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Com base 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 Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário Parlamentar da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, ao Excelentíssimo Senhor Secretário Geral da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral desta Casa, sobre a existência de possíveis expedientes
que solicitaram esclarecimentos e/ou informações a respeito do Contrato de Concessão de Serviço Público
n.º 001/2009, relacionado a empresa EIG MERCADOS LTDA e ao DETRAN-MT, no período compreendido
entre os anos de 2011 a 2017.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

A proposição do presente Requerimento baseia-se na denúncia criminal apresentada pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Ações de Competência Originária (NACO-
Criminal) e Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), em 16 de maio de
2018, relativa às Operações Bereré e Bônus, na qual é afirmada a minha plena consciência e deste
Parlamento acerca de que tal contrato administrativo era mantido em razão de supostas vantagens indevidas,
no entanto, desconheço as razões e fundamentos de tais alegações pelo fato de não ter tido conhecimento
de nenhum expediente nesse sentido. 

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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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Maio de 2018

 

Nininho
Deputado Estadual
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