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RELATOR(A): DEPUTADO(A)

I _ RELATÓRTO:

Apresenteiniciativafoirecebidaeregistradapela

n' 26712021,
secretaria de serviços Legislativos, por meio do Processo
protocol0 n" 223712021, lido na 100 sessão ordinária (1710312021)'
(PR)
submete-se a esta comissão o Projeto de Resolução
Título de
n." 3Ol2O2l, de autoria da Deputada Janaina Riva, que "concede
conforme descrito
Cidadã Mato-Grossense a Senhora Thaiana Maggi"'
abaixo:

concediclo Título de Cidadã Matogrossense a senhora Thaiana Maggi'

Art. lo Fica
0^

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

EmO5l04l2)2l,osautosforamenviadosaoNúcleo
do Regimento Interno,
social, conforme arligo 369, inciso VIII, alínea "a"

Amparo à Criança, ao
paÍa aComissão de Direitos Humanos, Cidadania e
parecer quanto ao merito da
Adolescente e ao Idoso, para a emissão de
iniciativa.
É o relatório.

AssembleiaLegislativadoEstadodeMatoGrossoIsecretaÍiaParlamentardaMesaoiretoraINúclêoSocial
à criança, Aclolesccnte e irj(rso
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c Icltlso
à Criança'
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II

_ PARECER

CabeaestaComissão,deacordocomoArt.369,inciso

VIII, do Regimento Interno desta Casa, manifestar-se quanto ao mérito de
todas as proposições oferecidas à deliberação da casa em assuntos
à Criança, ao
concernentes a Direitos Humanos, Cidadania, e Amparo
Adolescente e ao Idoso.

Aproposiçãoseinserenoroldecompetênciaexclusivado
da constituição
Parlamento Estadual, especificamente no att. 26, XXVIII
Estadual e no art. 171, inciso

VIII

do Regimento Interno'

Aintençãodaautoraéconcedero..TítulodeCidadã
Mato-grossense" à seúora Thaiana Maggi'

De acordo com a Resolução no 6'597' de 2019 que
.,Dispõe sobre e consolida as honrarias instituídas pela Assembleia
Legislativa de Mato Grosso", estabelece na seção
de Cidadania Mato- grossense. Vej amos :

x,

ar1.14, sobre o Título

Art, 14 O Título de Cidadania Mato-grossense se
destina a homenagear personalidades de notório

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

/' Os projetos de resolução de concessão do
Ttulo an Cidaclania Mato-grossense serão
sl

analisaclos pela Comissão de Direitos Humanos'
e ao
Cidaclania i A*poro à Criança, ao Adolescente
Idoso.

Os projetos de resolução de concessão do
hítulo cte' Cicladania Mato-grossense deverão ser
que o
instruídos com documentos que comprovem

§ 2'

homenageado:
I - não nasceu no Estado de Mato Grosso;

II - reside,

ou residiu, no Estado de Mato Grosso

por período suPerior a dois anos'

3' ,4s pessoas nascidas no território do
§
"Estarlo
em momento anterior

atual

;

di Mato Grosso do Sul
criação dessa unidade .federativa

social
secretaria Parlamentar da Mesa Diretora I Núcleo
Assembleia L€gistativa oo EstaJo de Mato GÍosso I
Aclolescet-rte e ldoso

à cri;lnça,
comissão cle Direitos rrriii,r".i,'ôiradania e Arnparo(65) 3313-6908 (65)
Sala 204

-

Telefones:
2" Piso E-mail: nucleosocialG)al'nrt'gov'br

3313-6915

são

*,I*MX
Cl«llnissão dc

Dircitgs I-lurnanos, Clicladania c Amplro à Criança, Adolcsccntc

c Idoso

consideradas nascidas no Estado de Mato Grosso
efeitos desta Resolução e não poderão ser
para
-homenageadas
com o Título de Cidadania MatoSrossense.

Além disso, o art. 18 da presente resolução dispõe sobre o
limite quantitativo de honrarias indicado por cada deputado, por sessão
legislativa. Vejamos:

Art, l8 Cada Deputado poderá indicar, por sessão
legislativa, até quarenta e uma homenagens'
distribuídas da seguinte forma:

I - uma pessoa para receber a Comenda Filinto
Müller;
II - trinta e cinco pessoas para receber o Título de
Cidadania Mato-grossense ;
III - cinco pessoas para serem homenageadqs com
as demais honrarias elencadas nesta Resolução'
(grifo nosso)
Na justificativa do projeto, a nobre autora discorre que

Thaiana Maggi Locks, nasceu em Curitiba
dia l8 de maio de 1984.

-

PR' no

Criada na cidade de Rondonópolis, formou-se em
Psicologia em 2007. Hoie Thaiana é empresária do
,o*o io agronegócio e construção civil' Tem 3
filhos,

to do s mato -gr o s sens e s'

Decidida a fazer a diferença, Thaiana Maggi é
conhecida por ser unxa pessoa generosa e de gtande
coração.
e da
Suas ações positivas que vão além da empresa
Preocupada
sdo reconhecidas por todos'
famíliã
"com
o desenvolvimento social da nossa populaçdo'
está envolvida com proietos, bem como com ações
que promovam o bem-estar social delas'
imensamente grata a esse Estado que
e
acolheu a ela, selt esposo com tanta oportunidade
generosidade e onde teve seus três /ilhos'

Thaiana

é

( ..)
-o"""ri,",à

i"n,",r,r" o" ,lruro ,u ,u,o

orosso

sêcretaria parlamentar da Mêsa Diretora I Núcleo social

I
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Cornissão de Direitos ur*"^,i,-ôiOaúania e Amparo
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Âí,rrlÍtrti, l.,r/j3iiti'À

c lcltlstl
CornissÍio dc I)ireitos LIulnanos,, Citladania c ,'\ntparo à Crianç4. .,\dolcsccntc
Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões
que a indicada
elencadas na justificativa do projeto em análise, entendemos
satisfaz os requisitos estabelecidos confolme a resolução n' 6'59712019 e,
assim, qualifica o seu mérito.

Dessaforma,somosfavoráveispelaaprovaçãodoPR
3Ol2O2l que concede o Título de cidadã Mato-Grossense à seúora
THAIANA MAGGI.
É o parecer.

'^
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III _ VOTO

DO RELATOR:
PROPOSIÇÃO N'
PR 30/2{}2

r

PARECER N'
tlet2$21

o.s. N"
tít2t2$2t

Referente ao Projeto de Resolução (PR) n'3012021, que "concede rituto
de Cidadã Mato-Grossense a Senhora Thaiana Maggi.',

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela
APROVAÇÃO do Projeto de Resolução (pR) n" 30/2021, de autoria da
Deputada Janaina Riva.

f, nevonAVEL A ApRovAÇÃo.

voTo RELATOR: f,TRETUDICTDADE/REJETÇÃO.
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Deliberação Rernota
Certifico que o(s) Deputado(s) acirna descrito(s), votou através clo Sistema Eletrônico de
(videoconferência).
Foi designado o DcPutado.
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