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Revoga  a  Resolução  n°  4.163,  de  30  de
dezembro de 2014.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

     Art. 1º Fica revogada a Resolução nº 4.163, de 30 de dezembro de 2014.

     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Mesa Diretora



JUSTIFICATIVA

O evento Cuiabá Fashion, promovido pela Sala da Mulher, desde o ano de 2005, com o objetivo de angariar
recursos para ações filantrópicas, cumpriu muito bem a sua finalidade, devido ao bom público dos anos
iniciais.

Contudo, em suas ultimas edições, a Sala da Mulher tem tido grande dificuldade para a realização do Cuiabá
Fashion, seja pelo alto custo da realização do evento, seja pela dificuldade em conseguir patrocinadores.

Por tais fatos, somados à diminuição do público nos últimos anos, o Cuiabá Fashion não tem apresentado o
retorno esperado, evidenciando assim certo esgotamento.

Diante destes fatos, vislumbramos a necessidade da revogação da Resolução nº 4.163, de 30 de dezembro
de 2014, pois tal resolução, de certa forma cria para a Sala da Mulher, a responsabilidade da realização
deste evento, que por hora não tem apresentado o retorno esperado.

Ressalte-se que a revogação da resolução 4.163, não representará o fim do Cuiabá Fashion, que poderá ser
organizado futuramente, caso se encontre algum meio de viabilizar a sua realização. A revogação tão
somente elimina a obrigatoriedade de sua realização.

Cumpre ainda ressaltar que as atividades voltadas à filantropia, continuam a ser exercidas pela Sala da
Mulher, por força da Resolução n° 452, de 15 de dezembro de 2005, que buscará outros meios para a
realização do bem social de forma mais eficaz.

Com os motivos acima expostos, solicitamos a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
Projeto de Resolução.
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