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Altera dispositivos da Resolução n.º 677, de 20
de dezembro de 2006 – Regimento Interno da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Mato
Grosso, para dispor sobre o horário das sessões
ordinárias.

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual e no Art. 171 do Regimento Interno,

RESOLVE:                   

Art. 1º Fica alterado o caput e os incisos I e II do Art. 78 do Anexo I da Resolução nº 677, de 20 de
dezembro de 2006 – Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 78. As sessões plenárias ordinárias do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso serão
realizadas nos seguintes dias e horários:

I – às terças-feiras, vespertina, com início às 17:00 horas;

II – às quartas-feiras, matutinas e vespertinas, com início, respectivamente, às 08:00, às 14:00 e
às 18:00 horas.

(...)

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

JUSTIFICATIVA

Trata de proposição legislativa parlamentar na modalidade de projeto resolução, que tem como escopo
principal adequar os dias e horários das sessões plenárias, para que as mesmas sejam realizadas em dois
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dias consecutivos em horários distintos, para que os parlamentares possam atender as demandas da
população mato-grossense, tendo como se deslocar ao interior do estado nos dias após a realização de tais
sessões.

Podendo assim se ausentar para atender as demandas da população, tanto no interior como no gabinete,
nos dias que não haverá sessões.

Vale ressaltar que da forma que acontece hoje os parlamentares ficam obrigados a ficarem durante toda a
semana na capital não podendo atender aqueles menos favorecidos que residem no interior, deixando assim
a população escassa de atendimento.

Como nosso estado é grande em extensão territorial é impossível atender aos interiores do estado e voltar
em tempo hábil para as sessões.

Exposto isto, é a síntese fática necessária para justificar o presente Projeto de Resolução e ensejar o apoio
dos nobres pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Outubro de 2019

 

Mesa Diretora
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