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PARECERN. 0274t2021 o' § No oz74lzo2r
EMEN'|À: Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 12212021, que "I)enomina-se

Escola "Professor Lauro lleldman" a nova Escola Técnica de Agua Boa
- Mato Grosso".

ArrT'oRrA: Deputado ONDANIR BORTOLINI - NININHO.
Ar']riNSAMlrNl'o: Projeto de T,ei (PL) n" 31612021- autor Deputado Carlos Avalone.

Projeto de Lei (PL) n" 51212021- autor Deputaclo Dihnar Dal Bosco.

RELATOR(a): DEPUTADO(A) Trr'sO$

I- RELATÓruO:

Submete-se a esta Comissão o PROJf,TO
DE LEI (PL) N.' 12212021, de autoria do Deputado ONDANIR
BOR'|OLINI - NININHO, que "[)enomina*se E^scola 'Prcfe,tsor Luuro
l,'eldrnan' a nova Escola I.écnica rte Água lSoa - Mato (irosso", recebida e

registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos, por rneio do Processo no

18512021, Protocolo n" 132912A21, lido na 3" Sessão Ordinária (1610212021),

sendo colocado em pauta no dia 2310212021, tendo seu devido cumprimento
em 021 03 1202 1, conforme descrito abaixo:

Art. l'Denomina-se liscola "ProJessor Latro Ireld.ntan"
d nova |iscola Técnica d.e Água Eloa - Mato (]rosso.

Art. 2o Esta lei eníra em t,igor na daía de sua publicação.

F;m271041202T, recebeu parecer n'06412021 favorável à

aprovação do PROJETO DE LEI (PL) N' t22l202l, na 3o reunião
extraordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e

Desporto, ficando apto para apreciação em291041202i, sendo aprovada em
1' votação na 24u Sessão Ordinária (121 0 5 12021),

Em 08/06/2027, recebeu apensamento do PROJOTO DE
LEt (Pt,) N'316/202L, de autoria do Deputado CARLOS AVALONE, cuja
ementa "b ice denontinada para que a /utura Escola 'l'écnica Estadual de

Água Boa-MT, receba a nome de E,scola l[écnica Estadual PIIOF. LÁURO

Âsscrnbleiu t,cgislativa do Íislado de Malo (ilosso
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Sala 204 '- 2o Piso

Secrelaria Parlamentar da Mesa ])iretora
Núcleo Social

E-mail: nucleosocialíí2al.mt. gov.br

(65) 3313-6908

(65) 3313-ó909
(6s) 33 I -r-6915



Núcleo Social,

Interno, para a

Desporlo, para

iniciativa.

II - PARBCER:

ALMT
coMtssÃo DE EDUcAçÃo, ctÊructA, TEGNoLOG|A, CULTURA E DESPORTO

FELDL4,4N f', Hdo na 23u Sessão Ordinária (051A5DA21), em seguida, os

autos cumpriram aZu pavtano período de 1910512021 à0910612021.

Em 2810612021, recebeu apensalxento do PROJE'IO DD
LEI (PL) N' 512/2021, de autoria do Deputado DII,MAR DAL BOSCO, cuja
ementa "Dá o n()me de "l'rry'es,cor [.,auro fi-eldmann" à ]iscr.tlu 'I'écnico

llsfadual do Município de Água Í3oo", lido na 30u Sessão Orclinária
(16t06t2021).

Em 2910612A21, os autos foram enviados e recebidos no

conforme artigo 360, inciso IlI, alínea "a" do Regimento

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e

análise e a emissão de novo parecer quanto ao rnérito da

Em apertada síntese. E o relatório.

Cabe a esta Comissão, de acordo com o Art.369, inciso II[,
do Regirnento Interno, rnanifestar-se quanto ao rnórito de todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa e assuntos concernentes a

educação e instrução pública ou particular a tudo que disser respeito ao

desenvolvimento educacional, artistico e desportivo.

Analisados os aspectos íbrmais, a proposição se insere no

rol de competência exclusiva do Parlamento Estadual, especif,icamente no
artigo 26, XXVIII da Constituição do Estado de Mato Grosso - Promulgada

ern 05 de outtrbro de 1989 - D.O. i8/10i1989.

Art. 26 - E cla competência exclusitq da Á,ssentbleia Legi.slativa:

(...)

XXWII - emencLn' a Constihrição Estadual, promulgar leis nos

casos previstos nesta Constituição, expedir decretos legi,slativos

e resoluções;

Na clualidade de relator designado, compete-nos nesta

oportunidade, em atendimento às deterrninações do artigo 48, artigo 419,

Assembleia Legislativa tlo listado dc Mato (irosso

l:di[ício l)antc Mulins dc ()livcira
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artigo 427, inciso Il do Regimento Intemo da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, analisar a proposta quanto a seus aspectos de rnérito
de iniciativa.

No que diz respeito àtramitaçáo e abordagem do tema, o

Regimento lnterno prevê dois casos: no primeiro, veriÍica-se a existência de

lei que trate especificarnente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado, No segundo. a existência de orojetos semelhantes tramitando. se

houver. a propositura deverá ser apensada.

No tocante a análise acima, 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 e uma disposição
legal que a estrutura disponibiliza e o pressuposto de fato são os

acontecimentos que levam a administração à prá*ica.

Um ato é conveniente, quando seu corúeúdo jurídico produz
resultado que atenda a finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse

público e relevância social.

O interesse público refere-se ao "bem geral", segue um
conceito central para política, a democracia e anatureza do próprio governo;
já a relevância social e justamente a verificaçáo da importância da proposta
paru a vida da população.

Em 08/06/2021, recebeu apensamento do PROJETO DE
LDI (PL) N" 316/2021, de autoria do Deputado CARLOS AVALONE, cuja
enrenta "F-icct denominada para que ct futura Escola Iécnica l:)stadual de
Ágro Boa-MT, receba o nome de E,ccola T'écnica Estadual PROF'. LA\IRO
L'EL»UANN', lido na23o Sessão Ordinária (0510512021) e em 281A6D021,
recebeu apensamento do PROJETO DE LEI (PL) N' 512nA21, de autoria
do Deputado DILMAR DAL BOSCO, cuja ementa "l)á o nome de
"Pro/'essor Lauro l;'eld.mann" à Escola Técnica [istadual do Município de
Água Boct",lido na 30u Sessão Ordinária (1610612021).

Asscmbleia [,egislativa do ]istado do Mato (irosso
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Vejamos as ementas das Proposições apresentadas.

B

H

Dá o nome de "Professor Lauro Feldmam" à Escola Ê

Técnica Estadual do Município de Água Boa. g

u
ti
A

I

As intenções dos autores possuem mérito, poÍ serefil
Projetos de Leis (PL) que tratam de assuntos semelhantes e por ibrça do § l.
do artigo 195 do Regirnento Intemo desta Casa de Leis, confonne transcrito
a seguir:

Art. 195 As pr.oposições verscrndo sctbre rne1éria analogct e

inÍerdepenclcnte ,çertio anextrda,ç ct mais cuttiga.

§ l'A curexoção se-farti c{e ofício pelo Presidenle det Ás,-eruhleia

[,egislalivtt ou a reQueritneilto de (\truis,são ou tlo mútr e{e

tluetlquer das proposições, comunicado o faÍo uo Plenario.

§ 2' Não se adffiitit'ci o trnexação se xtbre u ntuis ontigu jit
houver se m«nif'estackt, .ftwrtruvelruenle, q Corui,ssãct de

Crn.stitlrição, Jr.rstiça e Reduçtkt, devendct a proposiç:ão

etpresenÍada ,ser encaminhadcr cut arquivo.

A denorninação de bens públicos, quando se tratar de nomes

de pessoas, o homenageado, in memoriam, deverá ter relevantes serviços
prestados ao Estado ou ao Município em que o bem esteia situado, nos
diversos campos do conhecimento humano, da educação, da cultura, da etica,
dos esportes, da política, das artes, da pesquisa cientiÍica, da tecnologia, das

colnunicaÇões, da beneficência ou da filantropia, priorizando os nomes já
conhecidos pela população local.

rnoRoslçÃo

PL No 122t202t i

Deputatlo Ondanir Bortolini - Ninirrho
Lido: 3" Sessão Ordinária (16l(t2/202l)

Pf, Nn 31612021
Dcputado Carlos Avalone
Lido; 23^ Sessão Ordiriária (0510512021)

PL N'512t2021
Deputado Dilmar Dal Bosco
Lirlo: 30u Sessão Ordinária (16/06/20?1)

EMENTAS

Denomina-se Escola 'Professor Lauro Feldman' a nova
Escola Tccnica de Água Boa - Mato Closso.

§Fica denominada para que a fufura Escola Téçnica §
Estadual de Água boo-üf, receba o nome de Escola fl
TecnicaEstadual PROF. LAURO FELDMANN. 

§
ii

Âsserubleia [,cgislativa do Iistado de Mato (]rosso

l.irlilicio l)arrtc Marlürs t.lc Ulivcira
Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
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Segundo dados dos meios midiáticos o Professor Lauro
Feldmann, 69 anos de idade, natural de Ivoti, Rio Grande do Sul, faleceu no
dia 25 I 1212020, vítima da Covid- I 9.

Lauro Feldrnann Íbi urn dos pioneiros do município de

Agr"ra Boa - MT chegou a Mato Grosso na decada de 70, aju«Jou a furrclar

comunidade Luterana e fbi pastor por dois anos. Alern disso, lecionava na

Escola Estadual Antônio Grôhs, em Água Boa, destle 1997, e teve um
trabalho marcante e respeitado na comunidade escolar.

I.irntc: tvwtv.avaaz.org

Em relação aos aspectos formais, a denominação de escolas

deve obedecer à Instrução Normativa No 015/2010/GS/SBDUC/NIT que
"I)ispõe sobre critérios para a criação, mudança de denominação, extinção
e desativação de unidades escolares da Rede Estaclual de Ensino e dri outras
providências".

artigos 7o e 8o dispõe:

De acordo com a Instrução Normativa os

At t. 7"- A solicitação de mudanç,a de denominação de

unidade e,ccolar da rede esladual de ensino deverd ,ser

protocolada na Seduc no período correspondente aos

meses de janetro a maio d.o ano em curÍ;o.

ArÍ,. B" - O trtrocesso será instruíd.o coÍtl os segui.nles

documentos:

Assembleia Lcgislativa do Tistailo de Mzrto (irosso

iitlil'icio l)arúc Martins ttc Oliçcira
Sala 204 - 2" Pr"-o

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núçieu Sooial
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II.

IIT,

tv.

comunicação inlerna -CI do Assessoria
Pedagógica fazendo o encaminhamento ao

Dirigente da Secretqria de E,stado de Educação;

requerimenÍo da direção da unidade escolar ao
Dirigente da Secretaria de Estad.o de Educação;

.i ustiJi c:ativa fundamentada da s o\icita ção ;

cópia da ata dn assembleia geral da conrunidade

escolar, presidida pelo Conselho Deliberativo da

C.omunidnde Escolar-CDCE, referente ü
proposição da mudança da denominação,
contendo as assinahras dos presentes;

hiograíia d.o patrorut da escola ou histórico do
nome olt da dala memorável, objelo da mudança
de denominação;

cópia do l)ecreto de Criação da unidnde escolar;

cópia dos atos de credenciamento da unidnde
escolay e de azrtorização dos cutsos ofertados, em

ttigência

l/.

VI.

Vil.

vtIt. parecer técnic:o d.e,sc:rilitto da As,ses,yoria

P ed a gó gi c:a, quün to à s ol ic i ta ção,'

Porágrafo único - li proibido, conforme legislaçdo
especíJica, atribuir nonrc de pessods yivas na
denominação de unidades escolares.

O Governo de Mato Grosso quer inaugurar no segundo
semestre desse ano, a Escola Técnioa Estadual (ETE). O investitrento é

superior a 12 R$ milhões, a ETE terá mais de 5.500 metros quadrados e

poderá atender rnais de 1.400 alunos effl cursos tecnicos.

O mesmo espaço tambem abrigará uma unidade da Escola
Militar Tiradentes, que igualmente tem previsão para entrar em
funcionamento no segundo semestre.

Asscmbleia Legislativa do I:istado de lúrto Grosso

I;rLllcio j)irrrtc Mrrlins ilc ()livr:ira

Sala 204 - 2'Piso
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A escolaterá12(doze) salas de aula, 1l (onze) laboratórios,
biblioteca, refeitório, ginásio coberto para esportes, além de um laboratório
especial, um auditório com capacidade para 150 (cento e cinquenta) pessoas

e um teatro de arena.

Os cursos ofertados na ETE terão por finalidade preparar o
aluno paraatuar no mercado de trabalho.

I'ON'I Ii: SIiCI'l'liCl VlsflÂ 
^B 

NIif

Deve-se atentet ao fato de que a prestação de homenagens

e concessão de honrarias ó prática corrente e visa prestigiar pessoas e

entidades que, por sua atividade, tenham contribuído de algurn modo para o

desenvolvimento local ou para o bem-estar coletivo.

Assim, homenageia-se, com a intenção de manter corrente
a memória das boas práticas daquele homenageado, que se distingue com
especial destaque no cenário sócio-cultural-administrativo da comunidade.

Importante salientar que esse tipo de homenagem
pretendida pelos autores apenas enobrece àqueles que dedicaram a sua vida à
educação. E de muito bom tom e de tamanha justiça social reconhecer e elevar
o nome dos professores, esses que auxiliam na tessitura da história, deixam

Asscmbleia L,egislativa do Estrdo de Malo Grosso

lltlificio I)nntc Maltins rle Olivcra
Sala 204 - 2o Piso

Secretaria l)arlancntiu da Mesa l)irototr
Nhcl«r Social

i:l-nrail:
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deixam registros positivos de atividades sociais, culturais, adminishativas e

faz jus a passar para o rol dos cidadãos que trazem por aquele local o amor,
a devoção e merecem ser lembrados por isso.

Não resta sombra de dúvida a respeito da justa
homenagem a ser prestada no caso de nomear uma escola pública com nome
de professores, como pretendem os projetos em tela.

Quanto ao aspecto meritório das proposições, esta
Comissão entende que o Professor Lauro Feldmann possui os requisitos
necessários para ser agraciado com a referida homenagem, sendo uma
maneira de preservar a história e homenagear aqueles que contribuíram de
forma positiva para o desenvolvimento da Educação e da Cultura do Estado.

Ante o exposto, quanto ao mérito, somos favoráveis à
APROVAÇÃO, por considerar a relevância do pROJETO DE LEI (pL)
No 12212021, de autoria do Deputado ONDANIR BORTOLINI -
NININHO, lido na 3u Sessão Ordinríria (1610212021), na forma apresentada.
Restando prejudicada a análise do mérito de iniciativa dos Projeto de Lei
(PL) n" 31612021, de autoria do Deputado CARLOS AVALONE, que foi
apensado em 0810612021 e o Projeto de Lei (PL) n' 51212021, de autoria do
Deputado DILMAR DAL Bosco, que foi apensado em 2810612021 e que
tratam de assuntos semelhantes e por força do § l" do artigo 195 do
Regimento Interno desta Casa de Leis.

É o parecer.

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Edificio Dante Martins de Oliveira
Sala 204 - 2'Piso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo Social
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M-VOTO DO RELATOR:

PROPOSTÇÃO N' PARECER N' o.s. N"

PL 122t202t 027 4t202r 0274/2021
Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 12212021, que "Denomina-se Escola
'Professor Lauro Feldman' a nova Escola Técnica de Água Boa - Mato
Grosso."
APENSAMENTO:

P§eto de Lei n" 3161202t I frojeto de Lei no 512/2021.

Não resta sombra de dúvida a respeito da justa
homenagem a ser prestada no caso de nomear uma escola pública com
nome de professores, como pretendem os projetos em tela.

Quanto ao aspecto meritório das proposições, esta
Comissão entende que o Professor Lauro F'eldmann possui os requisitos
necessiários para ser agraciado com a referida homenagem, sendo uma
maneira de preservar a história e homenagear aqueles que contribuíram de
forma positiva para o desenvolvimento da Educação e da cultura do
Estado.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, somos
favoráveis à APRovAÇÃo, por considerar a relevância do pRoJETo
DE LEI (PL) No 12212021, de autoria do Depurado ONDANIR
BORTOLIM - NININHO, lido na 3" Sessão Ordinrária (1610212021), na
forma apresentada. Restando prejudicada a análise do mérito de iniciativa
do Projeto de Lei (PL) n' 31612021, de autoria do Deputado CARLOS
AVALONE, que foi apensado em 0810612021 e o Projeto de Lei (pL) n"
51212021, de autoria do Deputado DILMAR DAL BOSCO, que foi
apensado em 28106/2021 e que tatam de assuntos semelhantes e por força
do § 1" do artigo 195 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

X revonÁvrr.

VOTO DO RELATOR:

I nrruçÂo. t]

Assembleia (65) 33 l3-6908
(65) 33r3-6909
(65) 33r3-6915
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Iv . FoLHA DE VOTAÇÃo - SISTEMA DE DELIBERAçÃO REMOTA:

PROPOSIÇÂOr

ÃütôRiÀ'--"-

^NEiôS, 
--

oRoINÁrue

PL N' 12212021.

VOTO DO RELATOR:

iiiENiüiiô§ f itütÀilü§-"

ô;piit;&; ôn ôÃx tn rjôii.'i ôllx i
PL N" 31612021 I PL N" 51212021.

. NININI_{O.

ne;erçÃo I anQurvo (capiruro vrrr, ARrrGo res. § 2)
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Í-l corrnÁnro eo RELAToR {r.i\o) l-l *oroto

ffi ravonÁvel

WILSON SANTOS
Presidente

THIAGO SILVA
Vice-Presidente

-DR. ÍôÃõ

ÉÃissÃt-

VelbrnsARRAüõb -
*-:---E ;ô"ó*;;;;;,n,o,,--* n;;il;,;;

L--l nconrnÀnroeoRELAr.RísÂo) ffi*u*oro

N'ENÍRROS SIIPI,f,NTf,S

EDUARDO BOTELHO
ASSINATUMS r9t-_119§

tr
- i-r ----------

L--l PRESENCIAI,I I COM O REI-ATOR {\l}l}

I coNrnÁnro,roRELA'IoRr\;()] f, otroro

DR. GIMENEZ

PAULO ARAUJO

ôilÉÉifô cÃrÍÁNr

ÀilÃNKARDÊô

Certifico que foi designado o Deputado

E .o,;;;.;;;,'';;;- ü;".'.ioi-
L-l [l .o"rono,o Ao RELAT.R {r:i{ri [-l nsraoro

------r----
I ICOMOREI AIoRí:l\l] LJ PRESF\(IALI I COM O REI Al oR í:l\l.rLl ã ^^^.,,,",^I coNlnÁnro Ao RELAToR 1\.Â(r, Í-l *uroro
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para relatar a presente matéria.

DEPUT, N SANTOS
P da Comissão

AL daproposição: @,l,rnov,tno E nrmlraoo

DANIELE TONDO FAVRETO
Secretária da Comissão
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Encaminha-se à SPMD:

VIER DA CUNHA


