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INDICO  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA, COM
CÓPIA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
SECRETÁRIO-CHEFE  DA  CASA  CIVIL,  A
PREMENTE  NECESSIDADE  DO  ESTADO  EM
INSTITUIR  UM  FUNDO  DE  RECUPERAÇÃO
E C O N Ô M I C A  D O S  M U N I C Í P I O S
MATO-GROSSENSES.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO A PREMENTE NECESSIDADE DO ESTADO EM INSTITUIR UM FUNDO DE
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES.

JUSTIFICATIVA

A Sociedade mato-grossense como um todo, tem sentido o forte impacto trazido com os efeitos gerados pelo
Decreto Estadual sob nº 424, de 25 de março de 2020, pois a economia, não menos importante do que a
Saúde da população que também vem sofrendo um colapso sem medida, e os municípios sentirão a
gravidade da situação instaurada, uma vez que, são os municípios que ofertam o atendimento a saúde, o
acesso à Educação, a infraestrutura básica, entre outros serviços.

 

É notório que, as cidades que tem como sua maior fonte de recurso o Fundo de Participação dos Municípios,
conviverá com uma dificuldade sem tamanha, pois, não conseguirá levar ao cidadão o mínimo daquilo que
lhe é devido, uma vez que não terão recursos financeiros para tal, sendo assim, é necessário que o Estado
tenha planos de recuperação para seus municípios, fomentando a economia local para ajudar a girá-la, para
tanto, pedimos ao Governo Estadual que estrategicamente crie um Fundo de Amparo para recuperação
desses municípios com base na sua economia local, fomentando-a e ajudando-a a se reerguer,
contemplando assim a população que nestes vivem
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Diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos
quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2020

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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