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Nos termos do art. 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado à
Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso com cópia para a Secretaria de Planejamento da
apresentação de Relatório (Espelho da Despesa) que confirme a não ocorrência do aumento de
despesas nas alterações da estrutura básica, bem como o remanejamento, a transformação e a
alteração de nomenclatura dos cargos em comissão e funções de confiança, previstos no artigos 6º e
7º do Projeto de Lei 776/2015.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se Proposição Legislativa, que tem por fim requerer à Secretaria de Gestão do Estado de Mato
Grosso com cópia para a Secretaria de Planejamento de apresentação de Relatório (Espelho da
Despesa) que confirme a não ocorrência do aumento de despesas nas alterações da estrutura básica,
bem como o remanejamento, a transformação e a alteração de nomenclatura dos cargos em
comissão e funções de confiança, previstos no artigos 6º e 7º do Projeto de Lei 776/2015, que trata da
alteração da denominação do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT,
passando a ser denominado de Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação – MTI, modificações
em sua estrutura e competências por meio da Lei Complementar n° 566, de 20 de maio de 2015, e dá outras
providências.
Tal proposição tem escopo na necessidade de observância dos artigos 16 e 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LC n. 101/2000, que interessam à análise de adequação orçamentária e
financeira;
Esta é a síntese necessária, para justificar o presente Requerimento, ao qual solicitamos a aprovação pelos
nobres Deputados com assento nesta Casa de Leis.
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