
 

 

Vander Loubet (PT-MS) foi reeleito com quase 56 mil votos. 

Como é comum, o deputado viajou por vários municípios do estado em busca de votos. Porém 

algumas despesas foram pagas pelo contribuinte brasileiro via verba indenizatória, recurso 

público que não pode ser utilizado para este fim. 

No dia 5 de setembro de 2018 ele esteve em Aquidauana e seu carro foi abastecido em R$ 

171,93 na cidade de Anastácio, separada uma da outra pelo rio Aquidauana. No dia seguinte o 

candidato esteve em Corumbá, onde abasteceu seu veículo com R$ 239,68. 

No dia 7, ainda em Corumbá, mais um abastecimento e desta vez o valor foi de R$ 115,01. Na 

cidade de Maracajú, Vander esteve no dia 11 e mais uma vez abasteceu seu veículo com 

dinheiro da verba indenizatória, no valor de R$ 136,02. 

Entre os dias 13 e 14, o deputado peregrinou por cinco municípios, deste Ivinhema até Caracol, 

passando por Antônio João, Ponta Porã e Bela Vista. Despesas com reabastecimento de veículo 

e hospedagem foram pagas, novamente, pelo contribuinte brasileiro. Em Ivinhema se 

hospedou por R$ 96,00. O reabastecimento ficou por R$ 153,02. 

Dois abastecimentos foram registrados em Bela Vista, ao custo total de R$ 402,03. Mas, pera 

aí! Dois abastecimentos? Será que houve pagamento de combustível para o candidato Zeca do 

PT que também fez várias viagens com Loubet? 

A pernoite aconteceu na bela cidade de Ponta Porã, no Herval Park Hotel, onde a diária para 

uma pessoa custa em torno de R$ 180,00. Mas a conta foi de R$ 484,00. No dia 16 o 

parlamentar abasteceu seu carro em Campo Grande, ao custo de R$ 124,26 e partiu para 

Rochedo, onde se reuniu com correligionários. 

Em Ivinhema, no dia 20 de setembro, depois de um exaustivo dia de campanha, hospedou-se 

no Hotel Dubai, o que custou aos contribuintes o valor de R$ 252,00. No dia seguinte, 21, o 

deputado e comitiva partiram de Naviraí onde abasteceram com R$ 239,57 e visitaram os 

municípios de Itaquiraí, Eldorado e Novo Mundo. A distância percorrida é de pouco mais de 

100Km. 

Dia 22 é a vez de Amambai receber o deputado e comitiva. O abastecimento nos custou R$ 

234,99. No dia 29 Vander Loubet esteve em Paranaíba e por lá reabasteceu seu carro com R$ 

50,00. 

Dia 30 o candidato à reeleição abasteceu com R$ 236,00 em Rio Brilhante e viajou até 

Caarapó, mas não antes de passar por Dourados. 

No dia 2 de outubro o candidato voltou à Aquidauana e Anastácio. Dois reabastecimentos, um 

de R$ 100,00 e outro de R$ 266,88 garantiram concluir o percurso de pouco mais de 500Km, 

que incluiu Miranda – onde abasteceu com R$ 242,03 -  Corumbá e Ladário, cidades vizinhas.   

No dia seguinte o candidato segue para a aldeia Tey Kuê, em Caarapó. O reabastecimento foi 

feito em Miranda, ao custo de R$ 280,02. No final do dia mais um reabastecimento, desta vez 

em Ponta Porã, cidade próxima à Caarapó. Foram mais R$ 265,02. 

Dia 4 a cidade de Dourados mais uma vez recebeu Vander Loubet. O abastecimento ocorreu 

em Rio Brilhante, distante menos de 70Km de Dourados. O custo foi de R$ 174,00. 

A assessoria do deputado disse que seu “mandato segue a legislação vigente e as normas 

internas da Câmara quanto às despesas do parlamentar no exercício do seu mandato”. 
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Para a OPS não resta dúvidas de que o deputado utilizou da verba pública para custear 

despesas de campanha e por isso deverá devolver ao erário o valor de R$ 4.262,46.  

 

A fiscalização foi realizada pelo colaborador da OPS Cesar Martins, do Mato Grosso 
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