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Autor: Dep. Valdir Barranco

Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de
Agricultura Familiar - SEAF/MT, Teté Bezerra, a fim de requer providências e informações sobre a Obra do
Prédio da Empaer, que se encontra paralisada.

Solicito que infome:

1) Qual o cronograma para a execução da obra;

2) Qual o prazo de encerramento da reforma/obra;

3) Por qual motivo ainda não foi entregue a referida obra/reforma;

3) O que falta para que se encerre e quem é o servidor responsável pelo prosseguimento deste assunto junto
ao Governo Estadual;

4) Qual valor do gasto total e o quanto já foi pago?

5) O que já foi feito na obra?

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se justifica devido a Obra do Prédio da Empaer, localizado no Centro Político
Administrativo, que se encontra paralisada desde de 2014 visto falta de acordo entre a construtora e o
Governo do Estado com referência a disponibilidade de recursos financeiros para atendimento aos reajustes
previstos em lei.

O pleito tem fundamento no art. 26, inciso VIII da Constituição Estadual:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)
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VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou Comissões, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta.

Além disso, tem fundamento no Princípio Constitucional da Publicidade e da Eficiência dos Atos da
Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

A obra é resultado do Convênio 751791/2010 do Governo Federal via Ministério do Desenvolvimento Agrário
– MDA e Governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários. A mesma deveria ter sido concluída em 2013.

Conforme o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários,
apenas 8% da obra foi realizada. O percentual da execução é com base em mediação efetuada pela Caixa
Econômica Federal.

O prédio terá 3.175m² com três andares, elevador para acessibilidade, auditório para 120 pessoas, salas
de reuniões, refeitório e biblioteca, terá a finalidade de melhorar as condições de planejamento, trabalho e
atendimento à classe trabalhadora rural.

Devido à importância de tais esclarecimentos, justifico o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2023

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual

2


