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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 76, IV
do Regimento Interno da Casa de Leis, requeiro que à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, aprove o
seguinte requerimento:

De convocação à Sessão Especial para Comemoração do Aniversário de Santo Antônio de Leverger e
entrega de títulos e homenagens, a ser realizada no dia 01 de junho de 2018, a partir das 19h00min, na
Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Requerimento, que tem por fim solicitar à Mesa
Diretora, a instalação de Sessão Especial para Comemoração do Aniversário de Santo Antônio de Leverger
e para entrega de Títulos de Cidadãos Mato-grossense e demais homenagens.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem a discricionariedade em conceder homenagem àqueles
cidadãos que fizerem jus. Conforme podemos observar no dispositivo da Constituição do Estado e no
Regimento Interno desta Casa de Leis, respectivamente:

Constituição do Estado de Mato Grosso

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

XXVIII - emendar a Constituição Estadual, promulgar leis nos casos previstos
nesta Constituição, expedir decretos legislativos e resoluções;

 

Regimento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Art. 171 Resolução é aquela que se destina a regular matéria de caráter
político, administrativo ou processual legislativo sobre o qual deve a
Assembleia Legislativa manifestar-se no âmbito de sua competência exclusiva,
nos casos indicados na Constituição Estadual, nas leis complementares e
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neste Regimento Interno, dentre outras:

VIII - conceder título de cidadania mato-grossense, sendo no máximo 35 (trinta
e cinco) por Deputado, em cada Sessão Legislativa.

 

Art. 185-A Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da
Assembleia sobre determinado assunto.

Parágrafo único As moções podem ser apresentadas manifestando
solidariedade, congratulação, aplauso, louvor, repúdio, protesto, desagravo ou
pesar.

Santo Antônio de Leverger, ilustre município mato-grossense, cidade natal de Marechal Cândido Rondon, é
conhecida por suas sublimes belezas naturais. Cidade das Ruínas das Usinas Açucareiras; do Memorial
Cândido Rondon; turismo de pesca esportiva; da agricultura de subsistência, sendo merecedora de todas as
homenagens, bem como seus nobres cidadãos.

Deste modo, é digno e imperioso que o Parlamento Mato-Grossense preste as devidas homenagens ao
Município de Santo Antônio de Leverger e àqueles que orgulham nossa sociedade e trabalham para o seu
desenvolvimento.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente requerimento.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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