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Consubstanciado no art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, do Regimento Interno desta Casa de Leis, e no art.
28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano
Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador,
PEDRO TAQUES, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, PERMÍNIO
PINTO FILHO, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.
28 da Constituição Estadual. 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, acerca do atraso
e paralisação das obras da escola estadual do Distrito de Celma, no Município de Jaciara, as seguintes
informações:

1 – Encaminhar cópia integral dos seguintes documentos:

Procedimento licitatório - Concorrência Pública n.º 012/2013, com o nome da empresa responsável pelaa.
execução da obra, bem como o valor orçado;
Empenhos, Liquidações e Pagamentos referentes à execução da obra;b.
Cronograma de inicio e fim da execução da obra e medições publicadas no processo inicial.c.

2- Apresentar Termos Aditivos, caso o contrato tenha sofrido alterações, inclusive de valores e medições.

3- Apresentar quadro gráfico e numerário de porcentagem (%) da totalidade da obra que já foi executada.

4- Justificar a paralisação das obras e o atraso de aproximadamente 150 dias.

5- Informar as providências que já foram tomadas.

6- Informar o novo cronograma de execução da obra. 
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JUSTIFICATIVA

A proposição do presente Requerimento 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. Desta maneira, requeiro as informações supra para tomar conhecimento da efetiva execução da obra
pública em questão, visto que as mesmas estão atrasadas e paralisadas.

O anúncio da construção da obra foi feito pelo Governo do Estado após intermediações quando eu era
prefeito daquele Município. Na oportunidade doamos ao Estado o terreno para construção da unidade, já a
estrutura física da atual Escola Estadual Celestino Correa da Costa, há muito está precária, o que prejudica
os mais de 140 alunos. Como o prédio não é do Estado, não conseguimos a viabilização da reforma, sendo
necessária então a construção de uma nova unidade. A escola atende alunos nos ciclos de ensino
fundamental e médio, além de abrigar alunos do ensino infantil da rede municipal.

De acordo com o processo nº 263357/2013, publicado no Diário Oficial de 03/10/2013, a obra está orçada
em R$ 2.212.766,53 (dois milhões, duzentos e doze mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e
três centavos) e o prazo para execução seria de 365 dias, contados entra a data de 24/09/2013 a 24/09/2014.

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.
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