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Modifica dispositivos da Constituição do Estado

        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 Fica modificado o artigo 27 da Constituição do Estado, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 27 Os Secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares
dos órgãos diretamente subordinados ao Governador do Estado comparecerão, semestralmente, sob
pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia
Legislativa, para prestarem, pessoalmente, informações sobre a gestão das respectivas secretarias,
entidades e órgãos no semestre anterior.

§ 1º  Aplica-se o disposto no ‘caput’ deste artigo ao(s) Diretor(es) de Agência(s) Reguladora(s).

§ 2º Aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, no que couber, aqueles já disciplinados em
Regimento Interno do Poder Legislativo.

§ 3º  A demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, por parte do Poder Executivo,
apresentadas semestralmente ao Poder Legislativo, através de Comissão Permanente de sua
competência, suprirá a obrigatoriedade do disposto neste artigo, no que concerne ao Secretário de
Estado de que lhe é próprio comparecer.

§4º A Assembleia Legislativa, bem como qualquer de suas Comissões, poderá convocar para prestar,
pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de
responsabilidade e ausência sem justificação adequada:

I - Secretários de Estado;

II - Procurador-Geral de Justiça;

III - Procurador-Geral do Estado;

IV - Procurador-Geral da Defensoria Pública;
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V - titulares dos órgãos da Administração Pública indireta."

              Art.2º Fica modificado o artigo 32, §2º, III da Constituição do Estado, que passa ter a seguinte
redação:

               " Art.32(...)

            ....

            §1º(...)            

            §2º(...)

            ...

            III convocar Secretário de Estado, sem prejuízo do disposto no artigo 27, para prestar pessoalmente,
no prazo de 30 (trinta dias), informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada."

          Art.3º Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.

JUSTIFICATIVA

                A proposição ora apresentada tem como objetivo alterar o caput do art. 27 da Constituição do
Estado e acrescentar o § 4° ao citado dispositivo. O referido art. 54 contém a norma que regulamenta o
instituto da convocação de Secretários de Estado, dos dirigentes das entidades da administração indireta e
dos titulares dos órgãos diretamente subordinados ao Governador do Estado para prestarem informações
sobre fatos relacionados à sua gestão.

            Trata-se, sem dúvida, de um instrumento de controle externo do Poder Legislativo em face do Poder
Executivo, expressamente criado pelo texto da Constituição da República, inspirado no princípio da
separação dos Poderes, no qual se insere o sistema de freios e contrapesos, consistente na instituição de
mecanismos de controle recíproco entre os Poderes.

              O objetivo da proposição é aperfeiçoar a regra da convocação das citadas autoridades,
estabelecendo, sem prejuízo das convocações pontuais já previstas no texto constitucional, o dever de
comparecimento semestral para prestarem, pessoalmente, informações sobre a gestão das respectivas
secretarias, entidades e órgãos no semestre.         

               Pretendemos estabelecer uma nova dinâmica no acompanhamento periódico das ações,
programas e projetos das respectivas pastas, e o conseqüente cumprimento de metas e qualidade das
políticas públicas adotadas, além de se garantir ampla interatividade entre o Executivo, o Legislativo e a
sociedade em geral.

                Previsão similar já existe na Constituição do Estado de São Paulo, que em seu art. 52-A prevê o
dever dos Secretários de Estado, semestralmente, comparecerem perante a Comissão Permanente da
Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua pasta, para prestação de contas do
andamento da gestão.

            Entendemos que a norma trazida na proposição confere maior concretude ao dever constitucional da
Assembleia Legislativa de fiscalizar a gestão pública do Poder Executivo, promovendo uma análise eficiente
e um acompanhamento tempestivo do desenvolvimento das políticas públicas, programas e ações por parte
das secretarias, órgãos e entidades da administração indireta.
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          Convencidos da importância desta proposta de emenda à Constituição, pedimos o apoio de todos os
parlamentares desta Casa para sua aprovação.

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Fevereiro de 2019

 

Dr. João
Deputado Estadual
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