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“REQUER AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO - SECITECI, C/C AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR
DO ESTADO, INFORMAÇÕES A RESPEITO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE JUARA-MT”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER ao Secretário Estadual
de Ciência, Tecnologia e Inovação, que preste as informações solicitadas neste requerimento:
1. Qual o valor total para execução da obra de construção da Escola Técnica Estadual do município de
Juara-MT?
2. Qual a previsão de início e conclusão da obra?
3. Qual é a empresa responsável pela execução da obra?
4. Em que fase se encontra a execução da obra?
5. Diante de informações noticiadas pelo site do Governo do Estado de Mato Grosso, foi emitida uma ordem
de serviço no ano de 2.017 e, a obra foi iniciada em seguida. Nesse sentido, qual o motivo da paralisão da
obra?
6. Existe previsão para retomada da presente obra?
JUSTIFICATIVA

Foi
noticiado
no
site
oficial
do
governo
de
MT,
(http://www.portaldoarinos.com.br/noticias/conteudo/escola-tecnica-de-juara-serainaugurada-em-2018-e-aten
dera-2-mil-alunos/21681), a assinatura do Contrato nº 021/2016 em 29/08/2016, tendo como objeto a
construção da Escola Técnica Estadual no município de Juína, com prazo de conclusão de 450 dias, ou seja
22/11/2017.
Considerando a data de elaboração deste requerimento, estamos com mais de 970 dias de atraso na
conclusão da referida obra, sem que a população possa ser informada das reais causas desta paralisação,
que ocorre desde meados de 2018.
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Conforme reportagem veiculada pelo site "portaldoarinos.com.br" na data de 20/09/2017, o então Secretário
responsável pela pasta, em vistoria "in loco", declarou que a referida obra estava 40% concluída, com
inauguração prevista para o primeiro semestre do ano de 2018 e atenderia 2.000 alunos, ao custo total do
investimento global na importância de R$ 85.000.000,00 (Oitenta e Cinco Milhões de Reais).
Considerando os mais de 700 dias que a obra está paralisada é possível se verificar a exposição e a
deterioração do patrimônio público, bem como o desperdício de recursos com uma obra tão importante que
poderia estar servindo a população de toda a região do Vale do Arinos.
Pelas razões expostas é que apresentamos a proposição para que o Governo Estadual informe a população
sobre a situação da ETE do município de Juara com a maior brevidade possível.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Agosto de 2020

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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