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Acresce o Artigo 49A à Constituição do Estado
de Mato Grosso.

       

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do
§3º do art. 38 da Constituição Estadual promulga a seguinte emenda ao Texto Constitucional.

 

Art. 1º Acresce o artigo 49A ao texto constitucional com a seguinte redação:

 

           "Art.49A O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, escolhido nos termos do §2º inciso II do art.
49, deverá ser, de imediato, nomeado pelo Governador."

 

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

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Agosto de 2015

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente Emenda á Constituição do Estado de Mato Grosso, visa dar clareza expressa ao artigo 49, que
trata da escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas.

O §2º define como sendo escolha do Governador, o disposto no inciso I e o inciso II pela Assembleia.

Destarte a presente emenda visa deixar claro que a escolha sendo da Assembleia o Governador deve acatar,
pois da forma aberta como está, poderia o Governador, querer vetar a escolha.

Cabe para reforçar a proposta, dizer que não se trata de uma lista tríplice,  onde  a escolha ficaria com o
chefe do Executivo, no caso a escolha é da Assembleia, cabendo ao Governador tão somente o ato de
nomeação.

A proposta não fere nenhuma norma constitucional, apenas vem dar clareza a um tema tão complexo como
a escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
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