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Altera a Resolução nº 677, de 20 de dezembro
de  2006  -  Regimento  Interno  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Mato  Grosso,  para
dispor sobre o arquivamento de processos com
parecer contrário da CCJR no início de cada
legislatura.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
XXVIII, da Constituição Estadual e no Art. 171 do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Fica modificado o Art. 193 do Anexo I da Resolução nº 677, de 20 de dezembro de 2006 – Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 193 Serão arquivadas pela Mesa Diretora, no início de cada Legislatura, as proposições:

I - apresentadas durante a Legislatura anterior, que não tenham sido submetidas a nenhuma votação
pelo Plenário;

II – que possuírem parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovado até o
último dia da Legislatura anterior.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto de resolução tem por objetivo regularizar o estoque de proposições desta Augusta Casa de Leis.

Na presente data, existem 184 projetos de Lei, 20 Propostas de Emenda à Constituição e 5 projetos de Lei
Complementar com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Em sua grande maioria, esses projetos não terão mais nenhum impacto nas discussões na casa, ficando em
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um limbo legislativo, apenas aguardando a oportunidade de serem rejeitados em plenário.

A adoção de novas regras com relação a essas propostas tem dois propósitos para as Legislaturas
vindouras, o primeiro deles, é que a Ordem do Dia ficará mais célere e menos congestionada no começo dos
trabalhos.

A segunda, e mais importante, trata do fato de que os parlamentares poderão apresentar os projetos
arquivados novamente, com adequações em seu design legislativo, que ao final de uma nova discussão,
poderão resultar em uma nova norma no ordenamento jurídico de Mato Grosso.

Com essas considerações, esperamos a aprovação deste projeto de alteração do Regimento Interno pelos
eminentes Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Fevereiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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