
Projeto de emenda constitucional - ffoaqga3

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: ffoaqga3
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/12/2018
Projeto de emenda constitucional nº 7/2018
Protocolo nº 6295/2018
Processo nº 1424/2018
 

Autor: Dep. Wilson Santos

Acrescenta  dispositivos  à  Constituição  do
Estado  instituindo  a  obrigatoriedade  de
elaboração e cumprimento do Plano de Metas e
Prioridades pelo Poder Executivo Estadual com
base nas propostas da campanha eleitoral.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

        Art. 1º Fica acrescido o inciso XIII ao art.66 da Constituição do Estado, com a seguinte redação:

Art.66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(....)

                     XIII- elaborar o Plano de Metas e Prioridades de sua gestão.

        Art. 2º Fica acrescido o artigo 66-A à Constituição do Estado, com a seguinte redação:

Art. 66-A – O Governador eleito ou reeleito encaminhará à Assembleia Legislativa, até cento
e vinte dias após a posse, o plano de metas e prioridades de sua gestão, elaborado de acordo
com as propostas defendidas na campanha eleitoral e registradas na Justiça Eleitoral.

§ 1° O plano de metas e prioridades conterá  diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas,
indicadores e metas qualitativas e quantitativas para cada um dos setores da Administração Pública Estadual
e servirá de base para elaboração do Plano Plurianual (PPA) e dos orçamentos anuais (LOA).

§ 2° O Poder Executivo divulgará semestralmente no site oficial do governo do Estado, de forma clara e
concisa, após o Término do primeiro ano de mandato, o relatório contendo os indicadores de desempenho
relativos à execução dos diversos itens previstos no plano de metas e prioridades com base nos seguintes
critérios :

I) Promoção da transparência e da ética na gestão pública ;

II)  cumprimento das promessas de campanha eleitoral e sua adequação ao plano de governo.
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Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Emenda Constitucional - PEC tem o propósito de estimular a melhoria da gestão pública e
permitir à nossa sociedade melhor avaliar e monitorar as ações, obras e serviços realizados pelo governo do
Estado de Mato Grosso .

O conteúdo desta lei não acarreta qualquer restrição ao juízo discricionário dos candidatos a cargos
majoritários ou daqueles que forem eleitos para o exercício de tais cargos. Esta proposta de lei representa,
portanto, um grande avanço no aperfeiçoamento da democracia ao promover a democracia participativa.

Nos termos do parágrafo único do art. 1º da Constituição Estadual: “Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta
Constituição”.

Ao escolher seus representantes, o povo não declina do seu poder de acompanhar e fiscalizar as ações de
governo, bem como de influir sobre as decisões governamentais durante todo o período dos respectivos
mandatos.

Esta compreensão encontra-se acolhida no mesmo dispositivo quando qualifica o Estado Brasileiro como
Estado Democrático de Direito. E mais ainda, assume também a condição de República, isto é, Estado que
adota a temporariedade dos mandatos eletivos e a prestação de contas como princípios constitucionais
basilares da nação brasileira. Mato Grosso, que é dono de uma grande diversidade socioambiental se
posiciona cada vez mais como um protagonista relevante no nosso país e precisa caminhar com rapidez em
direção aos novos paradigmas do desenvolvimento.

Esta propositura busca impulsionar um modelo de desenvolvimento socialmente, economicamente e
ambientalmente sustentável que elimine a miséria, reduza as desigualdades sociais e econômicas, promova
os direitos humanos e a equidade no acesso aos direitos civis, melhore a gestão pública e a qualidade dos
serviços públicos, amplie a transparência e combate a corrupção e assegure uma relação amigável entre os
processos produtivos da sociedade e os processos naturais, promovendo a conservação, a recuperação e o
uso sustentável dos ecossistemas, tornando nosso Estado próspero, onde a paz e a justiça social não sejam
palavras de ficção.

Por sua relevância, em termos de aplicação das políticas urbanas e de proteção do meio ambiente,
essenciais para o desenvolvimento e garantia de melhoria da qualidade de vida dos Mato-grossenses, conto
com o apoio dos Nobres Pares para aprovação do presente projeto.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Novembro de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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