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Com fulcro no Artigo 177 do Regimento Interno da ALMT, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano
Plenário, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Zé Carlos do pátio, Prefeito do
município de Rondonópolis, solicitando relatório acerca dos recursos recebidos de FETHAB e sua
respectiva aplicação nos últimos 5 exercícios financeiros informando, especificamente, acerca do que
segue:

 

Informar a atual composição do conselho municipal do FETHAB em RondonópolisI.

 

Aplicação detalhada de maneira inteligível e objetiva, demonstrando a receita e sua respectiva aplicaçãoI.
nos últimos cinco exercícios no município de Rondonópolis

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta legislativa solicitada pelo nobre parlamentar ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito do município de Rondonópolis.

O FETHAB foi criado em 200 pelo então governador há época Dante de Oliveira, tinha como
objetivo contribuir para os investimentos em transporte e habitação oriundos da contribuição tributária
aplicada ao importantíssimo certo do agro.

 Ao longo dos anos, contudo, diversas emendas foram criadas, desvirtuando sua função. É
salutar destacar que parte dos recursos do fundo são repassados mensalmente pelo Governo do Estado aos
municípios.

Insta frisar que o Parlamento mato-grossense possui o direito e o dever de fiscalizar qualquer
ato do Poder Executivo, incluindo os da Administração indireta, consoante dispositivo na nossa carta magna
estadual.
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  “Art. 26: É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa

   VIII – Fiscalizar e controlar, diretamente através de quaisquer de seus membros ou
comissões, os Atos do Poder Executivo, incluídos os                                       da Administração Indireta”

A proposição em tela busca informações acerca da cota parte do município de Rondonópolis,
devendo ser apresentada de maneira inteligível e objetiva, demonstrando a receita e sua respectiva
aplicação nos últimos cinco exercícios.   

Diante do exposto e da relevante importância que merece tal assunto é que encaminho aos
meus nobres pares esta proposição para apreciação e aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Março de 2023

 

Claudio Ferreira
Deputado Estadual
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