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l- Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços
Legislativos no dia 1710312022, conforme previsto na Resolução no 6.597, de 2019 (art. 40,

lV), foi encaminhada e recebida pela Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento
Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária no dia 2110312022.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Resolução no 9912022, de

^ Autoria do Deputado Ondanir Bortolini - Nininho, que visa conceder a "Comenda Senador
Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário", ao llustríssimo Senhor Glauco Levy
Pacheco.

O senhor Glauco Levy Pacheco é membro do grupo Teoria Verde, que
realiza ações de educação ambiental, limpeza de rios e ambientes em geral.
Em seus grupos de Whatsapp, facebook e lnstagram são veiculadas muitas ações de
limpeza e conservação.

Participa ativamente do Projeto Óleo Comunitário, cujo objetivo é a coleta
e reciclagem do óleo de cozinha, para que este não seja jogado nos esgotos e chegue aos
rios. Participa de grupos que realizam Peixamento (povoamento de peixes), participa de

cias que visam à proteção ambiental e proteção de rios e peixes em geral.

Depois, trabalhou na RONDOMAQ por alguns anos, até que, sempre com
preendedor, tornou-se empresário no ramo de panificação, como proprietário

SECRETARTA PARLAN,,IENTAR DA N,4ESA DIRETORA 1 eÁcrNa r DE 4 | NúcLEo AMBTENTAL E DESENVOLVT|,4ENTo ECoNôMrco -jAA

,é\LMT



eeffi§

Comissão de Agropecuária,
Desenvolvimento Florestal e Agrário e cle
Regularização Fundiária.
À§5ú[rl'rlr)iâ [..jgislâti!a di) [ilâílô dê il1tilD Crr)s§.) - Àl-túl-
SecrelaÍia PaÍiiirrcntat (la iílesa LlireioÍa * 1;plYIl
NÚclco AIrhiont0l o Do!ct]voivintítilto Ect)ilotrticr).- ll^L)L

Telefones (65) 33í3-6914 | (65) 3313.6965

DEPUTADO EDUARDO BOTELHO

DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO

DEPUTADO ONDANIR BORTOLINI - NININHO

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN
llll

DEPUTADO VALDIR BARRANCO

da Panificadora Pão de Mel e, após, no ramo de doces, com a Mr. pudim.
Constantemente lança em suas redes sociais alguns desafios de limpeza, que são
seguidos pelos amigos.

lngressou no mercado de trabalho muito novo, aos 13 anos, trabalhando
na pizzaria do tio, Disque Pizza, onde aprendeu alguns de seus dotes culinários.
Atualmente divide suas ações com trabalhos de Trader (negociador/comerciante) e
movimentação financeira em criptomoedas. E apaixonado pelo Pantanal mato-grossense,
direcionando várias de suas ações de limpeza e proteção para lá. Já participou de ações
de limpeza de cabeceiras do Rio Cuiabá, muitas no Pantanal.

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

É o relatório.

ll - Análise

Cabe a esta Comissão emitir parecer a todos os projetos que abordem os
temas contidos no Art.369, inciso v, alíneas "a" a "q", do Regimento lnterno e da
Resolução no 6.597, de 2019 (art. 40, lV), que ?ispõe sobre e consolida as honrarias
instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso", que "lnstitui a Comenda Senador
Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário na Assembleia LegislatÍva do Estado de
Mato Grosso".

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prevê dois casos: no
primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do tema abordado, se
confirmada o projeto será prejudicado por expressa determinação regimental. No segundo,
se houver a exístência de p§etos semelhantes tramitando, a propositura deverá ser
apensada.

Segundo pesquisas realizadas, na folha 6 (seis), não identificamos projeto
em tramitação de matéria idêntica ou semelhante e também normas jurídicas sobre a
mesma matéria seja na internet ou intranet da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
sobre o assunto, não foi encontrada nenhuma propositura de lei referente ao tema.

lsso significa a inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da
e lei. Assim, tal propositura preenche os requisitos necessários para análise de,j1.i' ProPo§tei\j.i ',.1
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mérito por parte desta Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e
de Reg u la rizaçáo Fund iária.

No tocante à análise por mérito, a proposição deve ser avaliada sob três
enfoques: oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato e de
direito. O pressuposto de direito é a disposição legal que a estrutura, e o pressuposto de
fato são os acontecimentos que levam a Administração a praticar o ato.

Além de oportuno, vê-se de grande relevância social o presente projeto,
por se tratar de uma condecoração digna e que permitirá que mais mato-grossenses
venham a conhecer o papel deste grande homem que engrandece e honra ao Estado de
Mato Grosso.

Um ato é conveniente quando seu conteúdo jurídico produz um resultado
que atenda à finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse público, que se refere
ao "bem geral"; conceito central para a política, a democracia e a natureza do próprio
governo.

A Comenda do Mérito Legislativo é um ato de homenagear as pessoas
físicas que prestaram serviço de relevante interesse público ou desempenharam função
pÚblica a bem do interesse estadual, uma distinção puramente honorífica, êffi
conformidade com a Resolução no 6.597, de 10 de dezembro de 2019, Capitulo ll, Seção
lV em seu Artigo 80 que diz que a Comenda tem a finalidade de homenagear
personalidades que tenham atuado na defesa do agronegócio e também tenha contribuído
socialmente, economicamente e ambientalmente em todo o Estado de Mato Grosso.

Deste modo, o mérito ao Senhor Glauco Levy Pacheco é valido pelas suas
contribuições ao Estado.

Nesse sentido, podemos afirmar que a iniciativa está em consenso com os
pressupostos da análise de mérito e é cabível a proposição parlamentar.

É o parecer.

lll - Voto do Relator

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAÇÃO Oo

Resolução n" 9912022, de Autoria do Deputado Ondanir Bortolini - Nininho.

Sala das Comissões, em -ic de .'Ínc,*c
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de no 9912022 - Parecer no:02212022
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Presidente: Deputado Estadual Eduardo Botelho

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAç
Resolução n" 9912022, de Autoria do Ondanir Bortolini - Nininho.
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