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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP do
Estado de Mato Grosso solicitando informações sobre o andamento da obra do Complexo Socioeducativo de
Várzea Grande, especificando:

(a) qual o estágio atual da obra e quanto falta para sua conclusão;

(b) o motivo de estar paralisada;

(c) o valor original da obra e dos seus respectivos aditivos, se houver; e

(d) previsão para sua conclusão. 

JUSTIFICATIVA

Por meio do presente requerimento, reitera-se a solicitação de informações  acerca da obra do Complexo
Socioeducativo de Várzea Grande que, segundo noticiado nos meios de comunicação, e conforme
informação trazida pelo cidadão varzeagrandense, Gesenilton Nelo, já está parada há anos.

Idealizada com a promessa de ser uma unidade modelo no sistema de ressocialização de adolescentes em
conflito com a lei em Mato Grosso, a obra do Centro Socioeducativo, que fica entre os bairros Jardim Glória II
e Serra Dourada, em Várzea Grande, foi iniciada ainda na gestão Silval e deveria ser feita feita com R$ 7
milhões de recursos do governo federal e do governo do Estado. 

Atualmente, a situação do local é caótica.  O mato tomou conta de toda a área e serve de pasto para bois e
vacas. 

Ainda segundo relatos, o local também é frequentado por usuários de drogas. 

Desta forma, considerando a necessidade de finalização dessa importante obra, que trará um local
adequado para lidar com os jovens infratores, apresento o presente Requerimento de Informação para ser
enviado à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP do Estado de Mato Grosso solicitando
informações sobre o andamento da obra do Complexo Socioeducativo de Várzea Grande, especificando:
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(a) qual o estágio atual da obra e quanto falta para sua conclusão; 

(b) o motivo de estar paralisada; 

(c) o valor original da obra e dos seus respectivos aditivos, se houver; e 

(d) previsão para sua conclusão. 

Ainda, colocamo-nos à disposição da SESP para auxiliar na implantação das medidas que julgar necessárias
para a retomada dessa obra e para dar celeridade à sua conclusão. 

Pela importância de tais esclarecimentos, apresento este requerimento. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Dezembro de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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