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Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador MAURO FERREIRA MENDES com
cópia a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação – SEDUC,  Senhora MARIONEIDE
ANGELICA KLIEMASCHEWSK, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo máximo de 30
(trinta) dias nos termos do art. 28 da Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora
requeridas, podendo atender no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011.

 

(Ref.: Pagamento das APAES E PESTALOZZI que mantém convênio com a SEDUC- MT nos anos de
2018 e 2019).

Considerando que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos
do Estado de Mato Grosso em obras e serviços, requeiro, demonstrativo contendo os  valores repassados
através de convênios entre a Secretaria Estadual de Educação e as Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais e as Pestalozzi em atividades em Mato Grosso, com as seguintes informações:

      

Valor repassado a titulo de convênio e outros repasses para as Associações de Pais e Amigos dos1.
Excepcionais – APAE e as Pestalozzi em atividades em Mato Grosso no ano de 2018;
Planilha detalhada com valores e a indicação da localidade da unidade que recebeu o recurso;2.

 

    3.Número de servidores da SEDUC que atualmente exercem atividade nas unidades de APAES e   
Pestalizzi,   com a indicação da função desenvolvida;

 

       4.Estimativa de valor total a ser repassado para as APAEs e Pestalozzi no ano de 2019, indicando a
data do primeiro repasse do corrente ano de 2019;
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JUSTIFICATIVA

 

            A proposição do presente Requerimento tem fundamento no Princípio da Transparência, desdobramento
do Princípio Constitucional da Publicidade e da Eficiência dos Atos da Administração Pública, insculpidos no
caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

 

 

                 Dada a importância do serviço prestado na área social e educacional que as Apaes exercem na vida
dos alunos que não possuem condições de serem atendidos pela rede regular de ensino. Sendo assim para que
possamos auxiliar nas demandas que neste gabinete cheguem e que sejam relacionados ao tema, requeiro as
informações, afim de subsidiar sobre a real situação dos repasses feito para tais instituições durante todo ano
de 2018 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2019.

    

                 Com efeito, tais informações são relevantes para se ter a exata ciência da eis que seu cunho social é
notório, bem como visa assegurar a aplicação dos princípios constitucionais uma vez que aqueles devem
nortear todos os atos da administração pública tendo como escopo a proteção da sociedade e do bem comum
como um todo.

                 Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento
o presente Requerimento de Informações para análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas
Excelências ao final o aprovem.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Fevereiro de 2019

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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