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WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES

Data de abertura

01/02/2016

Orgão Superior Destinatário

Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais - GMG

Orgão Vinculado Destinatário
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22/02/2016

Situação

Respondido

Status da Situação

Acesso Parcialmente Concedido (Informação sigilosa classificada
conforme a Lei 12.527/2011)

Forma de recebimento da resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Descrição

Solicito as seguintes informações referentes à disponibilidade de
aeronaves para o Gabinete Militar do Governador:
1. A relação de todas as aeronaves de propriedade do governo, tendo
como referência o ano de 2015;
2. A relação de todos os vôos realizados em 2015 pelo Governador em
aviões fretados pelo governo junto à Líder Taxi Aéreo, contendo a data de
realização do voo, o trajeto realizado, a listagem de passageiros e o
motivo da viagem;
3. Que seja listada qual era a situação de cada aeronave do governo nas
datas em que o governador utilizou do serviço de fretamento de
aeronaves junto à Líder Táxi Aéreo em 2015, evidenciando se as
aeronaves se encontravam: em manutenção, disponível para voo, em
utilização por outro membro do governo (neste último caso, evidenciar
qual membro do governo, e qual o trajeto e motivo da viagem).

Atenciosamente,
Deputado Sargento Rodrigues

Dados da Resposta
Data de resposta

22/02/2016

Tipo de resposta

Acesso Parcialmente Concedido

Classificação do Tipo de resposta

Informação sigilosa classificada conforme a Lei 12.527/2011

Resposta

Prezado Senhor,
Recebemos seu pedido de informação de n. 01070000003201658, de
01/02/2016, e esclarecemos que as aeronaves de propriedade do
governo, tendo como referência o ano de 2015 são:
a) Dauphin AS365 N2, matrícula PP-EPO
b) Dauphin AS365 N3, matrícula PR-DTG
c) King Air 200, matrícula PT-WGS
d) Learjet 35A, matrícula PT-LGW
e) Citation VII, matrícula PT-MGS
f) King Air 300, matrícula PP-EJO (fora de operação, em processo de
alienação)
g) Embraer 121 Xingu, matrícula PP-EMN (fora de operação, em
processo de alienação)
Quanto à relação dos voos oficiais do Sr. Governador do Estado e outras
informações decorrentes desses vôos solicitadas nos itens 2 e 3,
esclarecemos que a informação solicitada está classificada como
reservada, nos termos da Lei n. 12.527/2011, c/c o art. 31 do Decreto n.
45.969, de 24/05/2012³as informações que puderem colocar em risco a
segurança do Governador do Estado, Vice-Governador (...) serão
classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do
mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.´
Atenciosamente,
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