Moção de congratulação - 63j17dm4

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: 63j17dm4
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
04/02/2015
Moção de congratulação nº 10/2015
Protocolo nº 52/2015

Autor: Dep. Emanuel Pinheiro

Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:
"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público ao Excelentíssimo
Senador da República, Blairo Borges Maggi, escolhido líder do PR – Partido da Republica, no Senado
Federal, no ultimo dia 02 de fevereiro do corrente ano, em Brasília/DF.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2015

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Responsável direto pelo espaço e status conquistados pelo agronegócio com o então presidente Lula
(PT) e, depois, com a presidenta Dilma Rousseff (PT), o ex-governador e senador Blairo Maggi (PR)
conquistou a liderança do PR no Senado da República. A Executiva Nacional do PR tomou a decisão nesta
terça-feira (2), em Brasília, para acelerar definições essenciais, como critérios para a indicação de cargos no
governo federal.

O Partido da República possui quatro senadores, sendo dois de Mato Grosso: além de Maggi, ainda
conta com o senador Wellington Fagundes, presidente do Diretório Regional do PR, que assumiu no último
domingo (1). Ou outros são Magno Malta (ES) e Vicentinho Alves (TO).
Maggi vai comandar uma bancada pequena, porém com forte influência, porque tende a influenciar
nas discussões e votações de projetos. No Congresso, os líderes partidários têm poder. Tanto que
acumulam atribuições importantes, principalmente ligadas à articulação política e ao trabalho de unificação
do discurso partidário, tanto no Senado quanto na Câmara Federal.
Desta forma, historicamente, cabe ainda ao líder de qualquer partido, durante as votações, de
expressar a opinião do partido, do bloco parlamentar do qual pertence e ainda participar do Colégio de
Líderes, que define a pauta de votações do plenário. O colegiado é formado pelos líderes da Maioria, da
Minoria, dos partidos, dos blocos e do governo.
Blairo Maggi possui um papel de destaque nacional e, por conseqüência, aumenta seu prestígio
político perante o governo federal. Embora tenha anunciado sua ‘aposentadoria’ para o final do atual
mandato, em 2019, Maggi terá a chance de refletir e, quem sabe, refluir da decisão anunciada no ano
passado.
Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja
enviada ao Excelentíssimo Senador da República, Blairo Borges Maggi, escolhido líder do PR – Partido da
Republica, no Senado Federal, no ultimo dia 02 de fevereiro do corrente ano, em Brasília/DF. No seguinte
endereço: Gabinete do Senador Blairo Maggi, Av. Miguel Sutil, 8000 – Jardim Mariana, Ed. Santa Rosa
Tower, Sala 1303, 13º andar, Cuiabá – MT, CEP: 78040-700.
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