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Com fundamento no artigo 154, IX e 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis,
encaminho o presente requerimento ao Secretário de Estado de Cultura de Mato Grosso solicitando
informações.
Tendo em vista que o Museu Histórico do Estado de Mato Grosso é um importante elemento de cultura
e de turismo de nossa sociedade e, ainda, que a população se encontra alijada do direito de sua visitação já
que o prédio está em obras.
Considerando a cultura como elemento essencial a formação humana.
É necessário que a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso informe a situação atual daquele
prédio histórico e a data de conclusão de sua reforma para permitir o acesso a visitação publica.
Ressalto que o presente requerimento deve ser respondido por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias nos
termos do art. 28 da Constituição Estadual.
JUSTIFICATIVA

Em cumprimento dos Princípios Constitucionais da Publicidade e Eficiência da Administração Pública,
prescrita no caput do artigo 37 da CF, apresento a presente solicitação de informações.
Do mesmo modo o texto constitucional estadual elucida sobre a publicidade administrativa, vejamos:
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
Sendo indispensável a fiscalização desse Parlamento Estadual como função própria desse Poder.
O Museu Histórico do Estado de Mato Grosso encontra-se sem o acesso publico para que se possa
engrandecer a cultura social e o respeito a nossa história.
Ainda em obras sem informações de sua conclusão.
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Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar o presente requerimento, esperando-se que a nobre
Secretaria Estadual de Cultura preste esclarecimentos sobre a data de entrega da reforma do prédio do
Museu Histórico de Mato Grosso.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2022

Allan Kardec
Deputado Estadual
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