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Referente ao Projeto de Resolução (PR) n" 3ll2L2l, que "Concede o
T'ítulo de Cidadã Mato-grossense a Senhora CAROLINA FAGUNDES".
Deputada JANAÍNA RIVA.

RELATOR (A): DEPUTADO (A)

I - RELATÓNTO:

A

presente iniciativa foi recebida e registrada pela
secretaria de serviços t,egislativos, por rneio do Processo n" 26812021,
Protocolo n" 223812021,Lido na l0o Sessão Ordinária (1710312021).
Submete-se a esta Cornissão o Projeto de Resolução (pR)
n." 3112021, de autoria da Deputada JANAÍNA RIVA, que "Concede o Título
de Cidadã Mato-grossense a Senhora CAROLINA FAGLINDES", conforme

descrito abaixo:

Árt. 1" F'ica concedido I'ítulo de Cidudã Mato-gxtssense
se n hora

Coro

I i nu

a

F'ugu nde s.

4rt. 2' L)stcr resolução entro em vigor

na dqta de sua ltublicuçãct.

Em 241A312021, os autos Íbram enviados e recebidos pelo
Núcleo Social, conforme artigo 360, inciso lll, alínea "c" do Regimento
Interno, à comissão de Direitos Humanos, cidadania e Arnparo à criança,
Adolescente e Idoso, paÍa a análise e enrissão de parecer quanto ao merito da
iniciativa.
Em apertada síntese, e o relatório.

II _ PARECER:
Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que
tratem dos direitos humanos, da cidadania, e do amparo à criança, aos
adolescentes e idosos e temas contidos no Artigo 369, inciso VIII, do
Regimento lnterno desta Casa de Leis.
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CIDADANIA E AMPARO À CR.^NçA,
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Analisados os aspectos formais, a proposição
se insere no
rol de competência excrusiva do parrarnento
Estaduar, especiÍicamente no art.
26, XXVIII dA CONSTITUiÇÃO DO ESTADO
DE MATO GROSSO
Promulgada em 05 de outubro de 19g9
- D.o. rgr10lr9g9 e no artigo 17r
do
Regimento Interno desta Casa de Leis.
Árt. 26 - E da competência exclusitw

dq Assembleia Legislativcr:

(...)

XXWII - eruendsr a Consfituição
ca,sos

trhtadual, promulgar leis nos

previstos nesta Constitaição, expedir
decretos legislativos

e resoluções;

Art. 171 - Ilesolução é aquela qtte se clesÍina a rep;ulta.
ntaíéria
de curctÍer poliíico, administr.aÍivo (n.t ptoces,rual
legisluíit,<t
sobre o qual deve a Ássembleia Legislativa
ruani/b,star_.se

tro

dmbiÍo tle suct c,rntrteíência exchtsivct, no,,
casott indicsclo,y na
CrmsÍihtição Estctchrul, nas lei,ç complemerúares

e

RegtmenÍo Interno.

nesle

A intenção da autora ó "conceder o Títuro
cle cidadã Mato_
grossense a senhora CAROLINA FAGUNDES,,,
de acordo com a Resolução
no 6.597, de 2019 que "Dispõe sobre
e consoricra as honrarias instituídas
pela Assembleia Legisrativa de Mato
Grosso,,, estaberece na seção X, artigo
14, sobre o l.itulo de Cidadania Mato_grossense.
Vejarnos.

Árt. 14 - O I'ítub de Cidadcutia

Makt_gros,seTtse se clesÍtnu tt
h,menagear personalidades de notuio reco?nhecimerrro
p,;bí;;;-"rf;;
não tenhttm na,ycido no Estcrcftt tle Mqlo (]ro,çso.

os prqietos de resoluçtio cíe cortces,vã, tro 'r'ítukt
$ !'de ciebrtcrnia
lulaÍo-grossense serão anaksaclo.s pela (,,missão
tle
f)ireiÍr*
Humanog,
(liclcrdctrtict e Ámparo
à (:r,iança, áo Ártote,sce,riie e qo lclo,co.

{ l'-

os projeto,c dle resoruçãct de cc,tcessíut cr,

Mato-grossense deveriio

ser

comprovem cpre o homenetgeado:

I

II

I'ínio

cre

cidadqnitt

instruíc{os com tloctntenÍos

;;r;

- não nesÇeu no F,stado cle MaÍo Grosso;

- reside, ou residi,, no

ct clais anos.

f-istacJo cre

Mab

Gros,sct

por períor*t superirr

§ 3'-Ás pes,sotts nascidqs n, Íerritoria tro ah*r Eskttio tre MaÍo Gros,s,rs
do sul em n?oruento onterior it criação tressct unidctíre
fecrerativa sã,
consideradq,s na,scidq,\ na Esterclo di Mato (]rosso
paru efeik» tlesta

":"T'"11*j."ll*:::

Arlmàtor. r.cglrtaüE do Elt ao c. rr.to ããoI8.crrt{rla prdrnrant r C. M.r. Dl|lltoÍF Núaloo gpçhf
J
a clirnç,, áàÀlorescenre e aordoso
I"r:nos,

cú;á;i;;'Ãil".
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#:::ff:;"':::pcvteriict

ser httnrenuseada't com
o rítuto de ctictqctanict

Nas folhas 02 e A3fuerso
do pro.ieto de Resolução
(pR) n,,
31/2021' a nobre parramentar
ror.*ráas seguintes justiÍicativas:
Cqrolina liagundes, e especiali,tía
em pro.ieÍorj que priorizoru
o
cc,,ects pora sereru yiyic*ts
, ,onrorr*

co,ftrÍo,

hisÍóriq.c. Nqturql rJe
Áruçatubaisl)' ttei(t no ano
cre 2000parct Matt, Grcsso,
onde re,gicre túé

ttONT.E : CÁ ROLI NEtü
Gt)tyD E§.COtí

I*trmqd,

em Árqutretura

perct
(lampittas, e em
_(h'banisnr,
Desiyt tle
InÍerittres'prtne

Áríes, ahtq nq trreu ha 20
anos. ManÍétn
íem

(Jniversicrade

e*d*r,t

cakiriccr tte

Brqsileira

ent Cuicthu

projekts e clientes espalhado,;
"rr,lrr,r,,
pelo Rrasil e pekt mmtclo.

Participou tliver,cas veze,g c/a,c
htqiores
cor e Mosr,a ÁríefacÍo e qcuntur,

À1.1,,

de

ma,y

do llrqsil como (:tt,sa
tr»'ênrios rurcionais irnporrantes,
m(),eÍÍ..ts

c'mo" G,ctnp,ix portohero
e [)eca izrtrrt otro, de rer.

puhlicado em

diver,scrs

midias

cro seguinrerrrct-'en

Írttbctrho

'eu
ambito nacionqr.

Ápaintnada pela tir)a e-m
e por viugens, oncle
se etbostece
in,spiraçõe,s para criação làruília
dos ,seus proie
Dona de uma
/r».ça tt.emen,a, gqrra e cletermirrução,
e unt exemtrtkt
nrulher. LLma re./brência e

<Je

cle

in,spirução de vian
1n, a aquele,s que desejant
conírib.uir de alguna
lformà prr* ,,rro ,r"íio, ,cocied/tde. palctvra,y

como lumtildetde e cqrinhct
c{eÍinem or,ro hotomodora
que não mede
esJi»'ços e não,fcrz
cttferença enÍre as pcss,oq,y.

Assê mblc Iâ tog l"lo tt r"-a;.-_......u'*do

dc

crc$o
secretaria rãn.menr.r
paiiri:;;il:;:da Mosa Dlrctora
Dlt€tora i NÉcteo
comissâo oe oireitosi nüiq.ÍNúcleo ,oclal
aoclal
Hrrmqn^o
!
-,3a
Mâúo
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AD.LE'.ENTE

E

Ao tDoso

Desta feita, anarisados os aspectos
fonnais e as razões
elencadas na justiÍicativa da proposição,
entendemos que a senhora
CAROLINA FAGUNDES, a indicada
satisfaz os requisitos estabelecidos
CONfOTME A RESOLUÇÃO
N" 6.597, DE, 2O1g D.O.E. ALIMT DE
101r2/2a19, e justo que receba o "Título
de cidacrão Mato-GrosseÍ1se,,,
assim,
quarificam seu mérito, somos favoráveis
pera ApRovAÇÃo do projeto
cre
Resorução (pR) n" 3u202r, de autoria
dà Depurada JANAÍNR Rtva, rido
na t0u Sessão Ordinária (17fi312021).

-

É o parecer.

ITI _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSTÇÃ0 N'
PR 31/2021
Referente ao p.oj
de cidadã Mato-grossense à

PARECER N'

O.S.

0088/2021

N'

0088i202r

seúora .AR.LINA FAG,NDES,,.

pelas razões expostas,
quanto ao mérito, voto pela
APR.ovAÇÃo do projero de Resotução
(pR) n" 3u2021. de Autoria da
Depurada JANAÍNA zuvA, lido
na 10i sessão ordinária (17/0312021).
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VOTO RELATOR:

L\

I
l

FAVORÁVEL A APROVAÇÃO.
PREJ UDI CIDADE/REJEIÇÃ
O.
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PAULO ARAUJO
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RESULTADO
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Retrota
Certifico que o(s) Deputado(s) acirna descrito(s), votou através clo Sisterna Eletrônico de Deliberação
(videoconÍ'erência).

Foi designado o Deputado.
Pala relatar a presente rnatéria.

DEPUTADO SEBAST

DAN

OR

ENCAMINHA-SE À SPMD:

TONDO FAVRETO

Secretária da Cornissão CDHCACAI

Presidente da Comissão

Z
VIER DA CUNHA FILHO
Pennanentc

I

Núcleo Social

Assetnbleia trgislativa do Estado de Mato Grosso
Social
Secreteria Parlinlentar da Mcsa Dirctora \ Nircleo
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