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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII, do Regimento Interno da ALMT,
apresento Requerimento de Informação para ser enviado ao Secretário-chefe da Casa Civil do Estado de
Mato Grosso que, acerca da Liquidação n.º 04102.0005.19.00091-1, com data de 16 de agosto de 2019,
descrita como Ajuda de Custo de Representação do Governo, informe: (a) a totalidade do valor liquidado; (b)
a finalidade desta verba e como ela é utilizada; (c) se é realizada prestação de contas dessa verba; (d) qual
ato normativo/legal que instituiu esta verba. Requeiro que informe também a razão pela qual esta informação
não consta no Portal Transparência do Governo do Estado de Mato Grosso e no Sistema Fiplan.

JUSTIFICATIVA

Divulgou-se no dia 08 de janeiro de 2020 no sítio virtual “Isso é Notícia” a matéria intitulada como
“Governador de MT recebe ‘ajuda de custo’ secreta de R$ 150 mil por mês”, dando conta de suposto
recebimento por parte do Governador da ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por mês, de
maneira que afronta a publicidade dos gastos públicos.
Referida matéria também faz menção ao fato de não haver qualquer prestação de contas do valor utilizado e
a liquidação deste valor não estar disponível no Portal Transparência e muito menos no Sistema Fiplan,
portanto classificados pela reportagem como pagamentos “secretos”.
Arremata a matéria dizendo que o repasse foi feito para uma conta bancária em nome do Estado de Mato
Grosso, com usufruto do Governador do Estado.
Devido a isso, e posto que compete a este parlamentar fiscalizar essa situação, solicito que a Casa Civil
informe o que segue:
a. A totalidade do valor gasto mensalmente com ajuda de custo e verba de representação junto ao Gabinete
do Governador;
b. Qual a finalidade desta verba e como ela é utilizada;
c. Nos informe se é realizada prestação de contas dos valores gastos mês a mês;
d. Qual ato normativo/legal que instituiu esta verba;
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e. Informe também a razão pela qual esta informação não consta no Portal Transparência do Governo do
Estado de Mato Grosso e no Sistema Fiplan;
Devido à importância de tais esclarecimentos, justifica-se o presente requerimento.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Janeiro de 2020

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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