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I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
1610212022, sendo aprovado o requerimento de dispensa de lu e 2u pautas na data de 2310212022,
após foi encaminhada para esta Comissão em 0910312022, tendo a esta aportada na mesma data
conforme às (fls. 02ll5l25v).

Com efeito, submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n." L7312022, de autoria do
Deputado Dilmar Dal Bosco, o qual visa denominar de 'Adib Ayesh NaÍi Has Abdel Khaleq" a
Escola Estadual Nova Campo Verde - MT.

No âmbito desta Comissão não foram apresentadas emendas ou substitutivos. O Autor da
proposição assim expõe em sua justiÍicativa:

"O objelivo da presente proposição é prestar a justa e devida honrcnagem ao
saudoso Ádib Áyesh NaJi Has Abdel Khaleq, filho de Ayesh NaJi Has Abdel e
Hafika Harmad, nascido em l6 de julho de 1936 no Estado Palestino, registrado
na Jordânia, criado no Estado Palestino, na cidade de Qahatiya, formado ent
matemática na cidade Palestina de Nablus, onde se formou e trabalhou corno
professor do primário, de 10 defevereiro de 1954 até ofinal de 1956.

Ent 27 de março de 1957, Adib Ayesh chegou ao Brasil em caraÍer permanente.
Desembarcando no PorÍo de SanÍos-SP, depois indo para o Distrito Federal
(Brasília) e enÍão, morando em Jovidnia-GO.

Ent 1960 mudou para a cidade de Rondonópolis MT, trahalhou como comercianÍe
durctnle nove anos, Nessa cidade formou família, casando-se com Elza Henrique
Lima, tendo cinco filhos, FáÍima, Maruam, Chadia, Monir e Mazen. em seguida
mudou para a cidade de Juscimeira, onde morou duranÍe qualro anos. Foi uru pai
que sempre criou seus .filhos dentro da igre.ja, pregando o evangelho no amor a
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Deus. Grande educador, pai sempre presente pela honestidade, tolerância, amor
ao próximo, sempre prezou muito pelo caraíer, amizade, honrctclez, huntildade,
simplicidade, sinceridade, enérgico quando precisava, na maioria clas vezes doce
como ntel e uma imensa alegria e vonlade de viver, sem lemer a morle.

Em 1973, iniciou um novo capítulo de sua trajetória quando veio para a cidade cle
Nova Brasilândia. Adib se naturalizou brasileiro, podendo assim clar continuidade
em seus estudos aqui, em terua,t brqsileiras. Tinha grande conhecintento
lingtríslico, sendo que.falava cinco idiomas, lidando com pouquíssinta dificuklade
com a nossa complexa língua portuguesa. Dando continuidade no sua carreira
como professor, .fez Magistério na Escola Evangélica de BuriÍi, situada ent
Chapctrla dos Guimarães, que foi sua primeira fonnação na língua oficial de seu
novo país, o Brasil. Em 1976 foi contratado como professor de 5,,a 8,,series,
lecionanrJo matemática e inglês na Escola Estadual de l" e 2'grau, Frei o,swqldo
Braum ent Nova Brasilândia, depois de ter realzado concurso púbtico em l9B4 e
sendo lotado cottto professor efetivo nesta mesrna Escola. Fonnou eru Estudo
Sociais na Faculdade UNOEST Paulista (Presidente Prudente-SP), rnas sem nLmcct
abandona sua maior didática, que era na disci1:lina de matemática e inglês.

Foi SecreÍario de Educação no município de Nova Brasilânelia por 3 anos e 6
meses. Em 1994 pediu remoção para o nrunicípio de campo verde, para escola
Estadual lüaldemom Moraes Coelho, onde .foi acolhido cont rnuiÍo carinho pelos
profissionctis cla educação, atuando na disciplina de matentatica e inglês até o ano
de 2001, Um educador sempre a disposição da secretaria de Estado de Educctção,
ruuilo preocupado com a educação do país, trabalhou incansavelntenÍe por toda
sua vida profissional.

Quando o tempo, e sua incrível j<trnacla, moslraranl os sinai.s de sua passagem,
principalmenle em sua saúde, ele teve que se afastar.fisicamente daquilo pelo qual
se dedicou unru vida inteira, q sala de aula. Mesmo disÍante, senlpre manteve o
espírito ele perseverança, humanidade e aÍnor que .fizerant de Adih Ayesh Has
Ahdel Khaleq um ntarco na história da educação de campo verde. Em 26 de
fevereiro de 2009, seu corpo nos abandonou, tnas seu legado pertnanece vivo em
nossas lemhranças, em nossas ações e em nossos corações.

Pelo exposto, acolhemos com grande empenho esta reivindicação e pedimos a
colaboração dos nobres pores na aprovação da presenÍ.e matéria. "

Cotn a dispensa de pauta, o projeto foi encaminhado à Cornissão de Educação, Ciência,
Tecnologia, Cultura e Despotlo, a qual exarou parecer de mérito favorável à aprovação (fls.
17l25v), tendo sido aprovado em 1.n votação pelo Plenário desta Casa de Leis no diaO9lO3l2O22.

Em seguida, os autos foram encaminhados a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para emitir parecer.

É o relatório.
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II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso l, alinea ooa", do Regimento Interno
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as
proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O Projeto de Lei visa denominar de "Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq" a Escola
Estadual Nova Campo Verde - MT.

Preliminarmente, discofferemos sobre a questão da naturalidade do homenageado, haja
vista que conforme justificativa do autor da proposição, fora informado qtre "(...) Adib Ayesh Naíi
Has Abdel Khaleq, filho de Ayesh Nafi Has Abdel e Ha/ika Harmad, nascido em 16 de julho de
1936 no Estado Palestino, registrado na Jordânia, criado no Estado Palestino, na cidade de
Qabatiya (..). Em 1973, iniciou um novo capítulo de sua trajetória quando veio para a cidade de
Nova Brasilôndia. Adib se naturalizou brasileiro, podendo assim dar continuidade em seus estudos
aqui, em terras brasileiras (...).".

Pois bem, a nossa Carta Magna em seu artigo 5o ao tratar dos Direitos e Garantias
Fundamentais, assegura que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, sendo brasileiros
ou estrangeiro, vejamos:

Art. 5o rodos são igaais peranÍe a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

Ademais a Constituição Federal ao tratar da nacionalidade assegura ser brasileiro
naturalizado os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem condenação penal. Conforme justificativa do autor o homenageado
chegou ao Brasil em 1957 em caráter permanente, vindo a se naturalízar brasileiro em 1973,
ou seja, 16 (dezesseis) anos depois se sua chegada ao país, cumprindo, portanto, os requisitos do
artigo 12, inciso II, alínea'ob" da CF, o qual transcrevemos:

Art. 12. São brasileiros:
(...)
II - naturalizados:
(...)
b) os esírangeiros de qualquer nacionalidade, resideníes na República
Federaliva do Brasil hd mais de quinze anos ininíeruuotos e sem condenacão
pena!, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
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Insta consignar ainda que a nossa Constituição Federal em seu artigo 12, §2, assegura que
não haverá distinção entre brasileiros natos e naturalizados, "§ 2" A lei não poderá ,tnb"ltàr,
distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.".

Visando o arremate da questão da nacionalidade, importante trazermos a baila, os
ensinamentos da jurista Nathalia Masson em obra recentemente lançada:

"Pode-se conceituar nacionalidade como sendo o vínculo jurídico-político que
liga o indivíduo a um deÍerminado Estados, tornando-o um componente do povo,
o que o capacita a exieir a oroíeciio estatal, a fruição de nrerrogativas ínsitas à
condicão de nacional. bem como o sujeita ao cumprimento de deveres. Referida
associação 

-entre 
indivíduo e Estado - é que determina e permite a identificação

dos suieitos que compõem a dimensão pessoal do Estado, um dos seus elementos
constitutiyos bás icos.

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo
XV,
Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, ninguém dela pode ser privado
arbitrariamente, tampouco se pode negar ao indivíduo o direito de alterá-la.

o tema'tnacionalidade" encontra-se normalizado no art. 12 da GF/BB, estando
regulamentado pela Lei nova de Migração (Lei n- 13.445/20tzs), que reyogou o
Estatuto do Estrangeiro (Lei n" 6.81 5/ I 980) e promoveu uma verdadeira mudança
paradigmática: se antes a legislação se pautava na proteção da segurança
nacional (numa leitura do estrangeiro que o equiparava a uma ,,ameaça,,), ogora
estrangeiros são vistos como suieitos de direitos - e a proteção e bem-estar do
migrante, do apátrida e do visitante qpresentq-se como o intuito primordial da
legislação. (Masson, Nathalia. Manual de direito constitucional /Nathalia Masson
- 8. ed. rev. ampl. E atual. -Salvador: JusPODIVM, 2020. Pg 463)".

Quanto a questão da naturalidade nos ensina que:

"(...) Porfim, q nacionalidade secundária (também intitulada adquirida) é
aquela normalmente resultante de um ato voluntário, manifestado após o
nascimento. A naturalização decote, pois, da expressa revelação, na via
ordindria ou extraordindria, da vontade do interessado de compor o povo
de um Estado especíJico. (Masson, Nathalia. Manual de direito constitucional
/Nathalia Masson - 8. ed. rev. ampl. E atual. -Salvador: JusPODIVM, 2020. Pg
469)".

Portanto, quanto a naturalidade do homenageado não vislumbra-se óbice paru o
prosseguimento da proposição.

Superada essa questão, a Constituição Federal ao disciplinar a competência legislativa, fez
previsão om seu artigo 22 das matérias da competência privativa da União, bem como em seu artigo
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30 das materias de cornpetência dos Municípios, especialmente legislar sobre assuntos de interesse
local.

No texto da Carta Magna inexiste qualquer vedação à nominação de logradouros, obras e
monutnentos públicos. Ao contrário, a sua licitude é assegurada pela Lei n.o 6.45411977, QUe,
embora editada antes da promulgação da CF/88, foi por ela recepcionada, pois, não colide coln seus
princípios ou regras.

A Lei n.n 6.45411977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras e
monumentos públicos, e1n seu artigo 1o veda apenas a atribuição de nome de pessoas vivas ou que
tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava:

Árt. la E proibicto, em todo o terriÍório nacional, atribuir norue cle pessoa viva ou
que tenha se notabil.izado pela defesa ou exploração de ntão de obra escrav(1, etn
qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, perÍencente à união
ou às pessoas jurídicas da adntinistração indireta. (lla!141'to_tlrrkr lllU_kL !t:
12,7§J, dç: )-011.)

Cabe ressaltar que, no ârnbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei n.o 10.34312015,
que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de
improbidade ou crime de corrupção, que, erl seus artigos 1.o e 2" dispõern o seguinte:

Art. l'Fica proibida, no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato
Grosso, a concessão de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por
ato de improbidade ou crirue de corrupção.

Parág7afo único Incluem-se na vedação do caput deste artigo a denominaçiio de
prédios e logyadouros públicos.

Art. 2" Á vedação prevista no Árt. l" se estencle também o pessoas que tenhant
praticado atos ou que tenharu sido historicamenle considerados participantes de
atos de lesa-humanidade, tortura, exploraçtio do trabalho escravo, violação dos
direitos humanos ou ntaus-tralos a animais.

A Constituição do Estado de Mato Grosso não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ou aos Poderes Executivo e Judiciário,
Tribunal de Contas ou Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em exame por
membro deste Parlamento.

O Supremo Tribunal Federal, analisando o assunto, não encontrou nenhuma
inconstitucionalidade quanto à questão de iniciativa, mas somente quanto ao fato de dar nome de
pessoas vivas:
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"(...) o inciso v do artigo 20 da CE veda ao Esratlo e aos Municípios aÍr.ibuir
nonrc de pessoa viva a avenida, praÇa, rua, logradouro, ponÍe, resentatório cle
água, viadtrto, praÇa de esporÍe, hiblioteca, ho,spital, materniclade, ecli./ício púhtico,
audilórios, cidades e salas de aula. Não me parece incon.stitucional. O preceiÍo
ttisa a impedir o culÍo e a promoÇão pessoal de pes.soas ttittas, lenharn ou não
passagem pela Administração. C)abe ressalÍar, que Proibição ,similar é e.sÍipulada,
no dmbito .federal, pela Lei n. 6.451/27(...) (ADI 307, yoto do Min. Eros Grau.
julgamento em l3-2-08, D,lE de 20-6-05)

Cumpre ainda iuformar que ern consulta prelirninar, não encontramos nada que
desabonasse a conduta do homenageado, colno podernos constatar na justificativa do autor, quando
relata seu histórico e trajetória de vida, tomando-a dessa forma apto a ser hornenageado pàr esta
Casa de Leis.

Vale ressaltar ainda que a presente propositura, confonne já destacado, não confere novas
atribuiÇões. tampouco acarreta despesas ao Poder Executivo, sendo, poftanto perfeitarnente possível
à iniciativa parlarnentar, confonne jurisprudência pacificada pelo Suprerno Tribunal Federal.

Ademais, não há projeto de lei ou lei em vigor que impeçarn a continuidade da proposição,
podendo esse trecho de rodovia receber tal nomenclatura.

Assim, não vislumbratnos questões constitucionais e legais que sejam óbice para a
aprovação do presente projeto de lei.

É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n3 17312022, de
autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco.

Sala das Comissões, em i' de ,,, .,, de 2022.
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IV - Ficha de Votação

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n." 17312022, de autoria dó
tado Dilmar Dal Bosco.

Posição na Comissão Identificação do (a) Deputado (a)
Relator (a)

§
Membrós (a) \ ,\

Lyr"y dr^^^* /,-\r _-lX\\
/ f,^.N \\r

\ \
\

Proieto de Lei n,' 17312022 -Parecer n.' 41612022
Reunião da Comissão em 15 I o5 lzog

Relator (a):
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voTAçÃo

FOLHA DE VOTAçÃO - STSTEMA DE DELTBERAçÃO HíBRIDO

1ê Reunião Ordinária Híbrida

PROJETO DE LEt t7312O22 de Pouto"
Deputado Dilmar Dal Bosco

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Dilmar Dal Bosco - Presidente x tr n tr
Deputado Sebastião Rezende - Vice-
Presidente

tr n tr x

Deputado Dr. Eugênio n n tr n
Deputada Janaina Riva x n ! u
Deputado Max Russi x n n n

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone u u n tr
Deputado Faissal tr tr tr tr
Deputado Dr. Gimenez n n n n
Deputado Delegado Claudinei tr tr tr tr
Deputado Xuxu Dal Molin n n tr tr
Soma Total 3 0 0 t
Certifico que: Matéria relatada pela Deputada Janaina Riva com parecer FAVORAVEL, lida
presencialmente pelo Presidente Deputado Dilmar Dal Bosco. Votaram com a Relatora os
Deputados Dilmar Dal Bosco e Max Russi presencialmente. Ausente o Deputado Sebastião
Rezende. Sendo a propositura aprovada com parecer FAVORAVEL.

uüúuti-- C&,.
Waleska Cardoso [ ,r

Consultora Legislativa - NúcleMCJR

,rctrc>tt
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