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COwuSSÃO DE EDUCAçÃO, ClÊttClA, TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO

PARECERN'

EMENTA

AUTOR:

06412021 o' s' N" 06412021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 12212021, que Denomina-se Escola

"Professor Lauro Feldman" a nova Escola Técnica de Agua Boa - Mato

Grosso.

Deputado Nininho

RELATOR(A): DEPUTADO(A) Í\,\t ,1\t

I - RELATÓRTO:

,

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria

de Serviços Legislativos, por meio do Processo n' 18512021, Protocolo no

l32gl2)2l,1ido na 3u Sessão Ordinríria (1610212021), sendo colocado em

pauta no dia 23lOZl2O2\ tendo seu devido cumprimento em 0210312021.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n'"

l22l2\2l, de autoria do Deputado Niniúo, que "Denomina-se Escola

'Professor Lauro Feldman' a nova Escola Técnica de AgUa Boa - Mato

Grosso.", conforme descrito abaixo:

Árt. l'Denomina-se Escola "Professor Lauro Feldman"

a nova Escola Técnica de Água Boa - Mato Grosso'

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

Em 03/03/2021 os autos foram enviados ao Núcleo social,

conforme artigo 369, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, pata a

comissão de Educação, ciência, Tecnologia, cultura e Desporto, paÍa a

emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa'

É o relatorio.

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso I Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora I Núcleo social

Comissão de Comissáo de Éducação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto :
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II - PARECER:

cabe a esta comissão, de acordo com o Art. 369, inciso III,

do Regimento Interno, manifestar-se quanto ao mérito 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, artístico e desportivo.

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, a propositura deverá ser apensada.

segundo pesquisas realtzadas, seja na internet ou intranet

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto,

conforme Ficha Técnica apresentada no processo em manejo, não foram

encontradas ocorrências que impeçam o seguimento da análise, nos moldes

preceituados pelo Regimento Interno desta Casa de Leis'

Soboenfoquedaanálisepormérito,apropositurapode

ser avaliada mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância

social.

o Projeto de Lei em análise tem como objetivo denominar

a Escola "Professor Lauro Feldman" a nova Escola Técnica de ÁgUa Boa -

Mato Grosso.

Adenominaçãodebenspúblicos,quandosetratarde

nomes de pessoas, o homenageado, in memoriam, deverá ter relevantes

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

nos diversos campos do coúecimento humano, da educação, da cultura, da

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

;;;;.;;i; i";;"i*" o" iri"l" o" Mato Grosso I sêcretaria Parlamentar da Mesa Dirêtora I Núcleo sociâl

Comissão tie Conrissáo de EcJucaç;io, Ciência, Tecnologia, Ctllttlra e Desporto
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tecnologia, das comunicações, da beneficência ou da filantropia, priorizando

os nomes já conhecidos pela população local.

A proposição possui grande relevância para o interesse

público, sendo fundamentados os objetivos na justiÍicativa do projeto.

Vejamos:

(...)

Essa jusla homenagem se .faz neces,saria devido ao

reconhecimento público e notório da comunidade com o

Írabalho realizado pelo Professor Lauro Feldman desde

a sua chegada na comunidade local, em nteados do ano

de 1976, quando se instalou no municipio as primeiras
salas de aula e esse foi um trabalho organizado pelo

homenageando o qual se tornou o primeiro professor a

lecionar e ensinar, essa posição ele teve como

responsabilidade naformação direta da grande maiorida

das pessoas residentes e domiciliadas no municipio.

Todos .foram alunos do Professor Lauro Feldman, e

todos agradecem a essa sua contribuição em reconhecer

a dedicação e o entusiamo eru que o professor se

dedicava a nobre causa de ensinar.

Como pessoa atuante e uma referência social para a

comunidade esteve sempre a .frenÍe de vários evenÍos

marcantes na vida local que qualificavant a comunidade

nos diversos setores, desde os movimenlos culturais e

religiosos e nesÍa seara, foi fundador da lgreia Luterana

no municipio.

Prestar essa justa homenageru para esse eterno cidadão

aguaboense não é tão somente eternizar um nome no

prédio público, ntas significa externar o verdadeiro

reconhecünento do seu legado para viver na ntemoria da

nossa comunidade que enxerga nele uma.figura que é a

personificação da dignidade, do pai de família e do

homem probo, iusto e de bons costumes que fara falta'

Neste momento triste, que atravessanxos que é uma

pandentia de corona virus, o qual vitintou nosso non.e,

nada mais apropriado que enaltecer a J'orça do nosso

combate silencioso contra esse mau e nomear a Escola

Técnica de Água Boa conto Escola Tecnica Professor

Lauro Feldman de Água Boa, é emocionante até'

Assembleia Legislatiya do Estado d€ Mato Grosso I Sêcretaria Parlamentar da Mesa Diretora I Núcleo social

Conrissão de Cor,issáo de Eciucação, Ciência, Tecnologia, Culttlra e Desporto
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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- 1 9.

Lauro Feldmann foi um dos pioneiros do município de

Agua Boa - MT chegou a Mato Grosso na década de 70, ajudou a fundar

comunidade Luterana e foi pastor por dois anos. Além disso, lecionava na

Escola Estadual Antônio Grôhs, em Água Boa, desde 1997, e teve um

trabalho marcante e respeitado na comunidade escolar.

Fonte: luteranos'com'br

Emrelaçãoaosaspectosformais,adenominaçãodeescolas

deve obedecer à Instrução Normativa N' 015/2010/GS/SEDUC/MT que

"Dispõe sobre critérios paru acriação, mudança de denominação, extinção e

a".".ur"lu i.gi"r"tiuu oo i"trro r" ,u,o ôro.ro I secretaria partamentar da Mesa Diretora I Núcteo social

Comissào de Conríssão de Educação, Ciência, Tectrologia, Cultura e Desporto
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desativação de unidades escolares da Rede Estadual de Ensino e dá outras

providências."

De acordo com a Instrução Normativa os artigos 7" e 8o dispõe:

Art. 7z A solicitação de mudança de denominação de

unidade escolar da rede estadual de ensino deverá ser

protocolada na Seduc no período coruesponclente aos

meses de ianeiro a maio do ano em curso.

Árt. B'- O processo sera instruído com os seguintes

documentos:
L comunicação interna -CI da Assessoria Pedagógica

fazenclo o encaminhamento ao Dirigente da Secretaria de

Estado de EducaÇão;

il. requerimento da direção da unidade escolar ao

Dirigente da Secretaria de Estado de Educação;

I I L j us t ifi c at iv a fundament ad a da s o I i c i t aç ão ;
IV. cópia da ata da assembléia geral da comunidade

escolir, presidida pelo Conselho Deliberativo da

Comunidàde Escolar-CDCE, referente a proposição da

mudança da denominação, contendct crs assinaÍurss dos

presentes;
V. biografia do patrono da escola ou histórico do nome

ou da data memorável, objeto da mudança de

denominação;
VL cópia do Decreto de Criação da unidade escolar"

WI. iópio dot atos de credenciantento da unidade

escolar e de autorização dos cursos ofertados, em

vigência
fliU. parecer técnico descritivo da Ássessoria

Pedagógica, quanto à solicitação;

Paragrafo único - E proibido, conforme legislação

especffica, atribuir nome de pessoas vivas na

clenominação de unidades escolares'

Quantoaoaspectomeritóriodaproposição,estaComissão

entende que o Professor Lauro Feldmann possui os requisitos necessários

para ser agraciado

preservar a história

com a referida homenagem, sendo uma maneira de

. e homen agear aqueles que contribuíram de forma

positiva para o desenvolvimento da educação e da cultura do Estado'

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso I Secrêtaria ParlamentaÍ da Mêsa Diretora I Núcleo social

Conrissiio de Conriss;ro cle Educação, Ciência, Te cnoloçjia, Cultttr;r c De§portÔ
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entendemos

homenagem

favoráveis à

Assim, diante das justificativas apresentadas, quanto ao mérito,

que a presente propositura é oportuna, honrosa e justa

ao Professor Lauro Feldmann, razdo pela qual somos

aprovação do PL 12212020,de autoria do Deputado Niniúo'

É o parecer.

'..

o."".0i"," a"nü,ri,"r r" i"i"i" ae Mato crosso I secretaria partamenrar da Mesa Diretora I Núcleo social

Comissào de Conrissão de Educação, Ciência, Tecnr:logia, CultLlra e Desportr:
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III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N'

t'Í. 12212071 $6412íl21 $6412{021

1, que "Denomina-se Escola

oprofessor Lauro Feldman' a nova Escola Técnica de Agua Boa - Mato

Grosso."

Pelas razões expostas, quanto ao mérito' voto pela

ApROVAÇÃO do Projeto de Lei (PL) n' 12212021, de Autoria do

Deputado Nininho.

XrevonAVEL A APRovAÇÃo'

VOTO RELATOR: EPNUUDICIDADE/REJE,IÇÃO.
tr

Sala de Reunião das Comissões, em '' de de2021'

ASSINATURA DO

;;;#;i; i;;;ruiiuu ao iriuao oe Mato crosso I secreraria paítamentar da Mêsa Diretora I Núcleo social

comissão tle conrissâo rle Educação, ciência, Tecnologia, cr"rltr.rra e Desporto
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IV . FOLHA DE VOTAÇÃO - SISTEMA DE DELIBERAçÃO REMOTA:
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Certifico que o(s) Deputado(s) acima descrito(s), votou

Remota (videoconferência).

ENCAMINHA.SE À SPVTO:

através do Sistema Eletrônico de Deliberação
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Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Secretária Parlà-Inentar da Mesa Diretora I Núcleo Social
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Foi designado o
Para relatar a

{/\\.----_
DANIELE-TONDO FAVRETO
Secretária da Comissão CECTCD

Awnil,o )
VIER DA CUNHA FILHO

issão Permanente lNúcleo Social

DEPUTADO SANTOS
Presidente da


