Terceira reunião técnica para tratar das
obras da MG-050 é realizada pela Seinfra
Encontros estão sendo feitos regularmente e buscam acompanhar o andamento do novo cronograma
de intervenções 04 de Outubro de 2019 , 8:35
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Nesta quinta-feira (3/10), aconteceu a terceira reunião técnica para tratar do novo planejamento de
intervenções obrigatórias da MG-050. O encontro, que vem sendo realizado regularmente pelo
secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Marco Aurélio Barcelos, e o
diretor-geral do DEER/MG, Fabrício Sampaio, contou com a presença de deputados, vereadores,
moradores e lideranças da região.
O objetivo desta terceira reunião foi apresentar e discutir o andamento do novo planejamento de
intervenções obrigatórias da MG-050, pensado e proposto em conjunto entre a Secretaria e a
concessionária em julho. As intervenções foram acertadas durante visita in loco realizada em maio
pela equipe da Seinfra.
Até o final de 2018, a concessionária AB Nascentes das Gerais já havia sido autuada, pela Secretaria,
a pagar mais de R$58 milhões em multas, devidas, principalmente, a inexecuções contratuais. Por

isso, a atual gestão está acompanhando de perto o cronograma e dialogando com todos os
envolvidos. Outros órgãos, como a Cemig, a Copasa e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
também são convidados a participar dos encontros, por serem demandados em diversos processos
que envolvem as obras previstas em contrato.
“Os resultados desse monitoramento já estão sendo sentidos, com avanços das obras nas cidades
envolvidas. E continuaremos fazendo essas reuniões e cobrando. É importante que todos nós nos
engajemos com isso”, destacou o secretário Marco Aurélio Barcelos.
Para cada obra prevista, a equipe da Secretaria fez, por meio de sistema de gerenciamento de
projetos, um detalhamento de prazos, responsáveis e encaminhamentos necessários. No sistema,
fica registrado, por exemplo, a pessoa responsável por cada etapa, o prazo e quais as etapas
subsequentes.
“Estamos vendo que as obras estão saindo. Acompanho isso há muitos anos e estamos torcendo para
dar certo. Vamos continuar cobrando e fiscalizando”, disse o deputado federal Fabiano Tolentino.
“Saio dessa reunião confiante de que as obras vão sair. Estou saindo convencido disso. É perceptível
que está sendo feito todo o esforço para resolver o problema”, afirmou o secretário especial e chefe
do Escritório de Representação do Estado de Minas Gerais em Brasília, Jaime Martins.
“Estamos há anos acompanhando isso e não resolvia. Vocês, da Seinfra, chegaram com boa vontade
e estão fazendo a coisa andar”, completa o deputado estadual Cleitinho.
Estiveram presentes na agenda os deputados estaduais Antônio Carlos Arantes e Cleitinho, o
deputado federal Fabiano Tolentino, o secretário especial e chefe do Escritório de Representação do
Estado de Minas Gerais em Brasília, Jaime Martins, a subsecretária de Transportes e Mobilidade da
Seinfra, Mônica Lanna, o superintendente de Logística de Transportes da Seinfra, Felipe Melo, além
do diretor-executivo da AB Nascentes das Gerais – administradora da MG-050, Joselito Castro.
PPP da 050
Concedida pelo Estado no modelo Parceria Público Privada (PPP) em 2007, com 25 anos de contrato,
a concessão passa pelos municípios de Juatuba, Itaúna, Divinópolis, Piumhi, Passos e São Sebastião
do Paraíso. Porém, a MG-050 atende diretamente, em sua área de influência, 50 municípios.
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