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Altera e acrescenta parágrafos à Constituição
Estadual, criando a solicitação de urgência por
iniciativa  popular  para  proposições  em
tramitação na Assembleia Legislativa de Mato
Grosso.

        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 O art. 39 da Constituição Estadual passa a vigorar alterado o Parágrafo único para §1º e
acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º:

§ 2º Admite-se iniciativa popular, com os mesmos requisitos do parágrafo anterior, para solicitar urgência de
proposição em andamento na Assembleia Legislativa de Mato Grosso , nos termos e prazos dos §§§2º, 3º e
4º do art. 41 desta Constituição.

§ 3º A lei regulamentará o exercício da iniciativa popular prevista nos §§§1º, 2º e 3º do Art.39 desta
Constituição, inclusive mediante meios eletrônicos.

        Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.
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JUSTIFICATIVA

Esta PEC tem como objetivo ampliar a participação popular na Casa de Leis de Mato Grosso.

É necessária a concretização de uma noção mais complexa de democracia que a mera representação
política resultante de eleições livres. A participação popular deve ser mais ampla e devidamente assegurada
pelo poder público. Os parágrafos a serem inclusos aprimoram a ideia de participação popular e se mostram
adequados às demandas contemporâneas de legitimidade e celeridade no processo legislativo. Na América
Latina, esse aumento na possiblidade de participação popular é uma tendência. Ao invés do colhimento
físico e manual de assinaturas, que pode demorar meses devido à dificuldade de divulgação, o cidadão
poderá votar pela internet, de seu computador pessoal (com um certificado digital ou mesmo por meio de um
servidor público seguro contra fraudes, por exemplo) e em poucos dias a iniciativa popular poderá ser
concretizada.

Como referência temos a PEC 15/2013 que teve parecer favorável no tocante à admissibilidade e mérito na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e está pronta para ser pautada e votada no
âmbito desta Comissão.

Esta proposta visa se tornar uma medida de fortalecimento do diálogo entre a Assembleia Legislativa de
Mato Grosso e a população, evitando que temas importantes fiquem guardados sem a devida apreciação.
Com isto, não mais será possível se esquivar de temas inconvenientes para o interesse político. Os
mandatários serão chamados à exercer sua responsabilidade perante os anseios populares e terão que
justificar suas posições aos eleitores.

Diante de tais considerações, solicito aos membros desta Casa de Leis a apreciação e aprovação deste
projeto, uma vez que o mesmo vem ao encontro do anseio popular deste Estado.
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