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Com fulcro no § 2° do Art. 193 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a mesa diretora o
desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição n° 15/2021 e o prosseguimento do feito que a
propositura tramite nesta casa legislativa, conforme estabelece a Resolução n° 677, de 20 de dezembro de
2006.

JUSTIFICATIVA

A Proposta de Emenda Constitucional nº 15/2021 de autoria deste parlamentar, visa alterar o Parágrafo
único do art. 46 da Constituição Estadual para que esta tenha simetria com a Carta Magna da República
(paragrafo único do Art. 70 da Constituição Federal), de tal maneira que as pessoas juridicas privadas que
utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou, por qualquer forma, administre dinheiros, bens e valores públicos,
preste contas destes recursos à sociedade matogrossense.

Atualmente, o texto da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao transcrever respectivo dispositivo,
previsto na Constituição Federal, se limita a prestação de contas apenas à pessoa física ou entidade pública,
sendo omissa no que se refere a prestação de contas por parte das pessoas jurídicas privadas que recebem
e administram recursos públicos

Neste passo, sem ser apreciado por esta casa legislativa, com o fim da legislatura anterior, a PEC n°
15/2021 foi arquivada conforme estabelece o caput do Art. 193 do Regimento Interno. 

Assim, tendo em vista o que estabelece o § 2º do Art. 193 do RIALMT:

Art. 193 (...)

(...)

§ 2º No início de cada legislatura, qualquer deputado pode requerer o
desarquivamento dos projetos que foram ao arquivo pelas disposições deste artigo,
sendo vedada a alteração de autoria do referido projeto. (Acrescentado[a] pela Res.
nº 7942, DOEAL/MT de 21/12/2022, em vigor a partir de 01/02/2023)"
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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Pelo exposto, requeiro à mesa diretora o desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição n°
15/2021 e o prosseguimento do feito para sua regular tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
conforme estabelece a Resolução n° 677, de 20 de dezembro de 2006 – D.O. 30.01.07. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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