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000412022
Referente ao Projeto de Resolução

Título de Cidadão Mato-Grossense

Pereira".

Deputado DR. JOÃO.

RELATOR (A): DEPUTADO (A)

I - RELATÓRTO:

a00412022
(PR) n" 4t2022, que "Concede o

a Alexandre de Carvalho Cardia

o. s. N"
PARECER N"

EMENTA

AUTOR:

Submete-seaestaComissãooProjetodeResolução(PR)n."

4t2022, de autoria do Deputado DR' JOÃO, que o'Concede o título de

cidadão mato-grossense ao senhor Alexandre de carvalho cardia Pereira"'

A iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços

Legislativos, por meio do Processo n' 211202L Protocolo n' 2112022' lido

na82u Sessão ordinária (0410112022), conforme descrito abaixo:

Art, l" Conceder o titukt de cidaclão tnato-grossense ao senhor

Alexundre tle Corvslho Cardiu Pereira'

ArÍ, 2o Esla resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

os autos foram tramitados com FICHA TECNICA, expedida em

llloll2o22, caráúer informativo, relatando que apesaÍ do processo em

tramitação não ter sido instruído com todos os documentos exigidos pela

Resolução n" 6.597, de2019 - D.O.E. ALMT de 1011212019, a justificativa

do projeto apresenta alguma das informações exigidas, conforme folha 07'
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lnstamencionarque,emreuniãorea|tzadarrodia13dejaneirode

2020,naqualparliciparamaSecretariadeServiçosLegislativosedemais

diretoriasdestaCasadeLeis,ficouregistradoemataqueamenção,na

justificativadoprojeto,dasrealizaçõesdapessoaaserhomenageadaé

suficiente para compfovar a priútca de atos de relevante interesse social,

cultural,econômicooupolíticoparaapopulaçãodoE'stadodeMatoGrosso'

deacordocomaespecificaçãodahonrariaaseragraciada.

Em2610|l2o22,osautosforamenviadoserecebidospeloNúcleo

Social,confonneartigo360,incisolll,alínea..c,,doRegimentolntemo,à

comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher' cidadania'

AmparoàCriança,aoAdolescenteeaoldoso,paraaanáliseeemissãode

parecff quanto ao mérito da iniciativa'

Em apertada síntese, é o relatório'

II _ PARECER:

CúeaestaComissão,darpareceratodososprojetosquetratemdos

direitos humanos, defesa dos direitos da mulher, cidadania, amparo à

cnatça,adolescente e ao idoso e temas contidos no Artigo 369, inciso vIII'

do Regimento Interno desta Casa de Leis'

Segundopesquisasrea|izadas,sejanainternetouintranetda

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

foram encontradas ocorrências que impeçam o seguimento da análise, nos

moldes preceituados pelo Regimento Interno desta casa de Leis.

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

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente to art' 26,

xxvl[ da coNSTITUTÇÃo Do ESTADO DE MATO GROSSO
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Promulgada em 05 de outubro de 1989 - D.O. 18/10/1989 e no artigo 17l do

Regimento Interno desta Casa de Leis.

{ ()\\ j iI L,i( \() IX) l S{.,\I)() {rl: t,i:\I() (iii.t)(r\,í)

Art. 26 É da cotnpetência exclusiva da Assembleia
Legislativa:

()

XXVIII - entendar a Con,stituição Estadual, promulgar leis nos

casos previstos nestq Constituição, expedir decretos
legislativos e resoluções ;

iil:(,1'r'il.\ l() l\ i lril\() .\l \1 I

Art. I7l - Resolução é aquela que se destina a regular matéria

de caráter político, administrativo ou processual legislativo

sobre o qual deve q Assembleia Legislativa manifestar-se no

ambito de sua competência exclusiva, nos casos indicados na

Constituição Estadual, nas leis complementares e neste

Regimento Interno.

Pela intenção do autor, a propositura em comento "Concede o titulo

de cidadão mato-grossense ao soúor Alexandre de Carvalho Cardia

Pereira", de acordo com o que estabelece a Resolução no 6.597, de 2019

que "Dispõe sobre e consolida as honrarias instituídas pela Assembleia

Legislativa de Mato Grosso", na seção X, artigo 14, sobre o Título de

Cidadania Mato- grossense. Vej amos :

ArÍ. l4 - O Título de Cidadania Mato-grossense se destina a

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

§ 1" - Os projetos de resolução de concessdo do Título de

Cidadania Mato-grossense serão analisados pela Cctmissão de

Direitos Humanos, Cidedania e Amparo à Criança, ao

Adolescente e ao Idoso.

§ 2'- Os projetos de resolução de concessão do Título de

Cidadania Mato-grossense deverão ser instruídos cot?l

documentos que comprovem que o homenageado:

I - não nasceu no Estado de Mato Grosso;
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§ 3'- ls pessoas nascidas no território do atual Estado de

Mato Grosso do Sul em momento anterior à criação dessa

unidade federativa são consideradas nascidas no Estado de

Mato Grosso para efêitos desta Resolução e não poderão ser
homenageadas com o Título de Cidadania Mato-grossense.

Além disso, o aftigo 18 da presente proposição dispõe sobre o limite

quantitativo de honrarias indicado por cada deputado, por sessão legislativa.

Vejamos:

ArÍ, I8 - Cada Deputado poderá indicar, prtr sessdo

legislativa, até 4l (cluarenta e uma) homenagens, distribuídas
da seguinte.forma:

I - 0l (uma) pessoa para receber a Contenda Filinto Müller;

II - 35 ftrinÍa e cincd pessoas para receber o Título de

C idtrdsn ia M aÍo-g ross e nse :

lll - 05 (cinco) pessoas para serem homenageadas com qs

dentais honrarias elencadas nesta Resolução. (grifo nosso)

O Projeto de Resolução (PR) n' 412022 é amparado pela seguinte

justiÍicativa:

Pela presente propositura concedemos o titulo de cidadão
mqto-grossense ao senhor Alexandre de Carvalho Cardia
P ereira.
O senhor Alexandre de Carvqlho Cardia Pereira é natural do
Río de.laneiro-Rl e reside em Cuiabá a 20 anos.

Médico.formado na lJniversidade Federal de Mato Grosso a

25 anos.
Possui Residencia médica em Otorrinolaringologia no
H os p iÍ a I F e rler a I de B onsu ces s c,t- R,J.

Pós graduado em pericia médica pela Fundação UNIMED.
Pós graduado em gestão de cooperativas pela FACAT,
Atua em consultório médico localizado no Hospital Oíorrino a

20 anos.
Pelos relevantes serviços prestados a sociedade mato-
grossense na area de saude publica enlendemos ser o senhor
Alexandre de Carvalho Cardia Pereira merecedor do titulo de

c id a d do m at o-gros s e ns e.
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Ademais, a prestação de homenagens e concessão de honrarias é

práttica coffente e visa prestigiar pessoas e entidades que, por sua atividade,

tenham contribuído de algum modo para o desenvolvimento local ou para o

bem-estar coletivo.

Assim, homenageia-se, com a intenção de equiparar o homenageado

a alguém que nasceu no local, distinguindo-a com especial destaque no

cenário sócio-cultural-administrativo e até religioso da comunidade.

E preciso destacar que a concessão do título honorário de "Cidadão"

de um Estado pela Assembleia Legislativa deve ser bem analisada e

fundamentada com detalhes, não só aos pares, mas à sociedade local como

um todo.

Destarte, quando o homenageado eleva o nome do Estado,

auxiliando na tessitura da história, deixando registros positivos de atividades

sociais, culturais, jurídicas, administrativas, religiosas faz jus a passar para o

rol dos cidadãos que trazem por aquele local o alnor, a dedicação e o

vínculo de filhos datena, por intermédio de uma espécie de adoção social.

Diante disso, pode-se considerar que uma pessoa agraciada com um

Título de Cidadão Mato-Grossense passa a ser um irmão, um conterrâneo,

uma pessoa da tena natal, ürfl xômano.

Insta salientar ainda que por se tratar de honraria limitada a

determinada quantidade, muitas pessoas bastante merecedoras não poderão

ser contempladas, o que aumenta a responsabilidade e a necessidade da

plena consciência dos motivos da proposição.

No caso em tela, contemplados os requisitos necessários, evidencia-

se que a pretensão parlamentar é proficua, apontando para aAPROVAÇÃO

da demanda no que concerne ao mérito do Projeto de Resolução (PR) n'
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COMISSÃO DB T}IREITOS TIUMANOS, DT]FESA DOS DIRNITOS DA MUI,ITER, CIDADANTA
Il AN{pAIlo À cnrnxÇl, Ao Àr}or,l]scllNlllt tt Ao lDoso.

4t2022, de autoria do Deputado DR. JOÃO, lido na 82u Sessão Ordinária

(04t0v2022).

E o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

DA MULIIBR, CIDADANIA
AO IDOSO.

PROPOSTçÃO N' PARECER N' 0.s. N"

?\l 412$22 $$ü4na22 üt {t1t2í122

Referente ao Projeto de Resolução (PR)

titulo de cidadão mato-grossense ao seúor
Pereira."

n" 00412022,

Alexandre de

que "Concede o

Carvalho Cardia

Pelas razões expostas, uma vez que foi qualificado o respectivo

mérito, voto favoravelmente à APROVAÇÃO do PROJETO DE

RESOLUÇÃO (pn) N. 412022, de autoria do Deputado DR. JOÃO, lido

na 82u Sessão Ordinária (0t41 0l 12022).

VOTO RELATOR:
FAVORAVEL A APROVAÇÃO.

PELA REJEIÇÃO.

PREJUDICIDADE _ ARQUIVO.

I
tr
tr

SPMDA{US/ CDHDDMCACAI /ALMT, EMOL dE

ASSINATURA DO RELATOR:

fo.:
"ffiifl
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YOTO DO RELATOR:

THIAGO SILVA
Presidente
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(cApiTULo vrrr, ARTrco 194, § úNtco E/ou ARrrco t95, s 2).
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Vice-Presidente
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PRESENCIAL

SEBASTIAO REZENDE

WILSON SANTOS

MEMBROS SUPLENTES

DR. JOAO

JOAO BATISTA DO SINDSPEN

cir-eÉRto cÀrteNi

DR. GIMENEZ

oBSERVAÇÃO!

! couonrleroRis*r). ! r*"s"*c,et

I-l coNrnÁnro ro RELAToR {r.1o) [ *nroro

n.;;;il;;;";*-- Ü;;il;;;
l-l coNrnÁnro ao nrleron rrío) l-l *uroro

ril;;;;;,;;;;;;; -----rn*.,.".,o,
l--l coNrnÁn ro ao RELAToR ír*.'-\{)}. l-l *rroro

o roç

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

DEPUT, SILVA
Presidente da ,MCACAI

Encamiúa-se à SPMD:

Sendo o LTADO FINAL daproposição, ! a,rnovADo f nrmrua»o

ivo do Núoleo Social

Xavier da Cúhâ Filho

do Nrrhr Soqal
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A MARiA DE CAMPOS ALVES
Secretária da Comissão Permanente
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