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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços

dta 17103112021, possuindo requerimento de dispensa de pauta no dia 1410412021. Na m

foi enviada à Secretaria PaÍlamentar da Mesa Diretora e em seguida a esta Comissão.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei Complern enlar n' 1412021, de A

Deputado Xuxu Dalmolin, conforme a ementa acima.

O autor propõe a Lei que esta disposta da seguinte forma:

"Artigo 1". Acrescenta o inciso XWII e alíneas ao artígo 30

complementar n' 140, de l6 de dezembro de 2003.

Art. 3'(...);

( ..)

XWII- evidenciada situação emergencial ou de calamidade

desde que decrelada pelo Poder Executivo, a concess

.rtnanciamentos e empréstimos aos alingidos com juros e

subsidiados ou reduzidos; a) os atingidos pelo evento ou

considerado pelo Decreto do Poder Executivo, deverão

sua especial situaÇão anÍes da lomada do empréslimo;
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requisitos pdra comprovação serão regulamentados pelo Poder
Executivo:

Artigo 2'. Esla lei complementar enlra em vigor na data .le sua

publicação. "

Em sua justificativa, o autor relata que no último dia 01 de março de 2021 foi editado

Decreto No 836 prevendo médias de prevenção à disseminação da Covid-19. Essas medidas, embora

necessárias devem ser sopesadas à luz de garantias e direitos fundamentais.

Neste sentido alega que embora o recrudescimento das medidas restritivas se mostre

necessárias em favor do direito à vida, é preciso haver ponderação, posto que a prevalência de um

direito fundamental não pode imporlar em aniquilagão de outro. Nesse sentido André de Carvalho

Ramos indica que a interdependência dos direitos humanos contribui para a "satisfaçio das

necessidades essenciais do indivíduo, o que exige, novamente, a atenção integral a todos os direitos
humanos, sem exclusão. O conteúdo de um direito pode se vincular ao conteúdo do outro,

demonstrando a interação e a complementaridade entre eles, bem como que certos direitos são

desdobramentos de outros.

Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão para a emissão de parecer quanto ao

n'rórito.

É o relatório.

II - Análise

Cabe a esta Comissão, de acordo com o aft. 372, inciso I, alínea "a", emitir parecer a todos

os projetos, nos casos previstos no Regimento Intemo.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento Intemo pre'ê dois

casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confirmada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando,

se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizaclas, seja na internet ou intÍanet da Assembleia Legisla-iva de

Mato Grosso sobre o assunto, não foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso

signihca a inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse rnodo

tal propositura preenche os requisitos necessários para análise de mérito por patle desta Comissão.
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Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada mediar-te três

aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

O presente projeto de lei terr como objetivo a concessão de financiamentos

aos atingidos com juros e correção subsidiados ou reduzidos, evidenciada situação

pública, a fim de atender os produtores de pequeno e médio porte, vítimas
estabelecidas devido à pandemia.

e emprestir.r.ros

de cala:nidadc

das rcstriçõcs

Neste sentido, em agravamento a todo este cenário, a pluviosidade persistente no Centro-

Oeste brasileiro tem trazido situação dramática a diversos produtores, prejudicando de forma
significante a safra deste ano. Além disso, houve atÍaso no plantio em decorrência de estiagem, o

que denota, imediatamente, atÍaso na colheita. A precipitação persistente então coincide com a safra

e seu escoamento, sendo recorrentes as notícias que centenas de carninhões caregados padecem

dias à espera de melhores condições climáticas para seguirem viagem.

Desta fonna em se tratando de ano atípico, cujo retomo da pandemia se avoluma a rrais,
prejudicados por estiagem e excesso de chuvas em um período relativamente curto, é preciso que o

Estado tome as rédeas e venha ao socorro dos pequenos produtores em geral, assim corao dos

comerciantes, prestadores de serviços e pequenos empresários, novamente colocados sobre a

pressão de fecharem seus estabelecimentos, evitando, com isso, que a crise financeira encarinhada
se agÍave.

No entanto, apesar da nobre intenção do autor, a presente iniciativa não está

O presente projeto, conquanto traga matéria legislativa de forle teor social, não merece a

aprovação, vez que, quanto à análise dos aspectos financeiros, o vertente projeto de lei não a:ende a

nenhuma das condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal n.' 101/2000, pc'is não

caracteriza em neúum momento qual será o real impacto orçamentário da medida propo{ta.

Além do mais, de acordo com a Constituição do Estado de Mato Grossq cabe

privativamente ao Govemador do Estado dispor sobre organizaçáo e funcionamento da

Administração do Estado.

Desta forma entendemos que a presente iniciativa é de extrema relevância social,

devendo prosseguir nesta Douta Casa Legislativa.

E o parecer.
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III - Voto do Relator

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela rejeição do Projeto ,le Lei
Complementar n' 1412021, de autoria do Deputado Xuxu Dalmolin.

Sala das Comissões, ern de de 202\.

IV - Ficha de Votação

Voto Relator
Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pola rejeição do Projeto de Lei Complernentar n"
1412021. de autoria do Deputado Xuxu Dalmolirr.

Pro de Lei n" 1412021 - Parecer no l () l()2 1

Reunião da Comissão em

Identifi cação do(a) Deputado(o)
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