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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 informações a respeito da construção do Centro de Eventos de Tangará da Serra, especialmente
quanto aos seguintes pontos:

I. Existe previsão para a retomada da obra do Centro de Eventos de Tangará da Serra?;

II. Se sim, quando será retomada?;

III. Se não, qual o motivo?;

IV. Em que fase de conclusão encontra-se a obra do referido Centro de Eventos e quais os valores gastos
com a mesma até o presente momento?.

 

JUSTIFICATIVA

No dia 09 de outubro de 2020  este parlamentar esteve in loco, acompanhado do então Vereador Eduardo
Sanches para acompanhar a conclusão do Centro de Eventos de Tangará da Serra, construção esta que
econtra-se atualmente paralisada.

Foi noticiado pelo site diário da serra que o Governo do Estado de Mato Grosso havia retornado os trabalhos
no Centro de Eventos de Tangará após um período de paralisação e baixa produtividade, porém este
parlamentar esteve presente nesta obra, durante a semana, onde não havia indícios de ter sido retomada,
estando o local sem maquinários e profissionais de construção. 

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. 
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Contudo, pelas informações e visita in loco, 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. 

Vale ressaltar que não é a primeira vez que este parlamentar se dirige a esta Secretaria cobrando
informações a respeito deste Centro de Eventos, porém sem nenhuma resposta. Assim, sendo atribuição
deste Deputado cobrar infromações dos Secretários e seus Adjuntos aguardamos uma resposta satisfatória. 

Pelas razões apresentadas neste documento, venho, por meio desta, apresentar requerimento de
informações ao Secretário Adjunto de Turismo, Sr. Jefferson Preza Moreno, a respeito da construção do
Centro de Eventos de Tangará da Serra, especialmente quanto aos seguintes pontos:

I. Existe previsão para a retomada da obra do Centro de Eventos de Tangará da Serra?;

II. Se sim, quando será retomada?;

III. Se não, qual o motivo?;

IV. Em que fase de conclusão encontra-se a obra do referido Centro de Eventos e quais os valores gastos
com a mesma até o presente momento?.

Em atenção ao exposto e diante da relevância do problema, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa
de Leis para aprovação desta proposição e com o Poder Executivo de Mato Grosso para que sejam tomadas
as providências necessárias. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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