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Nos termos do art. 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe REQUERIMENTO à SUPERINTENDÊNCIA
DO INCRA NO ESTADO DE MATO GROSSO - MT requerendo, informações pormenorizadas atinentes aos
Assentamentos P A Reunida I e P A Porto Velho no município de Santa Terezinha com base nas
seguintes indagações:

 

Qual a previsão da emissão dos Títulos Definitivos?1.
A respeito das habitações que iniciou a construção e não foram concluídas? A empresa2.
responsável pelas obras não concluídas recebeu o pagamento?
As famílias que não receberam as edificações conforme previsto constam débitos na unidade3.
familiar?
Diante dos fatos apresentados quais são as medidas em que o INCRA está tomando em relação ao4.
abandono da obra pela empresa contratada?

EX POSITIS, espera-se resposta em forma de informações pormenorizadas.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Requerimento cujo objetivo é cobrar os órgãos responsáveis, à Superintendência do INCRA –
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso um posicionamento em
relação aos assentamentos P A Reunida e Porto Velho no município de Santa Terezinha, que aguardam o
processo de Títulos Definitivos às famílias assentadas a construção das moradias, em que as casas
foram iniciadas a construção, mas não concluídas.

De acordo com o Presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais, senhor Marcos Antonio Porto
Amorim, através do oficio nº 003/2016 consta débitos na unidade familiar referente às casas que não foram
concluídas.

Insta salientar que sem a regularização, muitos assentados não conseguem comprovar a relação de
propriedade perante o Estado e seus organismos de financiamento rural, e ficam, às vezes, impedidos de
investir e tornar seus lotes produtivos pela falta de acesso a programas de crédito, microcréditos e
financiamentos, obstaculizando seu crescimento e avanço.

As informações acima requeridas são indispensáveis e exigíveis para instruírem e subsidiarem as atividades
parlamentares do Requerente, como também de todos os parlamentares dessa Egrégia Casa Legislativa,
medida de direito e justiça.

Conforme preceitua a Constituição Federal de Mato Grosso, c/c, com o Regimento Interno dessa Corte de
leis, a requerente possui legitimidade ativa para requerer informações de qualquer Autoridade ou órgão
público.

Nesse cerne, o Artigo 28, da Constituição Estadual de Mato Grosso, prescreve que “a Mesa da
Assembleia Legislativa, poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos ocupantes
de cargos enumerados nos incisos do artigo anterior, importando crime de responsabilidade a
recusa ou não atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações
falsas.”

Ademais, com fulcro no Artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal do Brasil, de 05 de outubro
de 1988, “todos em direito a receber dos órgãos públicos de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo sema imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

Obter informações dos órgãos públicos é pressuposto mínimo para existência de uma democracia que o
povo tenha conhecimento dos atos, dos fatos, das atividades da administração pública, para que possa ter
participação ativa, seja na fiscalização seja no controle do Poder Público.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, elaborada pelos representantes do povo
francês, constituídos em Assembleia Nacional, estabeleceu, no art. 15, que a sociedade tem o direito de
pedir contas a todo o agente público pela sua Administração, e, no art. 16, que qualquer sociedade em que
não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem
Constituição.

Ex positis, resta cristalino, que as informações ora requeridas são revestidas de grande interesse coletivo ou
geral, compreendendo matéria de ordem pública, por tratar de Direito Fundamental de Obter Informações de
Órgãos Públicos, sem dizer, que o presente pedido está sendo deliberado pelo pleno da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso, no uso de sua função típica de fiscalizadora e legisladora.

Posto isto, é a síntese necessária.
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