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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que
proceda a realização de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº775/2015, mensagem nº 91/2015,
que "Revoga a Lei nº 9.889, de 11 de janeiro de 2013, que altera dispositivo da Lei nº 9.636, de 04 de
novembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/MT, a conceder o serviço público que específica’ e dá outras providências." , a realizar-se em data
e local a serem definidos.

Quando da realização da aludida audiência, deverão ser convidadas as seguintes autoridades: Governador
do Estado, Secretários de Governo, Sindicatos, Representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e
sociedade civil organizada.
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JUSTIFICATIVA

O requerimento pretende convocar audiência pública afim de debater o Projeto de Lei nº775/2015,
mensagem nº 91/2015, que "Revoga a Lei nº 9.889, de 11 de janeiro de 2013, que altera dispositivo da Lei nº
9.636, de 04 de novembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio do Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, a conceder o serviço público que específica’ e dá outras providências."

Tal projeto vem provocando vários embates políticos e jurídicos, deixando em dúvida a sua
constitucionalidade, inclusive com várias ADI sendo analisadas pelo STF. 

Com intuito de sanar tais dúvidas e chamar representantes dos Poderes e da sociedade civil organizada para
juntos chegarmos a uma solução para tal problema é que apresento o referido requerimento e conto com os
demais pares para sua aprovação.
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