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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 Senhor Governador Mauro Mendes com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Presidente do DETRAN/MT Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos, devendo o referido
ser respondido no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do  Art.  28 da Constituição Estadual ou, seja,
disporem das informações ora requeridas, podendo atender no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei
Federal nº 12.527/2011.

CONSIDERANDO que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos
públicos do Estado de Mato Grosso, REQUEIRO a seguinte informação:

Qual o valor de um etilômetro?a.
Qual o valor da calibragem, certificação e manutenção de um etilômetro?b.
O valor de R$ 571.645,44 (quinhentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarentac.
e quatro centavos) para se fazer calibragem, certificação e manutenção dos etilômetros (bafômetro)
refere-se a quantos aparelhos?
Qual a justificativa do valor pago?d.
Porque essa verificação/manutenção não é feita pelo Instituto de Peso e Medidas - IPEM/MT?e.
Por qual motivo houve a dispensa de licitação?f.
Por qual razão foi escolhida a empresa Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição?g.
Qual o prazo para essa manutenção ser concluída?h.
Quantos aparelhos de etilômetros existem no Estado? E quantos estão em funcionamento?i.
Qual o nome da empresa e o valor do contrato da última manutenção feita nos aparelhos de etilômetros?j.
Qual é o período de manutenção desses aparelhos?k.
No contrato com a Elec Indústria, está incluído eventual troca de peças nos aparelhos?l.
Quando foi a última aquisição de aparelhos de etilômetros? Quantos? Qual o modelo?m.
Quem está utilizando/trabalhando com esses aparelhos? Qual órgão é responsável pelos etilômetros?n.

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
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da Constituição Federal de 1988.

Pela razão exposta e tendo em vista o cumprimento das atribuições e da busca de melhorar o desempenho
dos Trabalhos Legislativos deste Parlamentar e desta casa de Leis, apresento este Requerimento de
Informações para análise e apreciação dos nobres Pares, para que Vossas Excelências ao final o aprovem
perante o Plenário desta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Novembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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