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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 Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Marcelo Oliveira e Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo, 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 n.º 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:

a) Qual o valor total dos financiamentos contratados pelo Governo Estado de Mato Grosso junto a Caixa
Econômica Federal e ao BNDES para a construção do Veiculo Leve Sobre Trilhos (VLT)?

b) Qual a carência estabelecida em contrato à época, para o inicio dos pagamentos dos empréstimos junto a
Caixa Econômica Federal e ao  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)?

c) Quanto já foi pago pelo Governo de Mato Grosso a Caixa Econômica Federal e ao  Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desde o primeiro pagamento até data de hoje discriminando
valor e data da quitação do pagamento.

d) Ainda existe algum montante de recurso no caixa do Governo de Mato Grosso resultado do  empréstimos
contraídos junto aos bancos públicos brasileiros para o VLT? Quanto?

e) Até a data de hoje,  quanto o Governo do Estado de Mato Grosso  já repassou de recursos ao Consórcio
VLT, referente às obras físicas executadas?  Encaminhar  comprovantes desses pagamentos.

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 Federal de 1988.
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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 26 de Novembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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