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Despacho  

Autor: Dep. Ulysses Moraes

Adita o Art. 3° do Projeto de Lei n° 503/2020, encaminhado pelo Poder Executivo por meio da Mensagem
n° 65/2020, adicionando o “Inciso V-B”, conforme disposto a seguir:

 

“Art. 3° (...)

(...)

VI – promover a modernização e a desburocratização da gestão pública e da prestação de serviço à
sociedade por meio de desestatizações e da digitalização dos serviços públicos.”
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda acrescenta o V-B ao Art. 3° do Projeto de Lei 503/2020 com intuito de orientar a
elaboração da Lei Orçamentária Anual para a promoção da modernização e desburocratização da gestão
pública e da prestação de serviço à sociedade por meio de desestatizações e da digitalização dos serviços
públicos.

A alta carga tributária do estado de mato grosso e a excessiva burocracia dos serviços prestado ao cidadão
pelo Governo do Estado são dois dos principais fatores para a baixa competitividade relativa das empresas
instaladas em nosso Estado.

A solução para esses problemas envolvem necessariamente o aumento da atenção do Estado nas
atividades essenciais e a transferência à iniciativa privada das atividades econômicas em que hoje o
Governo atua.

Com maior foco no que importa o Governo pode acelerar a modernização dos serviços do prestados à
população mediante a digitalização completa dos processos.

A economia de escala em uma ponta e o aumento da geração de riqueza em outra resultaria numa folga
fiscal que permitiria a redução da carga tributária da economia estadual, propiciando ainda mais
competitividade às nossas empresas o que em última instância acabaria atraindo mais pessoas interessadas
em investir, trabalhar, inovar e viver aqui.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Julho de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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