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Com fulcro no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento direcionado ao Exmo. Governador do Estado de
Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira, e ao Exmo. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr.
Marcelo de Oliveira e Silva, solicitando a prorrogação da data de abertura da Concorrência n. 03/2022
(Processo n. 429595/2020), prevista para ocorrer no dia 17/05/2022, a fim de que haja tempo hábil para
realização de audiência pública para debater sobre o projeto de reforma da Praça Dom Wunibaldo e
revitalização do entorno com construção de cobertura na Rua Quinco Caldas, localizado em Chapada dos
Guimarães/MT.

 

JUSTIFICATIVA

 

Neste contexto, após o anúncio da reforma, da Praça Dom Wunibaldo e revitalização do entorno com
construção de cobertura na Rua Quinco Caldas, muitos moradores de Chapadas dos Guimarães têm
reclamado do projeto proposto por considerarem que ele descaracteriza a praça, fazendo com que ela perca
a identidade histórica. 

As audiências públicas são importantes na medida em que devolvem uma parcela do poder decisório ao
cidadão. Elas permitem aos cidadãos conhecerem ao projeto proposto e participarem das decisões sobre
seus reais problemas e sobre suas verdadeiras necessidade, visto que vivenciam isto todos os dias.

Desta forma, diante da importância cultural para o município, como é o caso da reforma Praça Dom
Wunibaldo e revitalização do entorno, onde está localizada a Igreja Nossa Senhora de Santana, tombada
pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  que se propõe a suspensão do
processo licitatório em questão. para que haja a participação da população chapadense em seus assuntos
decisivos, de maneira que decisões tomadas em gabinetes não sejam impostas aos cidadãos, sem a
partiipação destes
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Pelas razões expostas, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do presente requerimento.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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