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Requerimento
Nos termos do art. 177 c/c art. 183, inc. I do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, a Criação de uma Comissão Especial composta de 05 membros titulares e 05 membros
suplentes para revisar a Constituição Estadual de Mato Grosso-MT, com o objetivo de alterar e atualizar na
íntegra a redação da Carta Magna do Estado, facilitando o acesso dos cidadãos a seus direitos, deveres e
legislações em vigor.

Para garantir a eficácia dos trabalhos deverão integrar a Comissão, representantes dos seguintes órgãos:

-Tribunal de Justiça-MT;

-Ministério Público-MPE;

-Procuradoria Geral do Estado-PGE.
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JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem a finalidade de criar uma COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISAR A
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO-, com o objetivo de alterar e atualizar na íntegra a
redação da Carta Magna do Estado, facilitando o acesso dos cidadãos a seus direitos, deveres e legislações
em vigor.

Vale ressaltar, que a proposta é analisar, atualizar e fazer as necessárias alterações na Carta Magna do
Estado, devendo ser submetidas à análise e votação dos parlamentares.

A Comissão é um instrumento para que os parlamentares possam atuar com propriedade na reedição da
Carta Estadual obtendo um documento o mais moderno possível e que retrate a realidade do nosso Estado.
Além disso, ela levará em conta as sugestões de qualquer órgão disposto a contribuir com a confecção de
uma Constituição atualizada.

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres Deputados com assento
nesta Casa de Leis.
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