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Com fulcro no Art. 446-A da Res. 677/2006, que estabelece o Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Plenário, o registro da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado - FPLM,
tendo como Coordenador-Geral o Deputado Ulysses Moraes.

JUSTIFICATIVA

A FRENTE PARLAMENTAR PELO LIVRE MERCADO - FPLM aqui proposta será uma entidade constituída
por representantes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que tem como objetivo a defesa e
fomento da livre iniciativa com olhos para o desenvolvimento do mercado, desregulamentação, equilíbrio da
equação tributária, limitação legislativa, desburocratização e tudo que aprimore a eficácia dos fundamentos
da ordem econômica sob a defesa e ampliação da efetividade das garantias individuais que permitirão a
organização de uma sociedade verdadeiramente livre e próspera.

Por muito tempo, por defender o liberalismo econômico, Roberto Campos foi considerado um herege
imprudente. Ainda enquanto em vida os acontecimentos mundiais e nacionais o promoveram a um profeta
responsável.

Inspirado no reavivamento da memória deste grande mato grossense por muito tempo esquecido, a Frente
criada por esta proposição se dedicará a propagar as ideias por ele defendidas por meio das ações efetivas
que serão tomadas no dia-a-dia dos trabalhos.

Será criado um marco que contrapõe o atual padrão de tratamento que o Estado de Mato Grosso tem dado
ao setor produtivo, que tradicionalmente o demoniza ao invés de valorizá-lo. A partir de agora quem
transforma suor em riqueza será tratado como o ator mais importante para a promoção do desenvolvimento
social e tecnológico da sociedade.

O elo de ligação entre o parlamento e a sociedade que será criado a partir do início do funcionamento deste
Frente será uma ferramenta de grande valia para que o setor privado seja libertado das amarras burocráticas
e das ideias de atraso que até hoje travam a nossa economia por meio de prisões formadas por autorizações,
carimbos e papéis.

Já dizia Roberto Campos, a primeira coisa a fazer no Brasil é abandonar a chupeta das utopias a favor da
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bigorna do realismo. Assim sendo, seja por convicção ideológica ou pelas necessidades impostas pelas
atuais circunstâncias, chegou o momento de implantar medidas que de fato trouxeram resultados positivos
mundo afora e levaram outras nações à prosperidade.

Por todo o exposto, entendemos como de fundamental importância a criação da FPLM, e assim submeto aos
nobres pares a presente proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Fevereiro de 2019

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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