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Com fulcro no Art. 373 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora, após ouvido o
Soberano Plenário e na forma regimental, seja instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, com
o prazo previsto no artigo 382 do Regimento Interno, para apuração e investigação da arrecadação dos
recursos oriundos das contribuições do Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, lei nº
7.263/2.000, referente ao FETHAB adicional (art.14-K), e ao FETHAB combustível (capítulo III ), bem como a
aplicação dos referidos recursos, e investigação dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e sua
distribuição, na forma da legislação vigente.

JUSTIFICATIVA

O Requerimento em questão tem como escopo a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito –
CPI, dedicada a investigação da arrecadação e aplicação dos recursos de dois Fundos essenciais ao Estado
de Mato Grosso, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB e o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Inicialmente, Mister se faz ressaltar a relevância do FETHAB para os municípios mato-grossenses que
dependem do recurso para manutenção e construção de rodovias entre outras atividades.

Porém, é de longa data o descontentamento acerca dos montantes arrecadados e distribuídos no Estado.
Em que pese o esforço de diversos prefeitos em conseguir informações sobre os repasses, suas intenções
fadaram-se na burocracia e decepção.

É imperioso investigar a arrecadação e distribuição do FETHAB adicional (art.14 K, da lei 7.263/2.000) e
FETHAB combustível (Capítulo III, da lei 7.263/2.000), pois diante da realidade vivida em todo o Estado deve
haver transparência na movimentação do dinheiro público.

No que tange ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, o referido fundo deve ser investigado pelo mesmo prisma do
FETHAB, pois a ausência de transparência dos montantes arrecadados e sua distribuição causam grandes
prejuízos.
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Os valores oriundos do FUNDEB, destinados a educação pública, não têm chegado aos cofres municipais,
penalizando a população de vários municípios. Neste liame, dada às circunstâncias graves o presente
requerimento se mostra ferramenta essencial para abertura da CPI, que têm como finalidade precípua a
apuração dos valores arrecadados e sua distribuição, dos dois fundos supramencionados.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente. Portanto, pelo exposto REQUEIRO  abertura de
Comissão Parlamentar de Inquerito.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Janeiro de 2018
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