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JUSTIFICATIVA 

 

OBJETO: Aquisição de 50.000 l de óleo S10 para recuperação de 30 quilômetros da Vicinal 17, com 

coordenadas Ponto Inicial 3°25'51.64"S; 52°36'38.16"O. Ponto Final 3°42'57.13"S; 52°32'4.02"O, no município 

de Brasil Novo/PA, em atendimento ao Convênio nº 043/2021 - SETRAN. 

 

O Município de Brasil Novo (PA), localizado na mesorregião Sudoeste Paraense, nasceu a partir de uma área 

desmembrada dos municípios de Medicilândia, Altamira e Porto de Moz; possui uma área territorial de 6.368,25 

km², foi criado pela Lei Estadual n.º 5.962 de 13/12/1991, está situado no sudoeste do Estado, sua sede está 

localizada às margens da Rodovia Transamazônica, (BR-230) km 46, abrangendo ambas as margens dessa 

Rodovia. O município possui uma população de 15.690 habitantes (IBGE), sendo que hoje devido o êxodo rural 

ter sido tão forte a população rural que era de 76% passou para 54%. No município destacam-se a produção de 

Gado (Pecuária de Corte e de Leite) com um rebanho de 239.470 cabeças (IBGE) sendo a principal fonte da 

economia municipal. É servido por 15 vicinais (travessões), que interligadas provem o acesso à sede urbana, 

tendo como eixo principal a Rodovia Transamazônica (em forma de espinha de peixe), somando 

aproximadamente 2.500 km de estradas vicinais. Brasil Novo detém de uma capacidade especial de produção 

agrícola, pecuária e de extração de diversos produtos vegetal e animal que dá a este ente federativo uma 

característica diferenciada de manter sua economia local em condições de sustentar seu comércio. Manter as 

vicinais trafegáveis durante todo o ano é compromisso firmado por esta gestão que através da Prefeitura 

Municipal tem procurado parcerias financeiras a fim de obter apoio do Governo do Estado para as ações locais, o 

que tem sido correspondido com especial atenção e como consequência Brasil Novo mantém a trafegabilidade 

rural mesmo durante o inverno amazônico. A baixa capacidade financeira deste Município é uma dificuldade para 

garantir a efetivação de uma infraestrutura viária em condições de garantir durante todo o ano a construção, 

recuperação e manutenção das estradas vicinais principalmente como já sabido em todo o Estado do Pará, no 

inverno amazônico, período em que aumentam os desafios da trafegabilidade rural. Em Brasil há uma conjunto de 

ações preventivas e corretivas traçadas e executadas pelo Governo Municipal como a constante presença em cada 

ramal e vicinal realizando diariamente estas manutenções com a infraestrutura de limpeza, aterros, terraplanagens, 

bueiros, construção e ou recuperação de pontes, serviços de limpeza de rampa, saídas de água e piçarramentos 

realizados o que não têm sido suficiente para suprir os problemas ocasionados pelos deslizamentos, 

desmoronamentos de encostas, enchentes, danificação de pontes, danificação de bueiros, e outros que têm 

mantido pessoas isoladas nas áreas rurais do município causando limitações na mobilidade da comunidade por 

meio das obstruções das estradas, destruição de pontes e desmoronamentos ocorridos durante o inverno. Sabe-se 

que as obstruções das estradas dificultam a oferta dos serviços de assistência à saúde da população em 

emergências médicas aos serviços resolutivos de saúde: atendimento individualizado principalmente a portadores 

de doenças crônicas como hipertensão e diabetes em casos de pico de pressão alta. Na agricultura além da 

dificuldade para a escoação dos produtos agrícolas, extrativistas e pecuários para manutenção da feira municipal e 

mercado regional ocasionando prejuízos na economia das famílias e consequentemente possíveis impactos 

negativos na arrecadação local e estadual, visto que Brasil Novo é também exportador de gado de corte e cacau, 

principalmente. A vicinal 17 precisa passar por recuperação conforme apresentado neste Projeto por representar 

parte desta importância econômica, além de ser também uma vicinal que liga a Rodovia Transamazônica a um 

dos maiores assentamentos rurais deste município: o PA Penetecaua (via travessia á vicinal 19). É também uma 

vicinal de acesso a outras três importantes áreas rurais como as vicinais da 15, 19 e 21, grandes produtoras de 

cacau e gado de corte e leite. Por estes fatores se faz necessário que as estradas do município possuam condições 
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de uso, não se pode pensar em melhoria da mobilidade, crescimento da economia local, acesso a serviços de 

saúde, acesso à educação e escoamento de produtos sem que os travessões possuam condições mínimas para tal. 

Este convênio pretende garantir a ação do município no sentido de garantir e restabelecer a trafegabilidade das 

estradas vicinais no âmbito do município, significando a recuperação, retificação dos trechos interditados ou 

danificados.  

O combustível servirá para o abastecimento das maquinas e equipamentos. 

 

Brasil Novo, PA, 04 de janeiro de 2022.  

 

 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Prefeito Municipal de Brasil Novo 
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