
EsrADo DE Maro GRosso
AS5EMBLEta LEGtsrATtva Do EsTADo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentar da lVIesa Diretora
Núclêo CCI R

Comlssão de Constltuição,lustiça e Redação

Rclator (a)r Deputado (a)

Os Autores. ctn JustiÍicatlva, inlomlaml

Á preseníe rusolução tam conlo,íülcro acrescer nas co lendas destd Augüsíd Cav
de Leis ajusto honenagem ao Pa\tor Seb.,stião Rodrigues de Souza.
Seba:tião Rodrigues de Souza, nosciclo no dia I I de ogosto de I93 t, na.íazencla de
seús ayós nloternos, próÍíno a citlode de pirajuba (MG), oúde Jbi botizou_se aos
I7 e permdneceu cté seus 27 anos.
O pdstor Sebastião R. de Sotza e a irmii Nildd Íle paula, casados desde t919,
tiverunt quatro lilhos, Silas, Rubens, Silene e Ahilio.
Todas as obras de Deas qua realizaran nas .nk1s .t,i.lds, Joran porque des.te u
inláncio sentiran a chatnacla cle Deus, paru cooperdr na obra.
O Pastor Sebastião Rodtigues de Souza.foi en|iado para Cuiabá en 12 de
rlezembro de 1974 para c!,l.Íütni.a liderança tLt igreja.lssenbleias de Deus na

I _ Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registradâ pela Secretaria de Serviços Legislativos _
SSL no dia 15ll'l/2020, sendo colocada em segunda pauta no dia 14/O4l2O2t, tendo seu devido
cumprimento-no dia 28104/2021, após foi encaminhada para esta Comissão de Constituição, Justiça
c Redação - CCJR também no dia 28/04/2021 e nela se aportândo na mesma data, tudo conforme as
folhas n." 02 e 20-v.

Submete-se a esta Comissão o projeto de Resolução em epígrafe, o qual não sofreu
qualquer espécie de emenda.

_ _-_ .E. lilhul gerais, a Propositura pretende promover acréscimo normativo à Resolução n."
6.597,,de.10- de dezembro de 2019, que ,.Dispõe sobre e consolida as honrarias instituídás pela
Assembleia Legislativa de Mato Grosso',, sendo que o reÍêrido acréscimo é para incluir cômo
espécime de honraria a "Comenda pastor Sebâstião Rodrigues de Souza,,.

Parecer n.' 67412021/CCJR

Autores: Deputado Thiago Silva e Dcputado Scbastião Rezcnde

Rcfcrentc ao Projeb de Resoluçào n.o 140/2020. aue ,,Alterà 
a

Resrluçào n" í,5,)- dc lU.l).1.,. quc .Di.pôe.,,bre e con.olid.] as
itunra .r\ tslllutdJs pelr As.c rbleiii Lcgi.lrlt\t,lc \4JI,, Cfoss,,....
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c pitÍtl mato_grossense. Ne época, Cuiabá e Várzea Grande tinham, juntas, cryenas
sete igrejas.

Em 38 anos de trabalho do pastor já sdo hoje 286 lgrejas Assembleicts de Deus
entrc as duas cidades, son0ndo mais de S0 mil membros. De apenas seíe igrejas,
en 1974, hoje jà existen üais de 2 mil em toclo o Estado, con mais .le lS[) uil
liiis.
O pastot Sebastião construiu o Grande Templo, ,ta Ayenida Historiador Rubens de
Mendo ça. Á c()nstruÇão, laior ndrco.la lgreja Assembleíd de Deus no Esía.lo,
comporta 22,5 níl pessods seníaclas, tem estacionamento com mil |agos, além de
ter uma Escôla de Ensino Fundamental e Médio com cdpacicla(le paru 1,5 nil
alunos, uma Rádío Nozareno FM l|7.gMHz, Liyralia Cantares de Salomõo.
O pastor íoi íanbém presidenle da Conrenção Esta(ludl das Assembteia de Deu.t
do Estado de Mato Grosso e Vice-presidente tla ConwnÇão Geraldas Assembleic$
de Deus do Br(lsil.
Pastor Seba.ttião cleixa 1 esposa de 70 anos de casaclos, 3 fthos, era I con a
pÍt ído do pr. Rubení 15 netos, 19 bisnetos e 3 t netos-
O pastor Sebastiiio cohn ele gostaya de dízer, não temÍazenda, não,en iquezds,
tenl uma casd, c(1rro, e o alegría de uma yicld tledicods à Deus.
Áo longo desses dnos, o p!1síor .foi responsável por clirersas ações sociltis,
especiahfiente \)ouadas paro .iea educacional, com inplantdÇã.) de escolas en
Cuiabá e demais municípios de Mdío Grosso, que proporcíondra uma nor)a,riszo
de yída de.iot)ens e ddültos.
Toda essa leprese tatiyidade e setl)Llão, rtzeram que o parjlor, no ano passaÍlo,
assunússe d 1,, úce_pres idência das Assenbleias de Deus no Brasil_
O Pastor Seha.ttião faleceu na data de 08/02/2020, t ítimct (la COVTD_19, deíxando,
para todos os seus léis un legado de fe, sendo jusÍa a prcseníe homendgefi por
esta Casa rle Leis, dado seüs grandesíeiíos e enorme .)ílmiraçãc) por onde passou.

A SSL apresentou ficha técnica (fl. 10), informando que não foi identificada proposição
semelhante ou idêntica em tâmite pelos órgãos desta Assembleii Legislativa.

Após, os âutos foram encamirihados à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia,
Cultura e Despoto, que opinou, no mérito, pelâ aprovação do projeto prcposio, tendo sido aprov"ado
em 1.o votação pelo Pleniírio desta Casa de Leis em 14/0412027.

Posteriormente, o Projeto de Resolução foi enviado a esta CCJR, para análise e emissão de
parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejurídico.

E o relatório.
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4



EsrADo DE MATo GRosso
ASSEMBtEtA LEGtsurlva Do ESTADo DE MATo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCJR

Com ssáo de Conslitui(áo, tu5t,ca e Redaçao

.?a

L[

II _ Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação _ CCJR, de acordo com o artigo 36 daConstituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, in"iso r, atinÉu iui, ao Regimento Intemodesta Câsa de Leis, opinar quânto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas asproposiçôes oferecidâs à deliberaçào do plenário desra Casa cle Leis 
-

, O presente Projeto de Resolução prctende promover acréscimo normâtivo à Resolução n.o6.597,.de l0 de dezembro de 2019, que..Dispõe iobre e consolida a. hon arias instituídas pelaAssembleia Legislativa de Mato Crosso,,, r"ndo qr" o referido acrésciÀo é para incluir como
espécime de honraria a ,,Comenda pastor Sebastião Áodrigues de Souza,;.

As regras propostas pelo projeto de Resolução são as seguintes:

Árt. l" Acrcsrcnta o p«ftigtctío XII do a igo 4" ria Resolução n. " 6.j97 cle
10.I2.19, que passa a |igorar con a seguinte iedação:

Art.l't---)
xll Comenda paÍor Sebostião Rodrigues de Souza.

Att. 2" Cria a Seção Xlt e acrescentd o A igo )5-A a Resolução n" " 6.597 de
10.12. )9, que passa (j vigorar com o seguinte redação:

SEÇÃO X
Da Conenda Pdstor Sebastíão Rodrigues cle Souza

ÁrL 15_Á A Comendd pctstot Sebas!íão Rod gues de Souza, cono conen(la
do Podet Legklatiyo do Estado de Mato Grosso, á destinatla a honenitgear
peryonalidades por relerantes íeilo.t rcligiosos, e de suas comunidadei, no
ánbito do Estado de Mato Grosso.

paúgraío único. Os proietos de resolução de concessãc) da Conenda
Pastor Sebastíão Roclrigues de Souza setào analiiddos Dela Co,lissão
Direitos Humanos, Cidadania e Ampatu à Criança, ao Adole:tc.ente e tto
ldoso

Atl. 3" Estd resoluçiio entra en rigor no ddta de süa public.tçào.

.. . . 
Observa-se, portanto, que o projeto institui nova honraria, pretendendo valolrz Í a

religiosidade do povo mato-grossense e a importância que depositam na ié.

A providência é medida de expressiva relevância, pois o Estado confere à religiosidarle o
caráter de ser um importaúte meio de extmvasamento áe um sentimento bom e àe atitudes
manifestamente virtuosas à preservação da paz social, da liberdade de expressão e de pensamento,

A!. André 
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razão pela qual é vedado aos efltes Íêderados embaraçar o funcionamento das
podendo-se âfinnâr que a Cana Màgni esli sendo prescrvada po...r" t.çrà
ta7 pre\reÍ o seguinte:

Arí. 5" Todo.( tão iguais perante a lei, sefi distinção de qüalquer notureza,
garuntirulo-se dos brasileiroi e dos estrungeiros resktintei no pais a
inyiolabilidade do direito à yida, à liberddda, à iguatddde, à sesuranç.t e à
propriedade, nos tet. los seguifites..

(... ),
IV - é livre a manifesração do pensd Tento, sendo yedaítí) o anonh ato:
(... ),
yI _ é i liolárel.a liberdacle de consciência e de crcnça, sefido assegurado o
liyre exercício dos cuhos relígio.tos e garantidct, n.t íorma (la tei, arrokção
aos locctis de cuho e a suds litarqias;
l/ll - é assegurada. noç rernos cla tu () prestaÇà., de assistência religios(.t
nds entidades ciyis e militares de internaçiio coletiya;
V] - ningué 1 será yivado de díreitos por motiyo cle crença religiosa ou de
con|icÇão Ílosórtca ou política, salyo se as inyocar Dara eximir_Íe .le
obrigação legal a todos imposta e recusar_se a iunprir presraçào
ahernativa, fxada en tei,.
(. ).

Art. 19. É t'edado à União, aos Estados, cto Distrito Fe(leral e .ros Municipíos:
I - estítbelecer cuhos teligiosos ou ig,ejas, subvencioná_los, e úaraçar_lhes
o Íunciondmento ou manter con eles ou seus rcpresentantes lelaÇões de
dependência ou aliança, ressalyada, na fonna ãa lei, a colabotição de
interesse público,

, Além disso, o presente projeto de Resolução atende também o que está disposto no art.25
da própria Resolução que pretende alterat cujo dispositivo contém a seguinte formula:

Att. 25 Outrus howaia! que eren a ser instituítlas pela Assenbleia Legirlatiya,
ou tloras nornas afn\ de\)erão integrar, pot ato ptóprío, a prcsente con:àlidaçat,.

Desse modo, o Projeto de Resolução está em consonância com a Constituição FederâI.

EsrADo DE MaTo GRosso
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CoÍrs\ao de (on<tituiçào,,J(t,ça e Redaçào

É o parecer.

atividades rcligiosas,
dc Lei, tanto que ela

Av. 
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III _ Voto do (a) Relator (a)

. Pelas razões expostâs, voto fâvorável à aprovação do projeto de Resolução n.. 140/2020,
de autoria dos Deputados Thiago Silva e Sebastião Rezende.

Sâla das Comissões, em J,j de ct de2O2l.

IV - Ficha de Votação

?Ío.teto de Rcsolução ü.,, i 40/2020 par.ccer nl 674,2021
l{cuniào da Corrissão cnt /2olt
Rclator (a):

Voto RelatoÍ (a
Pelas razôes cxpostas, voto favorá\,cl à aprovação do

Silva c Sebastiâo l{czcntle.
Projeto de Rcsolução n.' 14O|2O2O, de

auto a dos Deputados Thi

Posição na Comissão ldentificação do (a) Deputado (a)

Relator (a)

Av. André ,\Íônio Ma$i. n." 06, Setor A CpA CLp:780.{9,901 Cuiabá M.l
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Secretaria Parlâmentâr da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

ASSembleia legiSlativa comissão de constituição, Justiça e Rêdação

VOTAçÃO

LLLhli
Walcslia Cardo

Consultora Legislali
Núcleo CCJR

17e Reunião Ordlnária Remotâ

PROJETO DE RESOI-U Ne 140/2020
ado THIAGo Sfl-VA e Deputado SEBAsTtÃ-iE ENDE

Membros Titulãrês sim Não Abstenção
Deputado Wilson Santos - presidente x tr tr !
uepurâdo ur, Eugênio - vice_presjdente u tr ! x
Deputado Dilmar Dal Bosco tr D tr tr
Deputada Janainâ Riva tr n ! !
Deputado Sebastião Rêzende tr tr tr a

Membros Suplentês

Dêputâdo Carlos Avallone tr tr n tr
Deputado Faissâl x n n !
Deputâdo Eduardo Botelho tr ! D tr
Deputãdo Dêlegado Claudinei tr tr tr tr
Deputedo Xuxu DalMolin x n tr tr
Somã Total 5 0 0 2

l::.tl:*:_ FinaL vatéria relataaa peiÀ Deputâda Janaina Riva presenciatmen[ 
,.", 

0.l.".*
FAVORAVEL. Votarãm com a relatora os Deputaclos taissal, Wilson Santos e Xuxu Dal Molin
presencialmente e Dilmar Dal Bosco por videoconferência. Ausente os Deputados Dr. Eugênio e
Sebastião Rezende. Sendo ã matéria aprovada com parecer FAVORÁVEL.

Avenidà André Artónio Ma8g , n.ô 06, Setoí A cpA - CEp: 78049 901 cuiabá - MÍ

FOLHA DE VOTAçÃO - SISTEMA DE DEL!BERAçÃO REMOTA


