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Com fulcro no disposto na Lei nº 10.825/2019 e Art. 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja autorizada a prorrogação pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias dos trabalhos da Câmara Setorial Temática do Leite, constituída pelo Ato nº 067/2020 (D.O –
ALMT – 29.11.2019).

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Requerimento visando a prorrogação dos trabalhos da Câmara Setorial Temática do Leite, que
fora devidamente constituída pelo Ato nº 067/2020 (D.O – ALMT – 29.11.2019) e instalada na data de 10 de
dezembro de 2019, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista que com base na Resolução
Administrativa nº 064/2020/SPMD/MD/ALMT, esta irá vencer no dia 24 de janeiro de 2021.

A solicitação supramencionada se dá em razão das medidas de prevenção declaradas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), bem como pelas Resoluções publicadas por esta Casa de Leis, onde no intuito de
estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus
(COVID-19), suspendeu por meio da Resolução nº 007/SPMD/MD/2020 (D.O – ALMT – 19.03.2019) a
realização, dentro e fora das dependências da Assembleia Legislativa, das reuniões das Câmaras Setoriais
Temáticas.

 

1



Requerimento - fnr7yt6u

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Desta forma, a fim de que possamos dar continuidade ao relevante trabalho desenvolvido por esta
Câmara, solicito aos nobres Pares a apreciação e aprovação deste requerimento, o qual tem por
objetivo a prorrogação dos trabalhos da Câmara Setorial Temática pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Janeiro de 2021

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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