
Projeto de emenda constitucional - wn9evoua

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: wn9evoua
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
24/02/2015
Projeto de emenda constitucional nº 2/2015
Protocolo nº 79/2015
Processo nº 31/2015
 

Autor: Dep. Gilmar Fabris

Modifica o artigo 1º da Emenda Constitucional
nº 63, de 15 de agosto de 2012.

     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 modificado o artigo 1º da Emenda Constitucional nº 63, de 15 de agosto de 2012, que
passa  vigorar com a seguinte redação:

    “Art.1º (...)

                                         Art. 24 (...)

                                                (...)

                                       § 3º Os membros da Mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para
um   mandato de 02 (dois) anos, na forma estabelecida pelo Regimento Interno da Assembleia
L e g i s l a t i v a ,  p r o i b i d a  a  r e e l e i ç ã o  p a r a  o s  m e s m o s  c a r g o s . "              
                                                                                            

            Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.
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Gilmar Fabris
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

     Na promulgação da Constituição do Estado em 1989,  o §3º do artigo 24 proibia  a reeleição da Mesa
Diretora para o mesmo cargo:

                  “Art.24(...)

                   (...)

§3º Os membros da Mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para um mandato de
dois anos, proibida a reeleição para os mesmos cargos.”  grifo nosso

    Por meio da Emenda Constituição nº 63, de 15 de agosto de 2012, esta proibição foi revogada, o §3º do
artigo 24 passou a vigorar com a seguinte redação:

                 “Art.24(...)

                   (...)

§3º Os membros da Mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para um mandato de
02 (dois) anos, na forma estabelecida pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa,
permitida a recondução.”  grifo nosso

   O presente projeto de emenda constitucional  restabelece novamente a proibição da reeleição para o
mesmo cargo da Mesa Diretora.

   Durante a eleição da atual Mesa esse tema foi muito debatido, e, parece que existe um consenso dos
atuais Deputados de proibir a reeleição para o mesmo cargo.

   È salutar para o Poder Legislativo o rodízio de parlamentares nos cargos da Mesa Diretora.

   È importante ressaltar que recondução para o mesmo cargo na Mesa Diretora desse Poder
sequêncialmente, ocorreu uma única vez, que foi na eleição anterior da atual Mesa.

   Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente propositura.
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