
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
GABINETE DO MINISTRO

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
  

OFÍCIO Nº 1331/2020/ASSAD/GM

Brasília, 02 de outubro de 2020.

Ao Senhor
BARTOLOMEU BRAZ PEREIRA
Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja - Aprosoja Brasil
Brasília-DF
 
Assunto: Implantação e Pavimentação da BR-330/PI.

 

Senhor Presidente,

 

Ao cumprimentá-lo, reporto-me ao Ofício 52/2020, de 05 de junho de 2020, no qual essa
Associação solicita a implantação e pavimentação da BR 330/PI, no segmento entre Bom Jesus/PI e
Tasso Fragoso/MA, incluindo a construção de Ponte sobre o Rio Parnaíba, perfazendo 256 km na
região do cerrado piauiense.

Inicialmente, informo que a demanda foi analisada pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, que se manifestou por meio do O cio nº
114685/2020/ASSTEC/GAB - DG/DNIT SEDE. Vale salientar que a área de abrangência do referido
segmento rodoviário cons tui-se importante região produtora de grãos e possui grande potencial de
expansão.

Diante do exposto, o Ministério da Infraestrutura reconhece a necessidade da
implantação da rodovia que possibilitará o escoamento da safra pela rodovia estadual MA-006 (a ser
federalizada) em direção a BR-135 e ao Porto do Itaqui.

Nesse contexto, o DNIT esclarece que já dispõe de Estudo de Viabilidade Técnica
Econômica e Ambiental, bem como projeto execu vo de engenharia para implantação da BR-330/PI,
com a finalização do projeto execu vo no final de 2019, além de que foram iniciadas trata vas junto
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí para a obtenção do
licenciamento ambiental.

 Após a definição da questão ambiental, o Ministério da Infraestrutura considera em seu
planejamento a contratação das obras de construção da rodovia e da ponte sobre o Rio Parnaíba. No
entanto, para a concre zação do empreendimento será fundamental o apoio do setor produ vo e da
Bancada Parlamentar no sen do de ampliar o orçamento do Ministério, tendo em vista que nos
úl mos anos a disponibilidade orçamentária da Pasta tem sido insuficiente para atender à demanda
dos empreendimentos existentes.

Atenciosamente,
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ROBERTO RODRIGUES LOIOLA

Chefe de Gabinete

 

Anexos: 

I - Ofício nº 101978/2020/DIR/DNIT SEDE;

II - Ofício nº 108986/2020/EMPREENDIMENTOS - DPP/DPP/DNIT SEDE.

  

 

Documento assinado eletronicamente por Roberto Rodrigues Loiola, Chefe de Gabinete do
Ministro de Estado, em 05/10/2020, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2848075 e o código CRC 8848CB29.
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