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Concede licença aos Excelentíssimos Senhores
Governador  e  Vice-Governador  do  Estado,
Mauro  Mendes  Ferreira  e  Otaviano  Olavo
Pivetta,  para  ausentarem-se  do  país.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso da competência exclusiva a que
se refere o art. 26, inciso III, da Constituição Estadual c/c o art. 170, inciso I, do Regimento Interno, decreta:

Art. 1º Fica concedida licença aos Excelentíssimos Senhores Governador e Vice-Governador do Estado,
Mauro Mendes Ferreira e Otaviano Olavo Pivetta, para ausentarem-se do país, em datas a serem definidas,
durante o ano de 2019.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de
fevereiro de 2019.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura legislativa tem por escopo conceder autorização para que os Excelentíssimos
Senhores Governador e Vice-Governador, em pleno exercício do mandato eletivo, possam se ausentar do
Estado, quando a ausência exceder a quinze dias, e do país por qualquer tempo, no decorrer do corrente
ano.

Com efeito, cumpre trazer a baila que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, outrora já enfrentou essa
situação fática de concessão de licença ao Chefe do Poder Executivo e seu Vice, editando o Decreto
Legislativo n.º 53, de 13 de dezembro de 2017, o qual fora publicado no Diário Oficial (n.º 27167) do dia 21
de dezembro de 2017, pág. 265.

Pelas razões acima apresentadas submetemos à discussão da matéria perante o Plenário desta Douta Casa
de Leis, bem como contamos com o apoio e aprovação pelos Nobres Pares do presente projeto de decreto
legislativo ora posto à apreciação.  
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Maio de 2019
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