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Requeiro, à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, nos termos dos arts. 27 e 28 da Constituição do
Estado, c/c art. 177, caput, do Regimento Interno, as convocações dos: Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística Marcelo Oliveira; Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Fazenda Rogério Gallo; Excelentíssimo Senhor Secretário Controlador Geral do Estado Emerson Hideki
Hayashida; Ilustríssimo Senhor Chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso Carlos Fávaro;
Ilustríssimo Senhor Procurador da Procuradoria Geral do Estado Lucas Schiwinden Dallamico, e convidar o
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, para comparecerem nesta
Casa de Lei no dia 11 de novembro de 2019 às 8:30 horas no Auditório Milton Figueiredo, com o objetivo de
prestar esclarecimentos público sobre a situação e qual decisão está sendo assumida em relação ao
Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, para ser apresentado para todos Deputados Estaduais, em face da
urgência que o caso requer.

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO a pertinência temática e a importância do assunto aqui ora tratado, se faz justo e
necessário esta Casa de Leis através da Mesa Diretora, convidar para participar desta prestação de
esclarecimentos todos os Deputados Federais de Mato Grosso, todos os Senadores de Mato Grosso, os
Prefeitos das cidades de Cuiabá e Várzea Grande, os Vereadores de Cuiabá e Várzea Grande e o
Coordenador da Comissão Movimento Pró-VLT Senhor Vicente Vuolo Filho.

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.

O então candidato ao Governo do Estado Mauro Mendes afirmou que: “irá concluir as obras remanescentes
da Copa do Mundo de 2014 na região metropolitana, e que irá encontrar uma solução definitiva para a obra
remanescente do VLT”. Inclusive consta no Plano de Governo.

Após ganhar as eleições, em matéria publicada no site Única News no dia 06 de junho de 2019, “O
Governador Mauro Mendes, por meio da Secretaria Adjunta de Comunicação, informou que anuncia, em até
30 dias, uma definição sobre o futuro do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Cuiabá e Várzea Grande”.

1



Requerimento - dscyqaky

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Outra matéria publicada no site O Bom da Notícia no dia 01 de julho de 2019, “Mendes afirmou que irá
apresentar na próxima semana várias alternativas para a retomada da obra de construção do VLT. Ele não
descartou a possibilidade de o Estado firmar uma Parceria Público-Privada e deixou claro que os cofres
públicos não dispõe de R$ 1 bilhão, valor que seria necessário para terminar a implantação. As possíveis
soluções para retomada das obras do VLT serão apresentadas em 08 de julho, após 30 dias de estudos
feitos pelo Governo do Estado”.

A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, em
conjunto com o Governo do Estado, formaram uma comissão para que este estudo de viabilidade e solução
do VLT aconteça em um curto espaço de tempo.

Mas acontece que já está findando o prazo inicial de 01 (um) ano para a tomada de decisão sobre o que será
feito com o VLT e que já se passaram 03 (três) meses do novo prazo estabelecido e até a presente data
nada foi publicado ou anunciado.

Ante o exposto, não só este Parlamentar, bem como esta Casa de Leis e toda a sociedade merecem uma
prestação de esclarecimentos de maneira pública e pormenorizada.

Diante da explicação acima e da gravidade e delicadeza do assunto, solicito aos meus nobres pares a
aprovação desta proposição.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Outubro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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