualificado pelo Conselho do Programa
de Parcerias e Inves�mentos (CPPI) do Governo Federal, sendo incluído no Programa Nacional de
Desesta�zação (PND).

O projeto tem o obje�vo de garan�r a expansão do trecho rodoviário com qualidade de
infraestrutura pública, ampliando a oportunidade de inves�mentos e emprego, es�mulando o
desenvolvimento da região, assegurando segurança viária aos usuários da rodovia, em harmonia
com as metas de desenvolvimento econômico e social do País.

O trecho a ser licitado tem a extensão total de 674,10 km, no qual compreende as rodovias BR-
116/158/290/382/RS, com audiência pública em andamento, com o obje�vo de aprimorar o
projeto, colhendo contribuições às minutas de Edital, Contrato, ao Programa de Exploração da
Rodovia e aos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

Informações sobre o projeto de concessão estão disponíveis no portal da ANTT, www.an�.gov.br >
Acesso à Informação > Par�cipação Social > Audiência Pública nº 10/2022, ou por meio do
link: Audiência Pùblica nº 10/2022.

O período de contribuições está disponível até as 18h00 do dia 1º de dezembro de 2022, sendo a
sessão pública a se realizar no dia 11 de novembro de 2022 no formato híbrido (virtual e
presencial), com transmissão ao vivo pelo Canal ANTT no youtube.
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Isto posto, informamos que a moção será avaliada no âmbito da audiência pública nº 10/2022 e
sugerimos o envio de contribuições para o aprimoramento do projeto proporcionando a busca no
atendimento às necessidades dos usuários da região."

 

3. Ademais, esta Agência se coloca à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que
se fizerem necessários por meio do e-mail aspar@an�.gov.br ou pelo telefone da Assessoria Especial de
Relações Parlamentares e Ins�tucionais: (61) 3410-1841.

 

       Atenciosamente,

 

MAURÍCIO DRUMMOND UZEDA
Chefe da Assessoria Especial de Relações Parlamentares e Ins�tucionais

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO DRUMMOND UZEDA, Chefe da Assessoria
Especial, em 07/11/2022, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.an�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14258615
e o código CRC 17A30EF1.

Referência: Processo nº 50500.242236/2022-72 SEI nº 14258615
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