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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 Excelentíssimo Sr. Elliton Oliveira de Souza, Presidente do MT PREV, solicitando
informações, pormenorizadas, acerca:
●

Dos dados estatísticos dos Aposentados do Estado de Mato Grosso, o que seria um relatório do número
total de aposentados, distribuídos por áreas de atuação, tais como, saúde, educação, segurança e outras.

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

Tal solicitação se faz pertinente para que possamos elaborar políticas públicas voltadas para este segmento
da sociedade, sobretudo para os aposentados da área da educação, que vem sofrendo impactos sociais
imensos, devido ao desconto da alíquota da previdência de 14%.
Se permanecer este desconto no salário dos aposentados da educação, estes serão conduzidos a uma
considerável situação de perdas financeiras irreparáveis.
E 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:
Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar o presente requerimento, esperando-se que o nobre
Presidente do MT PREV preste as informações sobre o número total de aposentados no Estado de Mato
Grosso.
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