Requerimento - 9dwrkll1

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: 9dwrkll1
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
08/01/2020
Requerimento nº 14/2020
Protocolo nº 64/2020

Autor: Dep. Wilson Santos

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 Mendes com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Marcelo de Oliveira e Silva,
devendo o referido ser respondido no prazo 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 nº 12.527/2011.
CONSIDERANDO que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos
públicos do Estado de Mato Grosso, REQUEIRO a seguinte informação:
a. Porque até a presente data não foi feita a licitação para a concessão do terminal rodoviário Engenheiro
Cássio Veiga Sá, em Cuiabá/MT?
b. Mesmo a Procuradoria Geral do Estado – PGE/MT se manifestando contrário à prorrogação, pela quarta
vez, do contrato, porque houve a dispensa de licitação para contratar a empresa Sociedade Nacional de
Apoio Rodoviário e Turístico LTDA?
c. Qual a previsão de nova licitação? Qual objeto?
d. Qual o prazo para a nova concessão?
JUSTIFICATIVA

A proposição do presente Requerimento tem fundamento no Princípio Constitucional da
Publicidade/Transparência e da Eficiência dos Atos da Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37
da Constituição Federal de 1988.
Pela razão exposta e tendo em vista o cumprimento das atribuições e da busca de melhorar o desempenho
dos Trabalhos Legislativos deste Parlamentar e desta Casa de Leis, apresento este Requerimento de
Informações para análise e apreciação dos nobres Pares, para que Vossas Excelências ao final o aprovem
perante o Plenário desta Casa de Leis.
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