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Nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora, a
Criação de um Núcleo de Administração de Conflitos, com o objetivo de atuar no sentido de ajudar na
prevenção e solução dos conflitos sociais, econômicos e políticos que surgirem no Estado de Mato Grosso,
possibilitando reuniões e discussões com diversos segmentos da sociedade mato-grossense envolvidos no
litígio capazes de chegarem a um acordo que proteja os seus reais interesses.
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JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem a finalidade de Criar um Núcleo de Administração de Conflitos, com o objetivo
de atuar no sentido de ajudar na prevenção e solução dos conflitos sociais, econômicos e políticos que
surgirem no estado de Mato Grosso, possibilitando reuniões e discussões com diversos segmentos da
sociedade mato-grossense envolvidos no litígio, capazes de chegarem a um acordo que proteja os seus
reais interesses.

Vale ressaltar, que a proposta é promover uma maior integração e mediação desta Casa de leis nos
assuntos relevantes na área da saúde, transporte, impostos, educação, segurança com a identificação das
reais necessidades e interesses da sociedade explorando as várias vias de solução para resolver o problema.

O Núcleo é um instrumento para que os parlamentares e membros da sociedade possam atuar com
propriedade nas discussões estabelecendo a utilização de métodos como a conciliação e a mediação. Além
disso, ela levará em conta as sugestões de qualquer órgão disposto a contribuir com a solução pacifica dos
problemas que envolvam interesses coletivos.

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