
EsrADo DE Maro GRosso

AssEMBt-EtA LEGtsLAT|va Do EsraDo DE Maro GRosso
Consultoria Técnico-Legislativa da Mesa Diretora
Núcleo Econômico
Comissão de Trabalho e Administração Púb ica CTAP

Pârecer n' 198/2019/CTAP

Referente ao Projeto dc Lei n' 1027/2019 que "Veda { nomcâção
parâ todos os cârgo§ efetivo§ e em comissão de livrc nomeação e

exonerâção, de pe§§oâs que tivcrcm §ido condenadâs nâs
condiçõês previstâs nâ Lci Federal n'7.716, de 05 de Jâneiro dc
1989, no âmbito do Estado de Màto Grosso.".

^ulores: 
Deputado Thiago Silva.

Relator: Deputado

I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no

dia 24109/2019, sendo colocada em pauta no dia 25109/2019. Cumprida a pauta loi ercaminhada ao

Consultor Técnico Ju dico da Mesa Diretoraem / I . Após foi enviada a esta Comissâo cm / /
. tudo conforme as folhas no 02 e s/verco.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei f 1027/2019, de Autoria do Deputado

Thiago Silva, conforme a ementa acima.

O presente projeto veda a nomeação para todos os cargos efetivos e em comissão de livre

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei

Federal n'7.716. de 05 de Janeiro de 1989. no âmbito do Estado de Mâto Grosso.

Ficará vedada a nomeaÇão, no âmbito da AdministraÇão pública direta e indireta. bem

como, em lodos os Poderes do Estado de Mato Grosso, para todos os cargos efetivos e em conrissão

de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas

na Lei Federal n" 7.716, de 05 de Janeiro de 1989.

lnicia essa vedação com a condenação em decisào transitada em julgado, até o comProvado
cumprimento da pena.

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

mérito.

l- o L-lâl(irio.
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II - Análise

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que abordem os temâs contidos no
Aú.369, inciso XIl, alíneas "a" a "f', do Regimento Interno.

No que diz respeito à tramitâção e abordagem do tena, o Rcgimento Interno prevê dois
casos: no primeiro, verifica-se a existênciâ de lei que trate especificamente do tcma abordado, se

confimuda o projeto será arquivado. No segundo. a existência de projetos semelhantes tmnitando,
se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na iDtemet ou intranet da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso sobre o assunto, não foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. lsso
significa a inexistência de obstáculo regimental ao prosseguime[to da proposta de lei, desse modo
tal propositura preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissâo.

Sob o enfoque da análise por mérito, a proposilura pode ser avaliada mcdiante três
aspeclos: opoltunidade, conveniência e relevàrcia social.

Para assumir um cargo público é preciso ter'ficha limpa'. Pressupôe-se que o servidor sejâ
"exemplo" para os demais. Para tanto, são solicitadas as certidões negativas aos órgãos
competentes. Assim, leva-se enl conta aspectos momis e legais estabelecidos pela socicdade,
explica a Assistente Social.

Com a condenação. já existc unra pcrcla dc conÍiança nils pessoas quc prctcndcnl iugrcssar
no serviço púbiico. devido seü coiliporiamento passado, tanh para conl seus entes Íàmiliatcs,
quanlo pau? as vílimas. Há qLre se lMer uma letrospectiva da lida pregressa do canalidato como
lirr-ma cle extirpar qualquer fonte nociva à viltuosa perlorrnanr:e tio ser'viço público.

Pcrcebe-se, assim, que o projeto se bliida por larga relevâ[cia pÍtblica, âo ar,igorar a
nroürlidade nâ prestação de selviço público, trazendo ir]rpedimentos às pessoas não colrlpromelidas
coln a paz social. E visível que a propositura cumpre os requisitos de oportunidade, conveniência e

relevância social.

Pode-se asseverar que a iniciativa está em consonância com os supostos demandados para
aprovação, posto que contribuirá para prevenção de crimes no administração pública. dccência e

compostura no desempeúo das atividades profissionais, entre outros beneficios aos lomadores de

serviços públicos.

Consideramos altamente louvável a presente iniciativa, cujo objetivo principal é proibir o

ingresso de pessoas conspurcadas por prática de crimes que atentam contra pessoas inocentes que

pagam um elevado preço por conta dâ intolerância, praticâdos por delituosos que não medem as

consequências de seus atos.

Pelas razões expostas, julgamos o projeto proposto altamente meritório e opofiuno, scndo

digno de aprovação por esta Douta Casa de Leis. Por extremo, ficando confirmadas âs condigões

imprescindíveis e fiente a todo exposto e da fundâmentada justificâtivâ do autor deste proieto de lei,
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cntclldcmos ser de suprema impoftância a positivação da matéria en1 questão e o acolhimento pelo
arcabouço juridico estadual.

E o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas razôes expostas, quanto ao mérito, voto pela aprovaçâo dos Projetos de Lei 11'

102712019, de Auto â do Deputado Thiago Silva.

Sala das Comissôes. em lÇ ae 4 de ztl2,4.zl

IV - Fichà dc Votaçâo

Volo Relalor
Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela âprovação dos Proietos de Lei n'

1027/2019, de Autoria do Deputado Thiâgo Silva.

Posiqào 1ra Comissão Iclcntilicação do(a) Deputado(o)
Relator

Men1llros
á.-/^Ã,

I

l'I.()icLo de Lei n" 1027/2019 - Parecer ú' 198,/201

llcuniiro cla Conrissão enr
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Proposição:

Autor:
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Resultado Final

APRoVADO o PL ne 1027 /2019 de autotia do Deputado Thi:go Sllva.

CERTIFICO que o Deputado Carlos Avallone e o Deputado loão Batista votaram por meio do Sistema

FOLHA DE VOTACAO - SISTEMA DE DETIBERACÀO REMOTA

2e Reunião Ordinária
15 dejunho de 2021às 15:00 hs

Deliberação Rêmota
PL Ne 102712019

Deputado ThiâEo Silva

Deputado Carlos Avallone

vorAcÃo

stM NÃo

Dep . Sargento Elizeu Nâscimento - Presidente I
Dep . João Batista - Vice Presidente x

Oep , Xuxu DalMolin x

Dep . Wilson Santos x

Dêp . Dr. Gimenez x

DEPUTADOS SUPTENTÉS

Dep . Vâlmir Moretto

Dep . Lúdio Câbrâl

Dep . Dilmar Dâl Bosco

Dep. carlos Avallone X

Dep. Dr. João

SOMA ÍOÍAI. 03 aa 00 03

Deputado Wilson Santos e o Deputado Dr.

deliberou presencialmente-
ez. O Deputado Sargento Ellzeu Nascmento

Eletrônico de Deliberação Remota


