
Projeto de resolução - olztgs8f

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: olztgs8f
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
27/05/2015
Projeto de resolução nº 75/2015
Protocolo nº 2131/2015
Processo nº 463/2015
 

Autor: Dep. Oscar Bezerra

Altera, acrescenta e renumera dispositivos da
Resolução nº 677, de 20 de dezembro de 2006.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

Art. 1º O art. 122, da Resolução nº 677/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 122 Às dez horas nas sessões matutinas ou às dezenove horas nas sessões vespertinas,
impreterivelmente, será declarada iniciada a Ordem do Dia com a nominação dos Deputados presentes em
Plenário.”

Art. 2° Ficam acrescentados os §§ 4º, 5º, 6º e 7º ao artigo 123, da Resolução nº 677/2006, com a seguinte
redação: “

Art.123 (...)

(...)

§ 4º Considerar-se-á ausente o Deputado que, embora haja assinado a lista de presença das sessões
deliberativas, não participar do processo de votação, salvo se em obstrução declarada por Líder Partidário ou
do Bloco Parlamentar e comunicada à Mesa na respectiva sessão.

§ 5º O Deputado que deixar de comparecer à sessão ordinária da Assembleia Legislativa, ou dela se retirar
antes de terminada a Ordem do Dia, terá descontado o correspondente a 1/30 um (um trinta avos) do seu
subsídio mensal.

§ 6º Não se computará como falta a ausência do Deputado:

I – quando em missão oficial ou representando a Assembleia Legislativa;

II – quando membro da Mesa, desempenhando funções administrativas da Casa, interna ou externamente;



III – em caso de doença, quando for apresentado o respectivo laudo ou atestado médico;

IV – em caso de doença grave ou falecimento de pessoa da família, até segundo grau civil.

§ 7º Serão publicadas no site eletrônico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso informações relativas ao
comparecimento dos Deputados, discriminando-se as presenças, as ausências e as ausências justificadas, e
identificar-se-á se é Decisão da Mesa, licença para tratamento de saúde ou missão autorizada.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2015

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Projeto de Resolução, que tem por fim, alterar,
acrescentar e renumerar dispositivos da Resolução nº 677, de 20 de dezembro de 2006.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso determina em seu artigo 75 que ao adentrar
ao Plenário, o Deputado registrará seu comparecimento, materialmente, assinando Folha de Presença e,
eletronicamente, usando senha pessoal.

Uma sessão ordinária para ser aberta precisa da presença de 1/3 (um terço) dos parlamentares, ou seja,  no
mínimo 08 (oito) deputados. Já a Ordem do Dia para que ocorra, depende da presença da maioria absoluta
dos deputados, neste caso, 13 (treze) Parlamentares.

Insta salientar que a Ordem do Dia é a pauta dos projetos que serão discutidos e poderão ser votados
em uma sessão. E de acordo com a atual redação do Regimento Interno, o Deputado pode assinar a lista
de presença e se retirar, obstruindo por falta de quorum as demais fases da sessão, em especial a ordem do
dia. E essa é uma fase importante, pois nela ocorrem as discussões e votações das propostas de tramitação
urgentíssima, urgente, prioritária e ordinária sucessivamente, ou seja, matérias de extrema relevância para a
sociedade.

Ocorre que, sistematicamente diversas ordens do dia não estão ocorrendo por falta de quorum, obstruindo a
efetiva finalidade das sessões plenárias.

 Assim, visando a essencial participação dos Parlamentares na Ordem do Dia, apresento esta Resolução
que determina que a ausência às votações equipara-se para todos os efeitos, à ausência às sessões,
ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for
aprovada pelas bancadas ou suas Lideranças e comunicada à Mesa. Ao faltar na ordem do dia, o Deputado
mesmo assinando a lista de presença será considerado ausente da sessão.

A ausência injustificada do Parlamentar acarretará no desconto de 1/30 (um trinta avos) no seu subsidio
mensal. Além disso, serão publicadas no site eletrônico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, as
informações relativas ao comparecimento dos Deputados, discriminando-se as presenças, as ausências e as
ausências justificadas, e identificar-se-á se é Decisão da Mesa, licença para tratamento de saúde ou missão
autorizada para que a sociedade possa acompanhar o desempenho de cada um de seus representantes

Vale ressaltar, que as normas ora introduzidas neste Regimento Interno, são adotadas em muitos
parlamentos estaduais de nosso País. Podemos citar, entre outros, Câmara dos Deputados (art. 82, §6º),
Senado Federal (Art.13, §2º), AL/PR (Art. 60, §1º), AL/MS (Art. 143), AL/MA (Art. 112, §3º), AL/SP (Art. 117,
§4º), AL/RN (Art. 127), AL/GO (Art. 78, §3º), AL/PE (Art.50) e AL/PA (Art. 115).

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente propositura.
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