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Nos termos do Art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, na forma regimental, que determine a realização de
Audiência Pública a ser realizada no dia 06/02/17 às 19:00h, na Câmara Municipal de Rondonópolis para 
debater sobre o Tema: “ A implantação de uma Unidade do Ganha Tempo: discussão com a Comunidade,
Sociedade Civil Organizada sobre a área a receber o empreendimento no Município”. Para o evento serão
convidados os senhores Deputados Estaduais, a Diretora Presidente do MT PAR, Srª Maria Stella Lopes
Okajima Conselvan, Vereadores, Prefeito Municipal, CDL – Clube das Dirigente Lojistas de Rondonópolis,
ACIR – Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, Sindicatos, Imprensa e Comunidade em Geral.
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JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem por finalidade discutir a respeito da efetiva implantação de uma Unidade do
Ganha Tempo através de Parceria Pública Privado – PPP, objetivando proporcionar ganhos e avanços na
gestão. O novo modelo prevê que as unidades Ganha Tempo, que serão padronizadas, prestem
atendimento de alta qualidade, eficiência e rapidez, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos de
competência do Estado e de outros entre parceiros do Governo Federal e municípios. Devem possuir as
seguintes características: atendimento com conforto e agilidade; aumento de eficiência e qualidade na
prestação de serviços; economia de tempo e esforço; procedimentos padronizados e ambientes
humanizados.

Cremos ser esta Audiência Pública, um espaço democrático, proporcionado por esta Casa de Leis que por
premissa é a Caixa de Ressonância da Sociedade, para juntamente com representantes do Governo do
Estado, em especial com a Diretora Presidente e demais Diretores do MT PAR – Participações e Projetos
S/A, a classe política, a sociedade Civil Organizada, a imprensa e a comunidade em geral, estabelecer a
melhor área para a construção deste empreendimento que indubitavelmente será de relevante benefício para
mais de 300 mil pessoas.
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