
Projeto de resolução - 530393fh

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 530393fh
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/03/2017
Projeto de resolução nº 15/2017
Protocolo nº 730/2017
Processo nº 163/2017
 

Autor: Dep. Allan Kardec

Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Vanderly Scarabeli.

  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve: 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Vanderly Scarabeli o Título de Cidadão Mato-grossense, em virtude dos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Allan Kardec
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Vanderly Scarabeli, agricultor familiar, natural de Linhares-ES, filho dos trabalhadores rurais Sr. Jardes
Scarabeli e Sra. Adelaide P. Scarabeli, passa a residir e militar em Mato Grosso no ano de 1995.

Graduado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, em parceria com o
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA e a Escola Nacional Florestan
Fernandes-ENFF; e mestrando em Desenvolvimento Territorial para América Latina e Caribe pela
Universidade Estadual Paulista-UNESP, em Parceria com a Escola Nacional Florestan Fernandes-ENFF.

Usufruiu de uma criação consubstanciada nos valores da vida rural, trabalhando desde a terna infância no
campo, onde forjou uma trajetória louvável e dedicada a luta em defesa das trabalhadoras e dos
trabalhadores rurais, a reforma agrária, a educação de excelência no campo e pelos direitos sociais.

A busca pelos direitos sociais iniciou na Pastoral da Juventude-PJ, militância que despertou a necessidade
urgente de organização das trabalhadoras e dos trabalhadores; luta que o acendeu as atividades do
Movimento das Trabalhadoras dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST.

Digno de destaque por ser gerador de desenvolvimento social, os serviços prestados nos cenários sociais,
agrícola e educacional aos mato-grossenses é imensurável. O progresso que proporciona reflete no
desenvolvimento real do povo e do Estado de Mato Grosso de maneira inegável.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Vanderly Scarabeli, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.
Para tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.
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