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Consubstanciado no Art. 177, caput e Art. 183, inc. VIII, do Regimento Interno desta Casa de Leis, e no Art.
28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro a Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano
Plenário, que aprove este REQUERIMENTO direcionado ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Cultura,
LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES CARVALHO, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo
de 30 (trinta) dias nos termos do Art. 28 da Constituição Estadual. Considerando que uma das funções deste
Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos do Estado de Mato Grosso em serviços,
requeiro, acerca das inúmeras denúncias da malversação dos recursos encaminhados para a realização do
FIPe (Festival Internacional de Pesca) no município de Cáceres/MT, as seguintes informações:

1 – Encaminhar cópia integral dos seguintes documentos:

Informar o montante de recursos disponibilizados pelo Governo do Estado de Mato Grosso para aa.
realização do FIPe (Festival Internacional de Pesca) no município de Cáceres/MT, nos anos de 2012,
2014, 2015 e 2016.
Prestação de contas dos recursos aportados para a realização do FIPe (Festival Internacional de Pesca)b.
no município de Cáceres/MT, nos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016.
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JUSTIFICATIVA

Desde o ano de 2014 o FIPe passou a ser executado parcialmente por uma empresa privada, que cobra a
entrada da população para que as mesmas possam ter acesso ao recinto de shows.

No entanto, desde que este modelo passou a ser implementado continuou-se a ser destinado recursos
públicos do Governo do Estado de mato Grosso para a realização do citado evento.

Mesmo com o aporte de recursos estaduais o FIPe continua sendo realizado com a cobrança de valores
para se ter acesso ao recinto de shows, o que tem gerado uma série de descontentamento e denúncias, por
parte da população, com relação ao este modelo de realização do evento.

Desta forma, necessário se faz entender o quanto de recurso o Governo do Estado de Mato Grosso aportou
para a realização do evento em questão e se houve a devida prestação de contas dos recursos, para, assim,
se realizar uma fiscalização sobre a forma que se estão sendo aplicados tais recursos públicos estaduais.

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