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Altera dispositivos da Resolução n° 602, de 26
de Outubro de 2006, que denomina o prédio da
Assembleia  Legislativa  de  Mato  Grosso
"Edifício  Governador  Dante  Martins  de
Oliveira".

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Fica alterado o Art. 1º, da Resolução n° 602, de 26 de Outubro de 2006, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 1º Denominar “Edifício Dante Martins de Oliveira” o prédio da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.    

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2016

 

Wilson Santos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Resolução tem por finalidade a retirada do termo “GOVERNADOR” do nome da sede do
Parlamento Mato-grossense que passará a ser nominado Edifício “DANTE MARTINS DE OLIVEIRA”.

Pelos motivos já bem registrados na justificativa da propositura da referida Resolução, razões reafirmadas
nos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Mérito, unânimes em distinguir o
senhor Dante Martins de Oliveira, como uma personalidade que entrou para os anais da história de Mato
Grosso pela sua trajetória política destacada no território Mato-grossense, nacional e com repercussão
internacional, evidencia-se que a intenção do legislador da época, tenha sido homenagear a memória do
homem público que teve sua trajetória política muito maior que o cargo de governador que exerceu.

O titulo de Governador estampado juntamente com seu nome evidência o cargo do homenageado, enquanto
que com a mudança proposta será enaltecida a pessoa do homem público, independentemente dos cargos
que exerceu evidenciando a homenagem ao líder e a personalidade de Dante Martins de Oliveira e não ao
seu desempenho como Governador do Estado, em detrimento ao tanto que ele foi e fez por Mato Grosso e
pela redemocratização do Brasil.

Anexo, histórico da vida política e pública de Dante Martins de Oliveira.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2016

 

Wilson Santos
Deputado Estadual


