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PARECERN" 0023t2022 o. s. N" 002312022
EMENTA Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 17312022, que Denomina "Adib

Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq" a Escola Estadual Nova Campo Verde -
MT.

AUroR: Deputado DILMAR DAL BOSCO

RELATOR(A) : DEPUTADO(A)

I _ RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos, por meio do Processo n" 26012022, Protocolo no

ll8ll2022,1ido na 2u Sessão Ordinária (1610212022).

Submete-se a esta Comissão o Proieto de Lei (PL) n." 17312022, de

autoria do Deputado DILMAR DAL BOSCO, que "Denomina Adib Ayesh

Nafi Has Abdel Khaleq a Escola Estadual Nova Campo Verde - MT",

conforme descrito abaixo:

AÍt. lo Fica denominada "Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq"

a Escola Estadual Nova Campo Verde- MT.

Art.2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Os autos foram tramitados pela Secretaria de Serviços Parlamentar,

com a FICHA TÉCNICA, expedida en 23/02/20221, carâtet informativo,

citando que não foram encontradas ocorrências que impeçam o segUimento

da análise, nos moldes preceituados pelo Regimento Interno desta Casa de

Leis.

Em 2310212022, os autos foram enviados ao Núcleo social,

conforme artigo 360, inciso III, alínea "4" do Regimento Interno, para a

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

EdiÍicio Dante Martins de Oliveira

Sala 204 - 2' Piso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo Social

E-mail: nuclcosocial(ri)o l,rnt.eov.br

(6s) 33 l 3-6908

(65) 33 I 3-6909

(65) 33 I 3-69 I s

D]-F



AI,}VÍT
COTUISSÃO DE eOUCAçÃO, ClÊttClA, TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, Pú4

emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

É o relatório.

II - PARECER:

Cabe a esta Comissão, de acordo com o Art. 369, inciso III, alínea

"a" do Regimento Interno desta Casa, manifestar-se quanto ao mérito de

todas as proposições e assuntos concementes à educação e instrução,

pública ou particular, e a tudo que disser respeito ao desenvolvimento

educacional, artístico e desportivo.

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo

26, XXVII da Constituição do Estado de Mato Grosso - Promulgada em 05

de outubro de 1989 - D.O. l8ll0ll989.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que

trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

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

houver, apropositura 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 é uma disposição legal que a estrutura

disponibiliza e o pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a

administra çáo à prâtíca.
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um ato é conveniente, quando seu conteúdo 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 getal", segue um conceito

central para política, a demo cracía e a natvteza do próprio governo; já a

relevância social é justamente a verificação da importância da propostaparu

a vida da população.

o Projeto de lei n" 173t2022 tem como objetivo denominar "Adib

Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq" a Escola Estadual Nova Campo Verde -
MT.

A denominação de bens públicos, quando se tratar de nomes de

pessoas, o homenageado, in memoriam, deYetá ter relevantes servigos

prestados ao Estado ou ao Município em que o bem esteja situado, nos

diversos campos do conhecimento humano, da educação, da cultura, da

étíca, dos esportes, da política, das artes, da pesquisa científica, da

tecnologia, das comunicações, da beneficência ou da filantropia, priorizando

os nomes já conhecidos pela população local.

Neste sentido, a Lei Federal n" 5.454177, qrue dispõe sobre a

denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos,

estabelece regras para denominação de bens públicos. Assim ficou

estabelecido:

Art. 1o É proibido, em todo

de pessoa viva a bem
pertencente à União ou às

indireta.

Afi.2" É, igualmente vedada a inscrição dos nomes de

autoridades-ou administradores em placas indicadoras de obras

ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração

Pública direta ou indireta.
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Nas folhas 02 e 03 do Projeto de Lei no 17312022, o nobre

parlamentar apresenta as seguintes justificativas :

formou e trabalhou como professor do primário, de 10 de

fevereiro de 1954 até o final de 1956.

Em 27 de março de

caráúer permanente.

depois indo para o D
em Joviânia-GO.

Em 1960 mudou para a cidade de Rondonópolis MT, trabalhou

como comerciante durante nove anos, Nessa cidade formou

alegria e vontade de viver, sem temer a morte'

professor
ociais na
SP), mas

disciplina

de matemática e inglês.

FoiSecretáriodeEducaçãonomunicípiodeNovaBrasilândia
por 3 anos e 6 meses. Em 1994

munioípio de CamPo Verde, Para e§c

Moraes Coelho, onde foi acolhido c
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profissionais da educação, atuando na disciplina de matemática

e inglês até o ano de 2001. Um educador sempre a disposição

da secretária de Estado de Educação, muito preocupado com a

educação do país, trabalhou inoansavelmente por toda sua vida

profissional.

Quando o tempo, e sua incrível jornada, mostraram os sinais de

sua passagem, principalmente em sua saúde, ele teve que se

afastar fisicamente daquilo pelo qual se dedicou uma vida

inteira, a sala de aula. Mesmo distante, sempre manteve o

espírito de perseverança, humanidade e amor que fizeram de

eàib eyesh Has Abdel Khaleq um marco na história da

educação de Campo Verde. Em 26 de fevereiro de 2009, seu

corpo nos abandonou, mas seu legado perÍnanece vivo em

nossas lembranças, em nossas ações e em nossos corações'

Ao analisar a propositura em questão, verificou-se pelas fotos da

obra da Escola Estadual Nova Campo Verde - MT, anexadas aos autos, que

que as obras da construção do prédio estão bem avançadas, conforme fotos

abaixo:
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.,i ,, rEscola Estadual Nova Canrpo Verde
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Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões elencadas na

justificativa da proposigão, entendemos que o senhor Adib Ayesh Nafi Has

Abdel Khaleq, teve grande contribuiçáo pata a educagão no município de

Campo Verde, onde atuou rede pública estadual'

Foi um gÍande incentivador da educação, que é instrumento

fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme

preconiza a própria constituição Federal de 1988 no seu artigo 205.

Nesse sentido, vale lembrar que a educação também é uma

ferramenta de transformação e melhoria social. Isso, porque ela tem a

capacidade de abrir horizontes, construir pontes culturais, promover um

olhar mais justo e humano entre pessoas, reforçar a autoestima e valoizaçáo

de si e dos outros, além de reforçar o respeito ànatvteza'

Diante das inúmeras contribuições dos serviços de educação

prestados ao estado de Mato Grosso, desde a década de 70, quando exerceu

cargo de professor, lecionando as disciplinas de matematica e de inglês, fica

evidente que Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq possui os requisitos

necessários para ser agraciado com a referida homenagem, tazáo pela qual

somos favoráveis à aprovagão da matéria' ffi.*
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Conclui-se que, diante do todo exposto e dos motivos determinantes

da presente iniciativa, esta Comissão entende que o recoúecimento da

denominação "Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq" a Escola Estadual Nova

Campo Verde - MT é uma forma de valorizar cidadãos que se dedicaram a

melhora do Estado, motivo pelo qual entendemos que a iniciativa cumpre os

requisitos de oportunidade, conveniência e relevância social e justifica sua

aprovação.

Diante do exposto, quanto ao 4q11g!!g, na Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, manifestamo-nos pela aprovação

do Projeto de Lei (PL) no 17312022, de autoria do Deputado DILMAR

DAL BOSCO, lido na 2" Sessão Ordinária (1610212022).

É o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇAO N" PARECER N' O.S. N"

PL 17312022 002312022

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 17312022,

Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq" a Escola Estadual

MT.

que Denomina "Adib
Nova Campo Verde -

Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq foi um grande incentivador da

educação Matogrossense, foi Secretário de Educação do munícipio de Nova

Brasilândia e também professor na rede pública estadual em Campo Verde,

munícipio este, em que atuou como educador até o final de sua vida.

Pelas razões expostas, quanto ao @9, analisados os aspectos

formais e as razões elencadas, posiciono-me pela aprovação do presente

Projeto de Lei (PL) no 17312022, de autoria do Deputado DILMAR DAL

BOSCO, lido na 2u Sessão ordinária (1610212022),taforma apresentada.

FAVORAVEL A APROVAÇÃO.

voTo RELATOR: E PELA REJEIÇÃO.

E pnnIUDIcIDADEiARQUIVo
(cepirwo vtn, enrlco lsc, § ÚNtco E/ou ARIrco 195, § 2)

SPMD/I{US/CECTCD/ALMT, e2022.

ASSINATURA DO RELATO

*qfl
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IV . FOLHA DE VOTAçÂO - SISTEMA DE DELIBERAçÁO REMOTA:

iIJ- i ,J
PROPOSIÇAO: i PL N. 17312022 _ DISPENSA DE PAUTA.

ANEXOS: i

l.
YoroDoRELAr,R: FAVoúvEL E nsmrÇÃo ! nnuuolclDADE/ARQUIVo

(cApÍTULo vttl, ARTIco 194, § ÚMcoE/ou ARlrco 195, § 2)

,,, srstnltn.r.,t rrnônrco
ASSINATURÂSNIEN1BROS TITUL

WILSON SANTOS
Presidente

THIAGO SILVA
Vice-Pr esidentc

DR. JOÃO

VALDIRBARRANCO

ILÂTOR VOTÁÇÀO
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L--'l l-l corrúnro Ao RFLAToR.\ i()) l-l *.roro
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corrnÁnroronrLAroRrNÂo) l-l*roro
COM O RELATOR (SI}I) ! o*.rrNctnt

corrnÁntoeoRELAToRrlio) !*aroro
;;n;;;;;;;;;; nffiil;tr l-lcor.rrúnroeoRELAroRíi\Áo) !*roro

ALÊar§s

: ü ü;;;";i;;
Ll tr on(x,.ror !*rroro

R-OLATOR

EDUARDO BOTELHO
- ; Ü;;;.;;;ffi;;;;; PRESENCIALt-l \ u'v'

ttI I I I coNrnÁ«ro lo RELAToR r\ '., )r l-l *uroro

DR. GIMENEZ

'I

PAULO ARAUJO

GILBERTO CATTANI

ALLANKARDEC

OBSERVAÇÃO:

coM o RELATOR (§Ilr)

tr l-l corrnÁnro ro RELAToR (\,io) ! *rroro

l;;il;;
ncoNrnÁxroroRELAroR(N;io) !*.roro
E ao,oRELAT.R(srlT) I n*"r"*.,o,

! *rroro! coNtnÁmo Ao RELAToR (N^o)

Certifico que foi designado o Deputado para relatar a presente matéria'

DEPUTADO WILSON SAI\TOS
Presidente da Comissão

da proposição: APROVADO tr
?
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