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Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador, “JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES”
com cópia ao Excelentíssimo Secretario de Estado de Desenvolvimento Econômico e Secretário de
Desenvolvimento do Turismo, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) dias nos
termos do art. 28 da Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora requeridas, podendo
atender no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011. CONSIDERANDO o prazo
para término da construção do Centro de Eventos do município de Tangará da Serra é de 270 dias, e que a
obra teve início no mês de agoste de 2016, e até o presente momento só fora feito o aterro na área e não
teve nenhum avanço a mais, requeiro de Vossas Excelências as seguintes informações:

a. Cópia da Licitação;

b. Qual o valor total da obra;

d. Data de início da obra;

e. Se já começou em que fase se encontra;

f. Cronograma de serviço;

g. Previsão de termino;

h. Cópias dos contrato
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Saturnino Masson
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade Requerimento que visa obter junto ao Governo do Estado
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Desenvolvimento do Turismo,
informações a respeito da situação da construção do Centro de Eventos do município de Tangará da Serra,
como forma de exercer a competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, atribuída a esta
Casa Legislativa pela Constituição Estadual no artigo 26, inciso VIII, abaixo transcrito:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: (...);

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou Comissões, os
atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta;

Este requerimento é de suma importância, pois, de posse das informações formalizadas pelo Executivo
Estadual esta Egrégia Casa terá subsídios para futuras proposições.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.
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