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Autor: Deputado Augusto Ferraz

ASSUNTO: Requeiro, na forma regimental, a retirada de minha assinatura aposta no documento (em

anexo), de autoria do Deputado Wilker Barreto, em cujo ASSUNTO lê-se: "REQUER, NA FORMA
REGIMENTAL, QUE SEJA INSTAURADA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR AS

DTSPENSAS DE LrCrrAçÃO DA SECRETARTA DE ESTADO DE EDUCAçÃO e QURLIDADE DE ENSTNO (SEDUC) E

POSSíVEL SUPERFATURAMENTO DOS CONTRATOS EMERGENCTATS NA ORDEM DE Rs 130.000,00 (CENTRO

E TRINTA MILHÕES DE REAIS), datado de 07 de maio de 2019.

Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas
Senhores Oeputados,

JUSTIFICATIVA

Comunico a retirada imediata de minha assinatura aposta no documento de autoria do
Deputado Wilker Barreto, datado de 07/05/2019, em cujo ASSUNTO lê-se: "Requer, na forma
regimental, que seja instaurada Comissão Parlamentar de lnquérito para investigar as dispensas de

licitação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC) e possível

superfaturamento dos contratos emergenciais na ordem de RS 130.000,00 (centro e trinta milhões
de reais), por não vislumbrar, atualmente, a ocorrência de fato que motive investigação ou
fiscalização conforme o disposto no art. 52 da Resolução Legíslativa n.469, de L9/O3/2OLO.

Tal documento, por mim assinado de boa-fé em 20L9, motivou posterior e acurada
análise de seu teor e do fato nele indicado, não ficando evidenciada, a prática de ilícitos, razão pela
qual não foi o mesmo protocolizado no mesmo ano de sua elaboração.

E fica demonstrado que sua posterior utilização, sem a devida autorização de minha
assinatura, constitui fisiologismo oportunista com o qual não coaduno enquanto parlamentar
responsável que sou no exercício do meu mandato, preocupado exclusivamente com o bem-estar do
povo amazonense, sobretudo na vigência de estado de calamidade pública na saúde decorrente da
pandemia de Covid-19.

Por tais motivos, convencido da inexistência de fato que dê azo à CPI proposta pelo
Deputado Wilker Barreto, informo a retirada de minha assinatura do documento citado,
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Requer-se, nos termos do Art, 58, Sg0, da CF/88, combinado com os

art. 30, $30, da constituição do Estado do Amazonas e artigos 52 a 54 do

Regimento lnterno desta Augusta Casa Legislativa, QUê seja instaurada

comissão Parlamentar de lnquérito para investigar, em um prazo de 120 dÍas,

prorrogáveis regimentalmente, as inúmeras dispensas de licitação efetuadas na

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, possÍvel

superfaturamento dos contratos emergenciais em mais de Rg 130.000,00

(cento e trinta milhÕes).

Plenário Ruy ,07de aio de 2019

Deputado WILKER odeftos

Líder da Minoria

REQUERIMENTO NE

AUTOR: Deputado wtLKER BARRETO (pODEMOS)

ANO:2019

ASSUNTO: REQU ER, NA FORMA REGTMENTAL, qUE SEJA INSTAURADA COMTSSÃO
PARTAMENTAR DE INQUÉRITo PARA tNVEsTtGAR As DtspENsAs DE LtctTAçÃo DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAçÃO E qUALIDADE DE ENSINO (SEDUCI E

possívrl SUPERFATURAMENTo Dos coNTRATos EMERGENctAts NA oRDEM DE R$

130.000,00 (cENTRo E TRTNTA MtLHÕES DE REATS).
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J.USTTFTCAT|vA

A educação é um direito fundamental reconhecido pela

Constituição da República, sendo dever do Estado e da família assegurá-lo a todas as

crianças e adolescentes. O acesso e a permanência dessas pessoas na escola, a

qualidade da educação e a valorização dos profissionais, o combate à violência nas

instituições de ensino e a gestão democrática da educação pública, deve ser feito e

controlado por todos.

Pois bem o Diário Oficial do Estado - DOEAM 33.963, de 19 de

fevereiro de 2019 publicou Dispensa de Licitação para contratação de empresa para

prestação de serviços de transporte escolar pelo período de L80 (cento e oitenta)dias,

pelo valor de RS 46.6L0,685,24 (quarenta e seis milhões, seiscentos e dez mil,

seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) à Empresa DANTAS

TRANSPORTE E rNSïALAÇÕES LTDA.

O serviço contratado pela dispensa de licitação

supramencionada atenderá os alunos matriculados nas escolas estaduais nas calhas do

Baixo Amazonas, Juruá e entorno de Manaus, a um valor exorbitantemente elevado, se

comparado com o executado em 20L8, pela Empresa R, V. ONO & CIA LTDA, conforme

demonstrado no quadro abaixo:

EMPRESA R. V. ONO DANTAS

CERTAME

coNTRATO O6l20t8

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

CONTRATO NÃO PUBLICADO

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO
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FONTE: PORTAL DA TRANSPNNÊruCIR r OIÁNIO OFICIAL DO ESTADO

Ressalto que o contrato 06n0LB da Empresa R. V. ONO & CIA

LTDA foi aditado pelo mesmo prazo e valor contratual, ou seja, mais três meses por RS

I4.2O6.88L,50 (quatorze milhões, duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e

cinquenta centavos). Assim, somado os seis meses de vigência contratual da Empresa

R. V ONO & clA LTDA. constatamos que foram pagos R$ 28.413.763,00 (vinte e oito

milhões, quatrocentos e treze e mil, setecentos e sessenta e três reais).

A simples análise comparativa de valores praticados para o

mesmo objeto contratual pelas empresas citadas, resulta num acréscimo de R$

18.196.922,24 {dezoito milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e vinte e dois

reais e vinte e quatro centavos), o que caracteriza dano ao erário público.

Em Audiência Pública, realizada pela Comissão de Educação da

Assembleia Legislativa, realizada em 14,03.201.9, às 14:00h, no Auditório conêgo

Azevedo, que contou com a presença do secretárío de Estado de Educação e eualidade

de Ensino, Senhor Luiz Castro Andrade Neto, Questionado sobre o aumento de RS

78.196.922,24 (dezoito milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e vinte e dois

reais e vinte e quatro centavos) sobre o valor a ser praticado pela Empresa DANTAS

TRANSPORTE E INSïALACÕES LTDA em 2019, obtive a resposta do Secretário de

Educação do Estado que o motivo seria a contratação de 1.300 (mil e trezentos)

monitores de transpòrte escolar, exigido pelo Programa Nacional de Transporte Escolar

- PNATE e por força da Lei Municipal n,e 1,892, de 10.07.20j.4.

Rs 46.610.685,24R$ 14.206.881,50VALOR

6 MESES3 MESESPRAZO

REALIZADA EM 08.03.2019REALIZADA EM 15.03.2018
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É de bom alvitre informar que no dia 19.03.2019 a empresa

Dantas Transporte E lnstalações LTDA protocolou na SEDUC solicitação de pagamento

do transporte escolar 2019, prestados no período de 06 a z\/az/2019. o que chama

atenção é que a NAD - Nota De Autorização De Despesas ser datada de 01.02,2019,

em nome da empresa Dantas Transporte E lnstalações LTDA, no valor de R$

4.263.600,00 {quatro milhões duzentos e sessenta e três mil e seiscentos reais}, a ser

deduzido do saldo de RS 46.610.685,24 (quarenta e seis milhões seiscentos e dez mil

reais seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), ou seja, o mesmo

valor publicado no DOEAM pela dispensa de licitação. assim, 1-7 (dezessete) dias antes

da realização do certame, parece que a SEDUC já sabia quem seria o vencedor do

certame

Ainda neste norte, no que diz respeito à Capital, cabe informar

que em 2018, o fornecimento de refeições preparadas para CETIS e EETIS da capital

não possuía cobertura contratual, O serviço foi prestado pela empresa RSG Comércio

Atacadista de Alimentos Organizador Logístico LTDA, sendo executado pagamento por

processo indenizatório,

No dia 27.I1,20L8, foi realizado o pregão eletrônico 1,497/2018

homologado total, cuja empresa vencedora foi RSG Comércio Atacadista de Alimentos

Organizador Logístico LTDA Contrato N.e 082/2018 VALOR GLOBAL: RS

43.664,720,00. Prazo de vigência do contrato L2 meses - LO.I2.20L8 A i.0,12.201_9.

No dia 04,02.20L9, foi publicado no DOEAM 33,935, o termo de

suspensão por ação judicial exarada pelo desembargador Elci Simões, Destaca-se que a

impetrante foi a empresa Master Pan, por motivo de alterações de critérios de

participação no certame no edital, majorando o percentual exigido de comprovação de

capacidade técnica de tO% para 35%, inviabilizando a participação de muitas empresas

EÍrffiE
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interessadas, em especial, as menores. as alterações davam entendimento de possível

direcionamento.

No calendário escolar da SEDUC, o início das aulas estava

marcado para 06,02.2019, considerando a publicação do termo de suspensão do

certame em 04.02.2019, o fornecimento de refeições preparadas para CETIS e EETIS

continuava sem cobertura contratual.

No dia 13.02,2019, foi publicada no DOEAM 33.942, de

L9,02,20t9, a dispensa de licitação , RDL004/2019, cujas empresas vencedoras foram:

LOTE 1 - Bento Martins De Souza EIRELLI, VALOR DE R$

t4,798,t73,56 (quatorze milhões setecentos e noventa e oito mil cento e setenta e

três reais e cinquenta e seis centavos);

LOTE 2 - G.H. Macário Bento, VALOR DE R$ IBJ22J4Z,Z4

(dezoito milhões cento e vinte e dois mil cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro

centavos).

Valor global da dispensa de licitação R$ 32.920.315,80 {trinta

e dois milhões novecentos e vinte mil trezentos e quinze reais e oitenta centavos),

Prazo Máximo De Vigência De 180 (cento e oitenta) Dias.

Em segundo lugar no que diz respeito ao lnterior do estado em

2018, o fornecimento de refeições preparadas para CETIS e EETIS do interior foi

prestado pela empresa Bento Martins De Souza EIRELLI, em contrato firmado em

caráter emergencial, por dispensa de licitação,

2, No dia 27.L2.20L9, foi realizado pregão eletrônico

t659lz0l9 homologado total, conforme publicado no DOEAM 33,908, de27.t2,z1r1,

cujas empresas vencedoras foram:
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LOTE 1 - BENTO MARTTNS Dq SOUZA EtREtLl, valor de Rg

35.015,070,00 (trinta e cinco milhões quinze mil e setenta reais);

LOTE 2 - TUpÃ r_ytpoRTAcÕES LTDA, valor de Rg 63.961.380,00

(Sessenta e três milhões reais novecentos e sessenta e um reais e trezentos e oitenta

reais), sendo esse o 3,e MENOR PREÇO.

VALOR GLOBAL pE L6s912018 - R$ 98.976.450,00

O Lote 2 do pregão eletrônico I,GSI/Z}LB foi homologado com

o 3.e menor valor devido as empresas G. H, Macario Bento e RSG Comercio Atacadista

De Alimentos E Organizador Logístico LTDA, serem inabilitadas do certame, conforme

justificativa apresentada no chat do pregão eletrônico t65g/20I8, conforme abaixo

mencionadas:

PROPONENTE 8 . G. H. MACARIO BENTO VALOR RS

50.729.1"58,00, (2.o MENOR PREçO)

MOTIVO: Proponente B Não Habilitado para o(s) Lote(s) 2.

PROPONENTE OB: INABILITADO PARA O LOTE 02, POR DESCUMPRIR o ITEM T2, Da

SUBITEM 12,1. DO PROJETO BÁSICO, POR AFIRMAR NÃo TER REALIZADo VISITA

TÉcNlcA EM ToDAs As UNIDADEs EscoLAREs, poR ApREsENTAR RECIBo DE ENTREGA

DE EscRlruRAÇÃo coNTÁBtL DlGtrAL REFRENTE A tDENTtFtcAÇÃo Do AReutvo

(HASH) NÃO ATIVO NA BASE DE DADOS SPED E PoR NÃo APRESENTAR ATEsTADoS DE

APTIDÃO TÉCNICA QUE COMPROVE QUATIDADE DE SERVIçOS EXECUTADOS NO

INTERIOR DO ESTADO.

PROPONENTE 6 - RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS

E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA - VALOR RS 48.157.166,00, (1,9 MENOR PREçO)
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MOTIVO: PROPONENTE 06I SCNÁ INNEILITADO PARA OS LOTES

01 E 02, poR DEScUMpRTR o rrEM tz, Do suBrrEM i.2.r.. Do pRoJETo gÁstco, poR

AFIRMAR ruÃo re n REALtzADo vrsrrA rÉcrutca EM ToDAs As uNtDADEs EscoLARES,

O pregão eletrônico 1659/2018 sofreu suspensão por ação

judicial exarada pelo juiz Paulo Fernando Britto Feitoza, publicado no diário oficial

eletrônico do TCE - 08.01.2019. PRocEsso N.s 0661953,95,2018.8.04,0001. Não

houve publicação no DoEAM, porém, o processo e a suspensão do certame foram

citados como justificativa a ser considerada para realização da dispensa de licitação -
RDL 002/20L9, (A RDL DO tNTER|OR OCORREU pRtMEtRO QUE A DA CAP|TAL)

A Ação judicial que culminou em Decisão exarada pelo juiz

Paulo Fernando Britto Feitoza foi também impetrada pela empresa Master Pan, por

motivo de alterações de critérios de participação no certame no edital, majorando o

percentual exigido de comprovação de capacidade técnica de ro% para 3syô,

inviabilizando a participação de muitas empresas interessadas, em especial, as

menores. as alterações davam entendimento de possível direcionamento. e ainda

possível não comunicabilidade em tempo hábil para inscrição das empresas

i nteressadas no certame,

No dia 08.02.2019, foi realizada a dispensa de licitação - RDL

002/2o:-g (coNFoRME CHAT Do CERTAME), para fornecimento das refeições

preparadas para os CETIS e EETIS do interior, conforme publicação no DOEAM 33,937 -

06.02.2019. As empresas vencedoras foram:

LOTE 1 - BENTO MARTINS DE SOUZA E|RELL|, valor de R$

t7 '188.920,00 (dezessete milhões cento e oitenta e oito mil novecentos e vinte reais);

toTE 2 - G.H, MACÁR|O BENTO, valor de Rs L5.71.8.At5,62

(quinze milhões setecentos e dezoito mil quinze reais e sessenta e dois centavos).
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Valor global da dispensa de licitação R$ 32,906.935,62, prazo

máximo 180 dias

lnúmeras são as indagações que seguem sem respostas; quais

sejam

1. A empresa Bento Martins EIRELLI forneceu refeições

preparadas para CETIS e EETIS do interior do estado em 2018, bem como participou do

certame pregão eletrônico 165912078, com valores bem abaixo dos apresentados nas

dispensas de licitação, tanto da capital quanto do interior. qual a justificativa para tal

majoração de preço, considerando que o período entre a realização do pregão e a

dispensa de licitação não ultrapassou 60 (sessenta dias)?

2. Os certames para fornecimento de refeições preparadas para

CEÏ|S e EETIS da capital, analisando os anos 20L6 e 20L7, eram realizados para lote

único. Qual motivo da SEDUC dividir o lote na capital? Quais os critérios desta divisão?

Como está sendo cumprido o cronograma de fornecimento?

3. As ações judiciais corriam em trâmite na esfera judiciária,

MPE-AM e TCE-AM, praticamente no mesmo período de trabalho da equipe de

transição do novo governo, Não foram observadas tais ocorrências para tomada rápida

de decisão que visasse continuidade do serviço evitando danos ao erário público?

4. A SEDUC tinha conhecimento que a empresa G. H. MACARTO

BENTO, CNPJ 02,182.L671000t-46, responde processo junto ao Ministério Público Do

Estado, INQUÉRlro clvlL N.e Lr86.2017.L3,1.1 para apurar eventual improbidade

administrativa em relação à execução e liquidação do contrato N,a oz4lzol3 -
SEJUS/SEAP e seus aditivos?

5. Por que a empresa G. H. Macario Bento, participou da

dispensa de licitação para fornecimento de refeição preparada para CETIS E EETIS do

Ei+fiïEffi O DOCUMENTO FOI ASSINADO POR SINESIO DA SILVA CAMPOS: - EM 07107/2020 AS Tg:sS:CZ
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interior, se foi considerada inabilitada, portanto, desclassificada do pregão eletrônico

por não apresentar atestado de capacidade tecnica para execução do serviço? Nas

dispensas de licitação foram apresentados os documentos comprobatórios para

credenciamento da empresa citada? Quais foram os critérios adotados pela SEDUC

para realização e participação nas dispensas de licitação em 2O1g?

6. O fornecimento das refeições preparadas, capital e interior,

está acontecendo com normalidade desde o início do ano letivo, visto que o calendário

escolar iniciou em 06.02.20L9, se as datas de dispensa ocorreram após o início das

aulas?

7. Como a SEDUC/AM, procederá ao acompanhamento e

controle do fornecimento das refeições feito pelas empresas vencedoras na dispensa

de licitação, tanto no cumprimento do quantitativo estipulado em contrato, quanto na

qualidade e condições de consumo pelos alunos das escolas do interior do estado?

Há ainda que se considerar a ação interposta pelo Ministério
Público Estadual que instalou lnquérito Civil Público 031.20L9,ooOoIOl77s pRoDEpp -

para apurar possíveis irregularidades na dispensa de licitação do transporte escolar,

através da Portaria PORTARIA Ne 2019/0000052565.

Da mesma forma, ação interposta pelo Ministério Público

Federal, através da Portaria 7,de26 de abrilde 2019 que instaurou lnquérito Civil para

apurar desvio de verbas destinadas a merenda pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE.
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tltìrclr')rtil rl* Min.rstório ÍIúhli.ro prcrrrrcvu' tl i

ri nrirnirr pirbl irtr, con lirrLrrc crí) rcÍ.lrotÌtt ntc lìícr

ü* írltl$ dã Noticia rlc l:artr n' l.lJ [)0fl.{10ü?ïl
'go rlc rr*rhns lr:dcrirls rlt l;Nl)l'i rr* t:urrtrafaçllr.
ttçàa lnsritucion*t tftr l\'tinisìólio lÌúbhcu r.tqrrr
Núr1l$s llrìrii irtstÍuj-l(s ($Í1. lltl, ìrr[ <Ja {-l; * ar1

cL'lriil* tt" l.ll (ïllll)llÍ1795'l{)lc}-úl *rn I}iQ
,;wìn lirndo Nar'iopll dr !)*lnnr,rrlr.interrxr dr
iro de líllÌ)

N$tlsra dr l:n(o rrrr lrulrrvìlo [. rvtli
rvrttona Jrrir[r:;r c lhrr:ugtcnlnç:io Pirrn rt'gislrtr
,itta cìrlú sL'tttitttií'elÍr: Ì1{} lÌ,r$ro ds l5 rli*:i.. a rr-x

CONSiDER4tlDo. quÊ a üdminjslÍaçào pública drr?ta a indiÍetà dÊ
qualuer drs Pod€Íes dã Uniâo, dos Eslador, do piilriio FBde!âl ê dog
Llunicipios DhedeceÍÉ aas princÍpios de íega|dade. imper:oslrdade,
rn0rÊlidádÊ, pub3lcrdadê € êíicíànciã, çâÍíorl"íâ fi ã4. 3Ì, câput, dB
Cofl sti[u)çâÕ dã Retrilblrw;

CONSInERÁllLlO, s Resoluç.âo ni 023 rle lÍ,0â.10ül do Cor-rsclhn
Nacíonal do LlinisiCrio PÌ)bliuo que dreriplioã no ànrbila do l,!rnistér,o
lìúblina Ì'larionsl a inslàuÍãçâq È tramilaçào do ínquèri(o Ci\.it:

CONSIDEI?ÂiìOO. a REsoluçàD n 0ütiíl0lt. çis 12.02 15, do tmrplho
Superiw do tlinialéria Públi:o do Âft'âzoÍtJs. qu€ diÊcipltnB no âmbito
do fuliÕ$l4iiô taìiblico Ë5ladual, .ì inslaúra$àó tr lrãmitãçttÉ do ÍnquériìD
Çiviì;

tjDNSI0E.RANOfJ € Noiicia úe FaiD n. ü31 201!.0Dúú)0 noticiando
ey€nluãis irregr:larrdades na drgpeaea de ììcilaçêq por parte da
SËOUC/Secrel.qriâ EEladuâl do Educâçic, Fâra conlralaçáü de
s!'$ptesã ã6Ê'Ecislizãdõ em títÍ5pôrt€ e96Dlàr:

Cül'ÍSlOE.R,liNDú quo os fataa íestaíirn íràD esclaÍacidns crn noiieia
da falo * que os documerÍtos rlf,Ítâlúnles oos ãutoÉ indrcàm ât'4ntuair
irreguiarideder ense!ad':ras d€ imÊri?t dãdf sdmtnisirãtivài

CÕNSlnERAillOO que cabe ao lìlinistêrio Público, por *sla Prcrrnc.lÕria
EËp€.iàlizãda. â{ÍÈlar lrFdi.las ãdr.ìisUËllvils e iudiciãis nrÊ!t:lBç qm
Lei p:r: a d€f{rsé e pr€ieÇàD íJo patrìmC.r{cr Filblicü e dor Frirclpto=
Consliiuôjonãi3 quE Ìsg8.rl E ÀdminíÍ1raçàs Pribtic.r

R ESC}LtJE:

DETERÀtll'lÂR a instauração de lnrìuÉrilÈ Ciïit Públiw a lìm de ãpuÍrt
€VBntUtìs fr€gularidades nã dlgpEneã de licitãçÀ$ FBÍâ conÌrataçàÒ dÈ
empreça especi;luada em lranaporle esculal, crnÍolme Fortsrra n.
J 24 r2019" SEDUC:

nETERfuIINAR que:r ÊrocegÈ a sua auluaçÀo o ícâ'sÍÍÕ no Lr+ro da
RegiçlroB de ,nquÉíitos çivts e Proeedrmontúì Prêpãrõlcií'0s dssla
PwoÌoria de Justíçá. bsm cômo sua oublicaçáo no Orário EtrEtrô^lcq
dss(e ltlinistdía Fúhliço da Amazenas:

OETERI,IINÂR que se requisìte da CGL - CornìssÈs Geral de Lxitaçàu.,
ãôpia, em mldi€ dElrâ|, do FmE€sra n 0l oì.013102_000o3061iÈ01$-
LìõL, reídÉnle à disperga de lrc'lãçào rJe empresa espÈr;iãliz;da em
lr8nBpoÍtE €scoldr psrã atend€r a SEDUü - SerreìsÍia Estaduãl de
Educaçâo rjp r,mãzonag:

nESlGflÀR a çervidora Tarrar l,laia de Sâuza pêÍã se{.reÍãrlot os
lríba lh os:

ÀUÌUÀR. o lnqu*iltc CiÍíl Êob D n, ú31 2010 Õü0010. {sníorme
l0rìhamento no tvlP Ìirlual destE h1ifl1st{riú Flltìl,cô.

Reçíslre-st, pob*que-s€ e cusFrã-se

L{efìBus, 02 dr àbÍil do 20 19.

Ei+ffiE
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P(lR]"AIttÂ Ì\"'1, Dti t6 t)ll ÂltRil. t)ti :0tr)

rtrnsÍttrtcionriS c lelitr:.,

129, lll dntll;(ltlt l'', lVdlrl.t:r n"?l.l7jtiÍ1.

a:ìn. ô", Vll, 't)'' díl I ("'r" 7)Â).1ì;

rlcr\linrtutuçitn l:rcolar ^ I'NÂli, c.rc,rclcio linuccirir de l(rl!)
l'air tsso, l)[i'l lillll lN.\.51r
i 

^ 
('ONÏt;RSÁ() rJl prrserrrc NotiÒa tír' I'ato r,rrr lrrqrrtirrÍo ('rvlt;

tt liN(lÀIÍlNllliSlì it('rxlrdr'rrldurrirJutirlrcir c lXnuutruhçìop;rrir rcui*rro nt) iìlÌtl)il(ì rh Itl{jÂ}1,

l^ lR l(:K tì'l li N [.z.liS C(iÍ.ÂRl iS

lìnrcurrdor dl lltpúhliel
flirn suhsriruiçiÌo ao :ì" OÍìcio)

Não obstante, várias denúncias circulam pelo veículos de
comunicação que informam mau serviço, desserviço e até mesmo , apontam indícios de
corrupção, nos contratos da Seduc, razão pela qual se faz necessário zelar pelo erário
público e instaurar comissão especial para investigar as possíveis práticas ilegais,
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REQUERIMENTO N9 ANO:2019

AUTOR: Deputado WILKER BARRETO (PODEMOS)

ASSUNTO: REQUER, NA FORMA REGTMENTAI, qUE SEJA TNSTAURADA COfvllSSÃO

PARLAMENTAR DE lruquÉnmo PARA TNVESflGAR As DtspENsAs DE r-lcrRçÃo on
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAçÃO T QUATIDADE DE ENSTNO (SEDUC) E O
possível SUPERFATURAMENTo Dos coNTRAïos EMERGENctAts NA oRDEM DE RS

130.000,00 (cENTRo E TRTNTA ruluões DE REAtsl.
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