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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 ao Secretário Adjunto de Turismo, Sr.Jefferson Preza
Moreno, solicitando esclarecimentos a respeito da construção do Cento de Eventos de Tangará da Serra,
especialmente quanto aos seguintes pontos: 

I. Como está o processo de conclusão da obra do Cento de Eventos de Tangará da Serra?

II. Quais os motivos que levaram a paralisação da referida obra?

III. Existe previsão para o retorno das obras? 

IV. Após o retorno qual será o prazo de conclusão da obra no Cento de Eventos de Tangará da Serra?
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JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, através do Vereador Eduardo Sanches, cidadão
matogrossensse, que indignado com o processo de conclusão do Centro de Eventos e no exercício legítimo
da atividade fiscalizatória, nos relatou que a construção deste Centro encontra-se paralizada.

Vale ressaltar que saiu deste gabinete a indicação nº. 5084/2020 cobrando o reinício da construção do Cento
de Eventos de Tangará da Serra, localizado na Rodovia MT-358, após uma visita in loco realizada por este
Deputado em outubro do ano passado. 

De acordo com informações obtidas no GEOOBRAS a assinatura do contrato 029/2014 para a construção do
referido Centro de Eventos havia um prazo de execução inicial de 270 dias, devendo sua entrega ter sido
efetivada em 2017, porém, atualmente, são mais de 1.000 dias de atrasos para a entrega deste Centro de
Eventos, sem ao menos o Governo do Estado transparecer à população as reais causas da paralisação da
construção desta obra. 

O projeto do Centro de Eventos contempla até de 12 Auditórios, quatro salas de apoio, hall para exposições,
banheiros, cozinha, varanda de serviço, local de carga e descarga, jardim, estacionamento e várias outras
áreas, orçado em R$ 6.758.329,57 (seis milões, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e nove
reais e cinquenta e sete centavos). 

Contudo, apesar do status de "REINICIADA" no GEOOBRAS, pelas informações obtidas pelo Vereador
Eduardo Sanches, que vem veemente lutando pela conclusão deste Centro de Eventos, o que se encontra
no local da obra é apenas uma grande estrutura de concreto, com partes inacabadas e a iminente
possibilidade de postergação da mesma, estando latente a real situação de paralisação da construção do
Centro de Eventos de Tangará da Serra-MT, havendo desperdício de recursos públicos que poderiam estar
sendo revertidos para toda uma população matogrossensse. 

Assim sendo, pelas razões apresentadas neste documento, venho, por meio desta, apresentar Requerimento
de Informação para ser enviado ao Secretário Adjunto de Turismo, Sr.Jefferson Preza Moreno, solicitando
esclarecimentos a respeito da construção do Cento de Eventos de Tangará da Serra, especialmente quanto
aos seguintes pontos: 

I. Como está o processo de conclusão da obra do Cento de Eventos de Tangará da Serra?

II. Quais os motivos que levaram a paralisação da referida obra?

III. Existe previsão para o retorno das obras? 

IV. Após o retorno qual será o prazo de conclusão da obra no Cento de Eventos de Tangará da Serra?

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Janeiro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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