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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 Governador senhor JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
com cópia ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Fazenda senhor ROGÉRIO LUIZ GALLO com cópia
ao Excelentíssimo Secretario de Estado de Planejamento senhor GUILHERME FREDERICO DE MOURA
MULLER devendo o referido ser respondido por escrito 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 n.º 12.527/2011.
(Ref.: Relatório de Gestão Fiscal).
CONSIDERANDO que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos
públicos do Estado de Mato Grosso em obras e serviços, requeiro de Vossa Excelência a seguinte
informação:
a) Encaminhar a este Gabinete a cópia da publicação da Dívida Consolidada Líquida Previdenciária, eis que
não houve a divulgação deste dado no Relatório de Gestão Fiscal (Diário Oficial n.º 27190, pág. 36 de
29.01.2018).

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 da República Federativa do Brasil.
Verificou-se a ausência da publicação da Dívida Consolidada Líquida Previdenciária no Relatório de Gestão
Fiscal do 3º quadrimestre, conforme cópia do referido anexa, publicado no Diário Oficial do dia 29 de janeiro
de 2018.
Cumpre salientar que o Relatório de Gestão Fiscal de 30 de janeiro de 2017 o montante consolidado da
dívida previdenciária encontra-se regularmente publicada, conforme cópia anexa.
Deste modo, solicita as informações acerca dos dados que deveriam constar no campo Dívida Consolidada
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Líquida Previdenciária nos fundamentos do acima esposado.
Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento o
presente Requerimento para análise e apreciação pelos Nobres pares, para que Vossas Excelências, ao final,
emitam parecer favorável quanto à sua aprovação.
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