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Dispõe sobre modificação do parágrafo único
do artigo 80 da Constituição do Estado de Mato
Grosso e da outras providencias.

        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 renumerado como § 1°, o parágrafo único do artigo 80 da Constituição do Estado de Mato
Grosso, e acrescenta os § 2°, § 3° e § 4° com a seguinte redação:

“Art. 80 (...)

§ 1° - A escolha do Comandante Geral da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso será feita mediante eleição, devendo a tropa escolher através de votação, para um período de 02
(dois) anos de comando, sendo necessário aos pretensos candidatos ao cargo ter, comprovadamente,
experiência em comando de unidades operacionais, não inferior a dois anos.

§ 2° - O Governador do Estado apresentará lista tríplice em ambas às instituições Militares, composta por
Oficiais combatentes do ultimo posto, que estejam na ativa.

§ 3° - A eleição para escolha do Comandante Geral das instituições militares do Estado de Mato Grosso
(PM/MT e BM/MT) serão realizadas preferencialmente no mês de dezembro e a posse no cargo dar-se-á 30
(trinta) dias após a eleição.

§ 4° - A votação será obrigatória para todos os militares ativos, não sendo permitida a participação
reformados e aposentados no processo de votação para escolha dos respectivos comandantes Gerais das
instituições Militares.

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Constitucional justifica-se em razão das disposições contidas no artigo 186, IV do
Regimento Interno desta casa de Leis, haja vista que já existe em tramitação o Projeto de Lei n° 6/2014 de
autoria do Ex – Deputado José Geraldo de Riva, que trata da matéria, porém de forma incompleta, dada a
complexidade do tema.

Para se ocupar o cargo de Comandante Geral das instituições militares do Estado de Mato Grosso, um dos
requisitos essenciais é sem dúvidas, ter o pretendente a este cargo, passado pela experiência de comandos
em unidades operacionais, em tempo não inferior a dois anos.

Com a presente Emenda Constitucional, dar-se-á condições do Policial Militar ativo escolher aquele que
apresenta melhores condições e capacidades técnicas para o exercício do cargo, cujo interregno não
ultrapassará 02 (dois) anos.

Assim sendo, apresento aos Nobres Pares a presente proposta de Emenda Constitucional modificativa, em
razão da necessidade de se oferecer aos profissionais da PM e BM garantias e respeito à dignidade,
dando-lhes condições de escolher por votação os respectivos Comandante Gerais, e espera vê-la
APROVADA.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Abril de 2015

 

Coronel Taborelli
Deputado Estadual


