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Institui  a  Semana  da  Defensoria  Pública  no
Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º- Fica instituída na terceira semana do mês de maio como a Semana da Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso, em alusão ao dia 19 de maio, instituído nacionalmente como o dia do Defensor Público.

Art. 2º - A Semana da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso terá por objetivo: discutir, divulgar,
promover, conscientizar e apoiar ações que ressaltem a importância e o papel da Defensoria Pública no
Estado.

Parágrafo Único - A Assembleia Legislativa promoverá durante a Semana da Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso pelo menos um evento para celebrar e discutir medidas de valorização da Defensoria
Pública.

 Art. 3º- Os órgãos públicos poderão articular com a Defensoria Pública do Estado ações, dentre as quais
pode-se elencar como exemplo palestras, projetos, fóruns, mesas redondas que abordem as temáticas e os
assuntos referentes as atribuições da Instituição.

 Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Defensoria Pública do Mato Grosso é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional, tendo sua
importância sido construída a partir de um projeto de acesso a justiça genuinamente brasileiro.

Existem diversos estudos que relacionam a dificuldade no acesso a justiça com os níveis de violência de
uma população, o que talvez explique um pouco o contexto que se insere o nosso Estado.

A Defensoria Pública do Estado tem se notabilizado por diversos trabalhos realizados em momentos
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sensíveis para a história do Estado de Mato Grosso, o trabalho desenvolvido tem levado dignidade a
população matogrossense, nas mais diversas áreas, Cível, Penal, Fazenda Pública, Infância e Direitos
Humanos.

Como se sabe, aproximadamente, mais de 75% (setenta e cinco por cento) da população do Estado
encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica que permita a atuação por parte da Defensoria
Pública , sendo necessário um olhar atento por parte desta Casa de Leis as necessidades da Defensoria,
visto que são necessidades da população mais humilde.

Desse modo, propõe-se a presente medida, educar, conscientizar e discutir sobre esta importante Instituição
do nosso Estado, sendo um impulso para sua valorização e expansão do seu atendimento em cumprimento
da Emenda Constitucional nº 80. Por todo o exposto e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação da presente proposta.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Maio de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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