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Com arrimo 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 MAURO FERREIRA MENDES com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Senhor MARCELO DE
OLIVEIRA E SILVA , com cópia ao Senhor Secretário de Estado de Fazenda ROGERIO LUIZ GALLO
devendo o referido ser respondido por escrito no prazo máximo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 28 da
Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora requeridas, podendo atender no prazo de 20
(vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011.

(Ref.: Total repassado aos Municípios no ano de 2018 com recursos oriundo do FETHAB, por força da
Lei nº 10.353, de 23 de dezembro de 2015.

CONSIDERANDO que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar as ações e atos administrativos do
Poder Executivo com base nos princípios da legalidade e eficiência requeiro de Vossas Excelências as
seguintes informações:

a. Planilha com valores repassados aos municipios da Região III- Nordeste e Região IV- Leste, de forma
detalhada contendo valores mensais dos 12 meses do ano de 2018.
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JUSTIFICATIVA

A proposição do presente Requerimento tem fundamento no Princípio da Transparência, desdobramento do
Princípio Constitucional da Publicidade e da Eficiência dos Atos da Administração Pública, insculpidos no
caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Dada a importância que o repasse dos recursos oriundo do FETHAB tem para todos os municipios de Mato
Grosso, requeiro estas informações, afim de subsidiar o acompanhamento acerca do montante recebido e
desta forma poder auxiliar nas demandas que são trazidas pelos gestores municipais.
Como é de conhecimento geral, hoje muitos gestores muncipais estão se socorrendo deste recurso mensal
para realizar a manutenção das estradas de competência do estado. Desta forma e por conhecer a dura
realidade da malha viária, necessitamos de acompanhamento proximo para auxiliar na correta aplicação dos
valores repassados mensalmente.

Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento o
presente Requerimento de Informações para análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas
Excelências ao final o aprovem.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Fevereiro de 2019

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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