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Art. 4º Fica acrescentado o inciso XXVI ao Art. 3º da Lei Complementar nº 140, de 16 de dezembro de 2003,
com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

XXVI – participação no capital de empresas, públicas e privadas, inclusive nas sociedades de
propósito específico.

(...)”.
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JUSTIFICATIVA

Como bem se percebe, a vertente proposta de emenda tem por escopo a inserção do inciso XXVI no rol do
art. 3º da LC n. 140/2003.

A razão de ser desta propositura reside em sua compatibilização com as novéis atribuições --- relatadas no
corpo da Mensagem elaborada pelo Poder Executivo --- que se pretende conferir a “Agência de Fomento do
Estado de Mato Grosso S/A. - DESENVOLVE MT, antigo MT Fomento.

Isso porque, no preâmbulo da Mensagem n. 20/2016, é afirmado que:

“Este projeto também provê a mudança do nome da ´MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS
– MT-PAR´ para ´MT PARCERIAS – MT PAR´ justifica-se por duas razões principais.

Primeiro, devido ao novo escopo de atuação a ser desenvolvido pela Desenvolve MT,
conforme proposto neste projeto de lei, a qual terá uma área voltada para participações
acionárias e que terá a atividade de participações acionárias como um dos seus
principais pontos de sustentação (...)”. (Destaque nosso).

Ora, se a própria mensagem prenuncia, em sua justificativa, que o Desenvolve MT terá uma área voltada
para participações acionárias, nada melhor do que concretizar tal vontade no corpo do projeto, nos moldes
do que ora se propõe, sobremodo porque o texto da justificativa de uma proposição aprovada não possui
força normativa nenhuma.

Assim, com o intuito de aprimorar o projeto em testilha e, principalmente, resguardar o interesse público, é
que deduzo a presente emenda, confiante em seu integral acatamento.
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