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Referente ao Projeto de Resolução (PR) no 16912021, que
"Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr' Givaldo

Dantas Sampaio Neto".
Deputado ALLAN KARDEC

RELATOR(A) : DEPUTADO(A)
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RELATÓRIO:

Submete-se a esta Comissão o Projeto de
Resolução (PR) n.o 16912021, de autoria do Deputado ALLAN
KARDEC, que Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr.
GIVALDO DANTAS SAMPAIO NETO, a iniciativa foi recebida e
registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do
Processo no 117712021, Protocolo no 898212021, lido na 53a Sessão
Ord i ná ria (25 I 08 12021 ), conforme descrito aba ixo

Aft.

10 Concede TÍtulo

:

de Cidadão MaÍo-Grossense ao

Sr. GIVALDO DANIAS SAMPAIO NETO, pelos
relevantes trabalhos presÍados ao Estado de Mato
Grosso.

Art.

2

Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

I

I

Os autos foram tramitados com FICHA TÉCNICA,
expedida em 31/0812021, caráter informativo, citando que o Projeto
em tramitação apesar de não ser instruído com oS documentos, a
justificativa apresenta informações exigidas pelo artigo 19, ll, "a" e
"b", ambos da Resolução no 6.597, de 2019 - D.O.E. ALMT de
1011212019, conforme folha 10.

Todavia, em reunião realizada no dia 13 de janeiro
de 2020, em que participaram a Secretaria de Serviços Legislativos
e demais diretorias desta Casa de Leis, ficou registrado em ata que
a menção, na justificativa do projeto, das realizaçóes da pessoa a
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ser homenageada é suficiente para comprovar a prática de atos de
relevante interesse social, cultural, econômico ou político paru a

população

do

Estado

de Mato Grosso, de

acordo com

a

especificação da honraria a ser agraciada.
0210912021, os autos foram enviados e
recebidos pelo Núcleo Social, conforme artigo 360, inciso lll, alínea
"c" do Regimento lnterno, à Comissão de Direitos Humanos, Defesa

Em

dos Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo à Criança,

ao
Adolescente e ao ldoso, para a análise e emissão de parecer quanto
ao mérito da iniciativa.

Em apertada síntese, é o relatório.

II

-

PARECER

Cabe a esta Comissão, de acordo com o Art. 369,
inciso Vlll, do Regimento lnterno desta Casa, manifestar-se quanto
ao mérito de todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa
em assuntos concernentes a Direitos Humanos, Defesa dos Direitos
da Mulher, Cidadania, e Amparo à Criança, ao Adolescente e ao
ldoso.

Analisados os aspectos formais, a proposição se
insere no rol de competência exclusiva do Parlamento Estadual,
especificamente no art. 26, XXVIll da CONSTITU!ÇÃO DO ESTADO
DE MATO GROSSO Promulgada em 05 de outubro de 1989 - D.O.
18t1O11989 e no artigo 171 do Regimento lnterno desta Casa de
Leis.
corusrtrurçÃo Do ESTADo

Art. 26

DE MATo

- É aa competência

GRosso

exclusiva da Assembleia

Legislativa:
(..

.)

nUil

a Constituição Estadual, promulgar leis
prerisfos
nesfa Constituição, expedir decretos
nos casos
- emendar

legisl ativos e resoluçÕes;
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Art. 171 - Resolução é aquela que se destina a regular
matéria de caráter político, administrativo ou processual
legislativo sobre o qual deve a Assembleia Legislativa
manifestar-se no âmbito de sua competência exclusiva,
nos casos indicados na Constituição Estadual, nas leis
complemenÍares e neste Regimento lnterno.

A intenção do autor é conceder o "Título de Cidadão
Mato-grossense" ao senhor GIVALDO DANTAS SAMPAIO NETO,
de acordo com a Resolução no 6.597, de 2019 que "Dispõe sobre e
consolida as honralias instituídas pela Assembleia Leoislativa de
Mato Grosso", estabelece na seção X, art. 14, sobre o Título de
Cidadania Mato-grossense. Vejamos:
Art. 14 O TÍtulo de Cidadania Mato-grossense se desflna

a

homenagear personalidades

de

notÓrio

reconhecimento público que não tenham nascido no
Esfado de Mato Grosso.

§

í'-

Os proiefos de resolução de concessão do TÍtulo

de Cidadania Mato-grossense serão analisados

pela

Comissâo de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à
Criança, ao Adolescente e ao ldoso.

§ 2o - Os proT'efos de resolução de concessão do Tltulo
de Cidadania Mato-grossense deverão ser instruídos
com documentos que comprovem que o homenageado:
I

-

não nasceu no Estado de Mato Grosso;

tt-residet

eu

residi

@is----anee.

(Revogado pela

Resol u ção 6.8 53/2020).

§ 3" - Ás pessoas nascldas no territÓrio do atual Estado
de Mato Grosso do Su/ em momento anterior à criação
dessa unidade federativa são conslderadas nascidas no
Estado de Mato Grosso para efeitos desfa Resolução e
não poderão ser homenageadas com o TÍtulo de
Cidad an ia M ato-g rossen se.

Alem disso, o art. 18 da presente resolução dispõe
sobre o limite quantitativo de honrarias indicado por cada deputado,
por sessão legislativa. Vejamos:
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Att. 18 Cada Deputado poderá indicar, por

sessâo

legislativa, até quarenta e uma homenagens, distribuÍdas
da seguinte forma:
I - uma pessoa para receber a Comenda Filinto Müller;

pessoas para receber
Cidadania M ato-q rossense :

ll - trinta e cinco

o Título de

lll -

cinco pessoas para serem homenageadas com as
demais honrarias elencadas nesÍa Resolução. (grifo
nosso)

Na justificativa do proieto,

i

a

nobre autor discorre

que:
Sr. Givaldo é naturalde Maceió-AL. Se esfabeleceu no
Estado de Mato Grosso desde 2014 quando assumlu o

O

de Docente do lnstituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso concurso público

Campus Confresa. Lecionou aulas no curso Superior de

bacharelado

em

Agronomia

e de

Técnico

em

Agropecuária do mesmo Campus. Auxiliou na área de
produção agrícola do Campus, implantando culturas
ainda não exlsÍenÍes para atividades práticas dos alunos

como a cultura do café e da cana de açúcar e
pafticipando de dlversos proietos de pesgulsa e
extensão na região com destaque os trabalhos de
pesguisa em fruticultura e pastagem. No ano de 2015
assumiu a Coordenação de extensão do Campus
Confresa, contribuindo efetivamente para oportunidades
de esÍágios e parcerias iunfo às organizações /ocals.
Desfaca-se a organização da 4a Semana da Agricultura
Familiar de Confresa, onde foram ofettados palesÍras e
cursos, beneficiando cerca de mil alunos, e também
outras 500 pessoas entre agricultores familiares e a
sociedade civil. Participou da organização da 2a
Caravana de Visifas Técnicas do curso superior em
Agronomias, onde dlversos alunos tiveram a
oportunidade de sair das regrôes em que moravam, e
visitar uma unidade de produção de álcool e açÚcar na
cidade de lturama - MG, participar da Hortibc em
Hotambra - SP, além de visltas no CEAGESPE da
capitat São Paulo e da CEASA na cidade de Campinas SP. Em 2017 participou de um edital de remoção com
destino para o Campus Avançado de Diamantino e logo
em sua chegada iunto com outros servidores que
também chegavam ao Campus, observaram a falta de
feiras tivres na cidade. DesÍe debate surgiu a ideia de
organizar a 1a e a 2a Mostra da Agricultura Familiar de
Diamantino, contando com a parceria dos agricultores
familiares da cidade e das organizações pÚblicas e
privadas locais. Desse trabalho, atualmente, o município
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de Diamantino conta com diversas feiras livres que
ocorrem semanalmente, Desde 2018 participa dos

editais de extensão do IFMT, conseguindo recursos para
produção anual de 4.000 mudas nafivas que são doadas

para os

agricultores familiares

que fazem

o

reflorestamento de nascenfes e beiras de rios de suas
propriedades. Defensor e militante dos esporÍes treina

times de futsal feminino e masculino do Campus
Avançado Diamantino. Atuou foftemente em prol do
combate a covid-19, e, teve um proieto no valor de
R$25.000,00 aprovado para combate da Pandemia na

região. Ásslm,

em

conjunto com seMdores

e

colaboradores, produziram e doaram mais de 6.000litros
de sabão lÍquido e 500 litros de água sanitária para as
organizações /ocals. Em 2020, aprovou junto ao MAPA o

projeto de residência agrÍcola do Campus Avançado de
Diamantino. NesÍe edital foram aprovados R$220.000,00
que serão lnvesfidos em 07 bolsas para alunos egressos
atuarem na asslsÍência técnica da região entre os anos
de 2021 e 2022. Atualmente é Diretor Geral do IFMT
Campus Avançado Diamantino. Professor da Carreira do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, leciona aulas nas
disciplinas das áreas de agrárias do curso de ensino

médio técnico integrado em agricultura. Faz parÍe do
Pré-Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai
Superior, e é Suplente na Comissão de lntegração
Ensino e Serulgo (CIES) da Região Centro Norte Matogrossense.
(.

..)

Professor Givalclo Dantas Sampaio Neto, rro projeto, "Feira Solidária",
importante iniciativa para alr-rclar os agricultores familiares que perderanl a sua principal Íonte de retlda,
provenierrte das feiras livres (Em 2020 foram proibidas clevido à crise decorrente da pandemia da
covro-r o;.'

lhttps://portal.conif.org.br/br/component/conteníarticle/162-rede-federal/3396-professores-do-ifmt-criam-canal-decomercializacao-de-produtos-da-agricultura-familiar?ltemid:609
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Desta feita, analisados os aspectos formais e as
razões elencadas nos documentos enviados e na justificativa da
proposição, entendemos que o senhor GIVALDO DANTAS
SAMPAIO NETO, o indicado satisfaz os requisitos estabelecidos
conforme a RESOLUÇÃO No 6.597, DE 2019 - D.O.E. AL/MT DE
1011212019,

é justo que receba o

"Título

de Cidadão Mato-

Grossense", assim, qualificam seu mérito, somos favoráveis pela

APROVAçÃO do presente Projeto de Resolução (PR) no
16912021, de autoria do Deputado ALLAN KARDEC, lido na 53"
Sessão Ordinária (2510812021).
É o parecer.

-i
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VOTO DO RELATOR:

PARECER

PROPOSTçAO No
PR 169/2021

o.s.

NO

052812021

No

052812021

Referente ao Projeto de Resolução (PR) no 16912021, que
"Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense, ao senhor
GIVALDO DANTAS SAMPAIO NETO.''

Pelas razões expostas, quanto

ao 41ig!!g,

aspectos formais e as razões elencadas nos
documentos enviados e na justificativa da proposição, entendemos
que o senhor GIVALDO DANTAS SAMPAIO NETO, o indicado
satisfaz os requisitos estabelecidos conforme a RESOLUÇÃO N"
analisados

os

D.O.E. AL/MT DE 10/1212019, é justo que receba
"Título de Cidadão Mato-Grossense", assim, qualificam seu
mérito, somos favoráveis pela APROVAçÃO do presente Proieto
de Resolução (PR) n" 16912021, de autoria do Deputado ALLAN
KARDEC, lido na 53a Sessão Ordinária (2510812021).

6.597, DE 2019

o

-
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VOTO RELATOR:
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FAVORAVEL A APROVAÇÃO.
PELA REJErÇÃO.
PREJUDICI DADE - ARQUIVO.

SPMD/NUS/CDHDDMCACAI/ALMT,em

dE \

dE2021,

ASSINATURA DO RELATOR:
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OBSERVAÇAO:

Certifico que foi designado o Deputado

para relatar a presente matéría.

DEPUTADO SEBA
Presidente da
Encaminha-se à SPMD:
Sendo o

RESULTADO FINAL

da proposição'
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OLGA MOREIRA BORGES

DANIELE TONDO FAVRETO
Secretária da Comissão

Consultora Legislativo da Mesa Diretora

Assembleia [rgislativa do Estado de Mato Grosso
Secretária Parlamentar da Mesa Diretora I Núcleo Social
Sala 204 | 2" Piso i E-rnail:

I

Telefones: (65) 3313-6908 (65) 3313-ó909

|

(65) 3313-6915

