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Com fundamento no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento
direcionado ao Exmo Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira, e ao Exmo
Secretário de Estado de Fazenda Sr. Rogério Luiz Gallo, e ao Presidente do MTPREV - Mato Grosso
Previdência, Exmo. Sr. Elliton Oliveira de Souza, solicitando informações sobre o Custeio do Déficit do
Regime Próprio  de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, conforme abaixo:

1) Já foi implantado o Plano de Custeio do Déficit do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de
Mato Grosso - RPPS/MT? Caso positivo, qual a data do  seu início?

2) Discriminar qual o número de segurados, de aposentados e de pensionistas do RPPS/MT atendidos pelo
Plano Financeiro, conforme art. 5° da Lei 11.643 de 21 de dezembro de 2021?

3) Discriminar qual o número de segurados, de aposentados e de pensionistas do RPPS/MT, atendidos pelo
Plano Previdenciário, conforme art. 6° da Lei 11.643 de 21 de dezembro de 2021?

4) Qual o valor do aporte extraordinário realizado pelo Estado junto ao Plano Financeiro, nos meses de
janeiro e fevereiro de 2022? Qual a previsão, por mês, de aporte extraordinário previsto para os meses de
março à dezembro de 2022?

5) Qual o valor do aporte suplementar realizado pelo tesouro do Estado de Mato Grosso junto ao Plano
Previdênciário, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022? Qual a previsão, por mês, do aporte extraordinário
previsto para os meses de março à dezembro de 2022?

6) Discriminar, qual o valor da receita do Plano Financeiro, para cada uma das situações previstas nos
incisos I, II, III, e IV do art. 7º da Lei 11.643 de 21 de dezembro de 2021, realizada nos meses de janeiro e
fevereiro de 2022.

7) Discriminar, qual o valor da receita do Plano Previdênciário, para cada uma das situações previstas nos
incisos I, II, III, IV e V do art. 8º da Lei 11.643 de 21 de dezembro de 2021. realizada nos meses de janeiro e
fevereiro de 2022. 

8) Discriminar, por mês, qual a previsão de receita para os Planos Financeiro (incisos I, II, III, e IV do art.
7ª) e Previdenciário (incisos I, II, III, IV e V do art. 8º), dos meses de março à dezembro de 2022.
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9) Discriminar, por mês, e por ano, qual a previsão de receita para os Planos Financeiro (incisos I, II, III, e IV
do art. 7ª) e Previdenciário (incisos I, II, III, IV e V do art. 8º), dos próximos 10 anos.

10. Encaminhar cópia dos estudos que fundamentaram a separação do RPPS/MT nos fundos previdenciário
e financeiro conforme a Lei 11.643 de 21 de dezembro de 2021.

11. Existe estudo atuarial do RPPS/MT, de acordo com as regras contidas na Lei 11.643 de 21 de dezembro
de 2021? Caso positivo, encaminhar cópia.

12. Qual a previsão do desembolso do RPPS/MT, financeiro e previdenciário, por segregação de massa,
para os próximos 10 (dez) anos.

 

JUSTIFICATIVA

Recentemente, passou a vigorar no Estado de Mato Grosso, a Lei 11.643 de 21 de dezembro de
2021 que dispõe sobre o plano de custeio do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do
Estado de Mato Grosso – RPPS/MT. A partir de então, o Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos efetivos do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT, segundo previsão legal, desde
01/01/2022 passou a ser financiado mediante a segregação em um Plano Financeiro e um Plano
Previdenciário.

Nesta esteira, diante do déficit financeiro da previdência dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
sob o qual o Estado é responsável pela cobertura, e, tendo em vista o papel desta casa de leis fiscalizar e
controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros os atos do Poder Executivo (Art. 26,VIII da
Constituição Estadual), solicito o apoio dos meus pares para aprovação do presente requerimento, para
obtenção das informações do Plano de Custeio do Déficit do Regime Próprio da Previdência Social do
Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, implementado pela Lei 11.643 de 21 de dezembro de 2021, a partir do
dia 01/01/2022.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Março de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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