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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP do
Estado de Mato Grosso solicitando que informe (a) Qual o cronograma para a execução dos Termos de
Cooperação Técnica dispostos nos Processos n.º 231657/2018 e n.º 312928/2018; (b) Qual o prazo de
encerramento da reforma/obra junto ao Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental; (c) por qual motivo
ainda não foi entregue a referida obra/reforma; (d) o que falta para que se encerre; (e) quem é o servidor
responsável pelo prosseguimento deste assunto junto à Secretaria de Segurança Pública;

 

 

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar esteve recentemente no Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental, e constatou a
urgente necessidade de reformas no local, para melhorar a estrutura física, bem como prestar um serviço
público eficiente à população, razão pela qual solicita-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública nos
informe o que segue:

 

(a) ) Qual o cronograma dos Termos de Cooperação Técnica dispostos nos Processos n.º 231657/2018 e n.º
312928/2018;

(b) Qual o prazo de encerramento da reforma/obra junto ao Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental;

(c) por qual motivo ainda não foi entregue a referida obra/reforma;

(d) o que falta para que se encerre; e

(e) quem é o servidor responsável pelo prosseguimento deste assunto junto à Secretaria de Segurança
Pública.
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Pela importância de tais esclarecimentos, justifica-se o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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