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Com fulcro 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 do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes
Ferreira, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, com cópia ao
Presidente Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN , Gustavo Reis Lobo de
Vasconcelos, solicitando informações sobre aquisição de semáforos inteligentes para o município de Sorriso.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição legislativa tem como objetivo esclarecer e ao final questionar acerca dos
recursos destinados para aquisição de semáforos inteligentes para o munícipio de Sorriso-MT.

No ano de 2020, este parlamentar destinou uma emenda (nº192, protocolo:95390/2020) para aquisição
dos supracitados equipamentos para o trânsito do município sorrisense. A emenda junto ao Departamento
Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em tratativas com o gestor municipal foi disponibilizado por este o valor de R$300.000,00 (trezentos
mil reais) somados a R$300.000,00 (trezentos mil reais) do Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso – DETRAN, totalizando R$1.000.000,00 (um milhão de reais), incluída a emenda parlamentar. Todo
trâmite devidamente elaborado e tempestivo conforme cópia anexa dos ofícios e projeto.

Infelizmente fora observada a não efetivação da emenda. Solicitamos a prestação das informações da
Coordenadoria de Orçamento e Convênios do DETRAN, explicitando quais as razões da não celebração do
convênio em questão, e que se a Prefeitura Municipal de Sorriso fora notificada quanto aos prazos contidos
na IN conjunta SEFAZ/CGE Nº 001/2015, bem como que nos encaminhe cópia dos de todos os documentos
relacionados a esta tratativa.

Insta frisar ainda que uma nova emenda, de outro parlamentar, será destinada para o mesmo objetivo,
não sendo lógico ou tampouco eficiente para administração pública, que em 2022 a mesma situação se
repita.
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Nesta linha, haja vista os inúmeros pedidos e questionamentos recebidos por este gabinete acerca do
tema, conto com a aprovação da presente proposição e aguardo as informações requeridas.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Janeiro de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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