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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 Prefeito Municipal de Sinop, Sr. Roberto Dorner,
solicitando informações sobre a Avenida Oscar Niemeyer - 1ª Etapa, acerca do que segue: 

I - Existe previsão para a retomada das obras?; 

II - Se sim, quando será retomada?; 

III - Senão, qual o motivo?; 

IV - Qual os valores gastos com a construção até o presente momento?; 

V - Qual o valor necessário para terminar a construção?; 

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, que a obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas
pluviais no trecho da Avenida Oscar Niemeyer - 1ª Etapa, localizada no Município de Sinop/MT, encontra-se
paralisada desde o ano de 2020, sem ao menos a Prefeitura transparecer à população as reais causas da
paralisação da referida reforma.

De acordo com informações obtidas no GEEOBRAS, houve uma licitação para a referida obra com o número
de contrato 035/2020, prevendo um prazo de execução de 360 dias, devendo sua entrega ter sido efetivada
no começo do ano de 2021. 

A construção foi orçada no valor de R$ 5.866.536,43 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e
quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), sendo que a obra avançou por alguns meses e
sendo efetuado o pagamento de R$ 689.128,80 (seiscentos e oitenta e nove reais e cento e vinte e oito reais
e oitenta centavos). 

A finalização da construção da obra é de suma importância para a comunidade, sendo que vai melhorar toda
a estrutura da região na cidade. 
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Diante de tais fatos, apresento requerimento de informação para ser enviado ao Prefeito Municipal de Sinop,
Sr. Roberto Dorner, solicitando informações sobre a Avenida Oscar Niemeyer - 1ª Etapa, acerca do que
segue: 

I - Existe previsão para a retomada das obras?; 

II - Se sim, quando será retomada?; 

III - Senão, qual o motivo?; 

IV - Qual os valores gastos com a construção até o presente momento?; 

V - Qual o valor necessário para terminar a construção?; 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Outubro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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