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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos 11o

dia 1910512021, sendo aprovado o requerimento de dispensa de 1o e 2" pauta na mesma data.

Posterionnente, a proposta legislativa foi encaminhada e aportada nesta Comissão no dia

3110512021, tudo confotme as folhas n." 02 e 33/verso.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei n." 35812021 - MSG n;' 6712027, de

autoria do Poder Executivo, conforme ementa acima. Durante o trârnite legislativo foratn

apresentadas as emendas n.os 01 e 02.

O projeto de Lei em referência, ern linhas gerais, tem por escopo criar instituir no âmbito

do Estado de Mato Grosso o Programa SER CRIANÇA e dá outras providências.

O teor da mensagem possui a seguinte justificativa:

No exercício da corupetência estabelecida no artigo 39 da Constituição do Estado

cle MaÍo Grosso, Íenho a honra de me dirigir aos Senhores membros dessa Casa

LegislaÍiva para submeler a vossl apreciação, a proposta de lei anexa que

"Instiíui no íimbito tlo EsÍuflo de Moto Grossrt o Progrumu SER Crionça e dú

outrus providêncios".

As desigualclades sociais não são mais suficientes para explicar, isoladaruenle, as

situações de risco e abandono em que vivem crianças e adolescentes em nosso

país, e que perpetuam marginalizaçcirt, exclusão e a .falta de tutela de direitos

..fundamintais. Estas situações repousam principalmente sobre os .fenômenos de

vulnerabilirlade social, ruptura e crise identitária enfrenÍados pela sociedctde, ou

seja, estão relacionadas ao enfraquecimento das redes sociais e, porlanto, a um

forte sentimento de solidão e vazio de existência.

As crianças e adolescenles que se enconlram em siÍuação de vtrlnerabilidade

social são aquelas que vivent negativamenÍe as consequinc'i' desigualdades

sociais, da pobreza e da exclusão social ; da.falta de vínc ivos na.família e
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nos demais espaÇos de socialização; ela passagem abrupÍa da iffincia à t,idct

adulta; da ,falta de aces,so à educação, trabalho, saúde, lazer, alimentação c
cultura; da.falta de recursos mql.eriais ntínimos para sohrevivência; da inserção
precoce no mundo do trabalho; da.falta de perspecÍivas de entrada no mercado

.formal de trctbalho; da enlrada em Írahalhos desqualificados; da exploração do

trabalho infantil, da falta de perspectivas profissionais e prrtietos para ofuturo; do

alto índice de reprovação e/ou evasão escolar; da oferla de integração ao

consunTo de drogas e de bens, ao Ltso de qrntas, e ao trlrfico de drogas.

Á infancia e adolescência devem ser compreendidas como .fases do ciclo de vicla

familiar, as quais envolvern tarefas específicas a serem desempenhcrdas por todos

os metnbros dafamília (CÁRTER; McGOLDfuICK, 1995; MINUCHII{, l9B2). No
processo de construção identitaria, a criança e o adolescenÍe conslroem sua aulo
intagent, seus valores, sentirnenlos e opiniões e, a partir disso, diferenciam-se clos

outros, E as ntudanças .física,s/hiológicas que vão ocorrendo durante sau

desenyolyintento tantbém exerceru influência sobre sua aulo-imagetl1 e em como os

outros os percebem.

A adolescência, por exernplo, está vinculada a um momento de socialização e

conslruçiio identitária, rico em possibilidades de descobertcrs, mudanças,

experimentação de papéis, novas experiências, condutas e situações sociais
(DORON, PAROT, 2000; ERICK\ON, 1976, OSORIO, 1992). Este período da vicla

é cornpreendido como uil1a passagem dct dependência infanlil à autonomia adulta,

caracterizada por Íransações afetivas relacionais, sociocognilivas, .sexuais,

idenÍitarias e normaÍivas, de separação e individuação, de luto e desilusão, cJe

dese.jo e prazer (SELOSSE, 1997).

segundo Preto (1995), a autonomio na adolescência é uma consÍrução de

trajetória própria clue envolve novas responsahilidades visantlo à inserção na vicla

adulÍa.

EsÍe processo implica etll um desequilíbrio.f'amiliar, o que requer da.família
adaptação e a capacidade de compartilhar com esse adolescenÍe, que passa (t

ocupar diferentes papéis e Íambém novos direil.os e deyeres, "Aulonomia não

significa desconectar-se emocionalmente dos pais, mas significa na verdade que

um indivíduo não é mais dependente dos pais eru termos psicológicos, e que lenl

mais conlrole sobre a tomada de decisões em suavida" (PRETO' 1995' p.229).

Por isso, a busca de identidade na adolescência não reqlter uma rupÍurct, ruas Ltma

renegociaçiio enÍre eles e seus.filhos. Neste processo ele construçtio rJa aulonomia,

as .famílias precisam .flexihilizar suas .fronteiras familiares para incluir a

independência dos Jilhos, de modo a permitir ao adolescenÍe movimenlar-se para

dentro e para fora do sislerna, deixando-o pertencer à família, mas, ao mesnxo

Íenlpo, porlenclo vittenciar ouÍros perÍencimentos (cÁRTER; MCGOLDRICK,
I 99s).

Neste sentido, é importante ressaltar que o desenvolvimento da aulonornia não

pocle ,ser confundido com falta de autoridade, regras e limitey'r{4uc,slão u sar

discuticla nruis adiante). Ao contrario, somenle com o exercício[lda autrtridac]e é
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possível o consÍrução da auÍonomia: da capacidade de negociar papéis,

reconhecer a alteridade, desenvolver o aulo-respeito e o respeiÍo pelo outro e Íer
limites, seguranÇo, conlrole e resprmsahilidade sobre suas próprias decisões nct

viclo.

l,{u perspectiva sistêntico, porlanlo, e altl.onontia é conslruída na relação. Assint

coruo ct aulonomia, Íodas as etapas do desenvolvimento huntano scio melhor
compreendidas cluando ampliadas e conlexlualizaclas na relação, ou se.ia, quando

cnlenclemos que as transformações decorrenÍe.v do de,çenvolvinlenlo eru cada elapa

du viclu ocorrent mais no nítel social que biolrigico.

Neste sentido, a infancia e a aclolescência não são caracÍerizcrdas como períodos
inerenles ao ser humano, mas cotlto utl1 proces,\o, ttivido em Ltill ruomenÍo dado,

determinctdo na exisÍência do sislema sociofamiliar (COLLE, 2001). E esla

cotnpreensão da criança e do adolescenÍe à luz de seu conlexÍo de relações

sociofamiliares amplia nosso olhar em direção às suas recles sociais, ou seia, as

relações interpessoais que eles percebem como signit'icativas em sua vida: na

.fatnília, na escola, entre arnigos, no trabalho, na comunidade (SLUZKI, 1997).

O contexto dos relações e as .funções que es redes de pertencimenlo exercetn na

vida das crianças e dos adolescenÍes são modos de se conhecer a própria criança
e/ou adolescenle, assim como os conÍextos de risco e proleção a que eslão

expostos.

Existe uma correlação direta entre a qualidarle de vida da crianço e do

adolescenle e a qualidade de sua rede social. Quando a criança e o adolescente

têm uma rede social e.fetiva e coníiável, ela gera saúde a eles. Do mesttlo ntodo,

cluando hct a deterioração da qualidaele da inÍeração da criança e/ou adolescenle

cotll sua rede social, esta se torna.fator de risco à sua saúde.

Por oulro lado, nurna perspectiva de co-consÍrução das rel.ações, em,olver-se eut

siÍuctções de risco tamhént deteriora a qualidade da suct rede social. Ássint, por
exemplo, quando o adolescente passa a se coiltunicar por nteio de um sinÍoma
(envolvimenlo com drogcts e atos infracionais, p. ex.), há unta ruplura ou

estognaçCio no desent,olviruento do ciclo de vicla de unta.família.

Os sinÍomas são teslernunhas do soJi'imento, da vonÍade e sünulÍaneantente tJa

impotência da criança e do adolescenle em curar seus sislentas relacionais. IsÍo

significa dizer que o sintoma regula o sistema, mas tambént denuncia suas

dificuldodes em enfrentar crises especificas (PEI{SO, 2003).

Por issg, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no 8.069, de l3 de

jutho cte 1990), garanÍe its crianças e aos adole,\cenles a proteção integ'al de

Íoclos os cJireitos .funclarnentais inerenÍes à pessoa humana, assegurando-lhes

oportunidades a.firn de lhes.facultar o desenvolvimenÍo fisico, ntental , ntoral,

espiritual e social, em conclições de liberdade e de dignidade.

O EstatuÍo da Criança e clo Ádolescenle (ECA), logo no

que expressam as principais delerntinações relacionadas a e

i;TJ
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Arl. 3' A criança e o adolescente gozanr de todos os direiÍos .fundaruentais
inerentes à pessoa huntanu, sem prejuízo da proÍeção integral de clue trata esÍa
Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por oulros meios, todas as oporÍunidades e

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral,
espiritual e social, ent condições de liberdade e de dignidade.

Art. 1o É dnyn, da famítia, da comunidttde, da sociedade em geral e do ltoder
púhlico ussegurar, com absoluta prioridade, a e.feÍivação dos direiÍos referentes à

vida, à suúde, à alimentação, à educação, cto esporte, Qo lctzer, à

profissionalização, à culÍura, à dignidade, art respeito, a liberclade e à convivência

.familiar e comunitciria.
Paragrafo único. A garanÍia de prioridade contpreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisqtrer circunsÍâncias,'
b) precedência de atendimenÍo nos serviços públicos ou de releviincia pública;
c) preferência nu.formulaçtio e na execuçãrt das políticas sociais públicas,'

d) deslinaçtio privilegiada de recursos públicos nas áreas relcrcir»tadas com a
proteção a infância e à juventude.

Art. 5" Nenhunta criança ou adolescente será objeto de qualquer.forma cle

negligêncict, discriminação, exploração, t,iolência, crueldade e opressão, ltunido
no .fbrma do lei qualquar atentutlo, ltor açãct ou ontis,sãtt, ctos seus direilos

.filndarnentais.

E imperioso regçistrar que o ciÍado e,\lalulo eslabelece que a gcn'anÍia cle

prioridade cotnpreende a destinaçcio privilegiada de recursos públicos nas áreas

relacionotlas com a proteção a infdnciu e a.iuvanlttcle.

De,çse modo, segundo a Política Nacional cle Assistência Social, o Estado det,e

pror)er proteção social à criançu,:; e adolescentes, bem cotno a .suos .fàmílicts, nas

,siluações de t,ulnerabilidade, risco ou exclusão social, potencializando recursos

indit,iduais e coletivos capazes de contribuir para a superação de Íais siluaçites,

resgute de seus direilos e alcance do qtrlonoruicr.

A situação de vulnerabil iclacle e risco a clue estão subntetidas parcelas

consideraveis de crianças, adolescenÍes e suas.famílias, relacionam-se dit'elamenle

à pobreza, discrirninação étnico-racial, baixa escolariclade, ./iagilização de

vínculos, Írubalho infantil, exploração sexual e oulrls.formas de violação de

direitos.

Por isso, a assislência social exerce papel .funelamental nesse conlexto, sentlo de

exlrenta importância a articulação enlre as políticas socictis pLlrd a inclusão de

crianças, cxlol.escenles e suas.famílias e o carater inÍerseloricrl das políticas de

inclusão social e formação para a cidadania, bem como a corresponsabilidade de

lodos os enles .federados ern sua implementação e a necessidade de planeiamenlo

territorial jas ações inÍersetoriais, de ntodo a promover sua articulação no âmhito

local.

produtos volÍadcts
convivência enl.re

Com efeilo, o ProEyama
para o esporte, lazer,

"SER Criança" irá oferecer
música, educação e atividades
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as diferenles .faixns etárias, antpliando a capacidade de diálogo e Írabalho ent

grupo, a reflexão e o debale sobre os temas referenÍes oo abuso, explnração, etnia
e gênero, estinrulando o respeilo múluo coru a preservação do espaço público.

O mencionado pro.jeÍo Íem o ohjetivct de melhorar a qualidctde vida de crianças e

adolescentes que se enconlram eru risco sctcial, ou sejo, que podem so.frer alguma
espécie de violência nas ruas ou na sua própria contunidade.

Ás crianças e adolescentes precisanl ser capazes de identiJicar seus senlimentos e

expressa-los, assim como precisam tantbém reconhecer as necessiclades

emocionais dos ouÍros membros de seu sistema sociofamiliar, para conslruir ct sua
rede afetiva e elaborar projelos de vida.

Diante de todas essas possibilidades de ação e compromisso socictl,

contpreenderuos que não estantos tratando de um trabalho ponlual, mas árduo e

que requer esperanÇa e disposição, pois por se tralar de "rede", a

responsabilidade deve ser compartilhada por todos nós. O .fato é que lemos unt

importante papel social a cumprir na |uta por um mundo ntais humano e não
podemos nos eximir disso.

Por fim, imperioso esclarecer que as letras iniciais, que junlas forntcurt a palavra
"SER", conÍida nome do proÍ:rama, re.ferem-se aos lrês grandes pilares em que o

tnesmo se suslenla; superaçCio, esperanÇa e re,speiÍo. Á palavra "SER" lraz a
represenlaÇão de que todos stio,SER S iguais, coru direito,s e deveres; e Íambénr

carrega a imporÍância do SERVIR, no sentido de doação ao próxittut.

Ante o exposto, e por entender que a proposta tent como e,\copo o alendintento do

inleresse maior, que é o interesse público, encantinho o presenÍe Projelo de Lei,

contando cctmo de coslume, com a colaboração de Vossas Excelências pctr(t suct

cél.ere aprottação, renovando, nesla oportunidade, e4tressões de consideração e

apreÇo.

Após, a dispensa de pauta da prirneira pauta, a propositura foi encarninhada à Comissão de

Direitos Hurnanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania, Atnparo à Criança, ao Adolescente e

ao Idoso, que exarou parecer de merito favorável à aprovação, acatando as emendas n.ns 01 e 02.

Na sequência, os autos foram encaminhados a esta de Cor-rstituição, Justiça e Redação -
CCJR, para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Cornissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo coln o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso l, alíuea "a", clo imento Interno

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurí
proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis.
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Conforme mencionado, a proposta legislativa, em linhas gerais, visa instituir no ârnbito do

Estado de Mato Grosso o Programa SER CRIANÇA e dá outras providências.

Desde já, é preciso deixar claro que o presente parecer orienta pela aprovação do Projeto

de Lei em apreço, pois a propositura selve como uma feramenta de proteção a crianças em situação

de vulnerabilidade e alto risco social, potencializando recursos individuais e coletivos capazes de

contribuir para a superação de tais situações, tentando resgatar seus direitos, corn a finalidade de

alcance de sua autonomia.

A proteção à criança e adolescente possui urn arcabouço jurídico amplo ern nossa Magna
Cafta, confonne demonstraremos abaixo.

Com efeito, a matéria se insere na cornpetência legislativa concorrente entre a União, aos

Estados e o Distrito Federal, para legislar sobre proteção à infrncia e à juventude nos tennos do

artigo 24, inciso XV da CRFB, verbis'.

Art. 24. Compete à (lnião, aos Estados e ao DisÍrito Federal legislar
con coruenl.e m en te sohre :

( .)
W - proteção à iffincia e à juventude;

Ainda, a Carta da República, em seu arligo 227 , estabelece ao Estado, juntarnente corn a
farnília e a sociedade, urn dever de proteção à criança e ao adolescente, colocando-os a salvo de

toda fonna de negligência e violência.

ArÍ. 227. E clever da.família, da sociedade e do EsÍado assegurar à criançct, ao

adolescenÍe e uo jovenr, com uhsoluÍa prioridode. o direiÍo a vida, à scrúde, ir

alintentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito, à liberdade e à convivência.familiar e comunilaria, além de colocá-los a

sqlt,o de toda .fbrma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão. (Redação doda Pela Emenda Constitucional n'65, de 2010).

Nesta direção, a Constituição do Estado de Mato Grosso, no aftigo 235, detennina tambem

que o Estado e os rnunicípios deverão prioritariarnente conferir alnpaÍo e proteção às crianças,

meslno em eventos públicos, e é atuando nesse sentido que a proposição se totna relevante.

Art. 235 O Estado e os Municípios devem assumir, priorilarian?enle, o amparo e o

proteção às crianças e aos.jovens em situação de risco e os pro4yanlas devent

atender às caracÍeríst.icas culturais e ,çócio-econômicas Iocais.

A Proteção Integral e a garantia do acesso a todos

adolescentes são sujeitos de direitos universais, corn prioridade
desenvolvirnento, de maneira que têrn o privilégio na atenção em

expostos.

os direitos porque crianças e
, por suâ condição peculiar de
qualquer situação a que estejam
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Dessa forma é essencial a intervenção do Poder Legislativo no sentido de garantir a plena
efetivação de seus direitos fundarnentais, com a mais absoluta prioridade, tal qual recomendado de

maneira expressa pelos arligos 3o e 4n, cla Lei n." 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), como reflexo direto do cornando supremo provindo do ar1. 227, caput, da nossa

Constituição, vej amos :

Árt. 3" Á criança e o adolescenle gozatn de todos r,ts clireitos .fundamenlais
inerenles à pessoa humano, ,sem prejuízo da proleção inlegral de que trata esla

Lei, assegurando-se-lhes, por Iei ou por oulro.\ meios, Íodas as oportunidades e

./àcilidades, a .fim cle lhes .faculÍar o desenvolvimenÍo .fisicct, menÍal, ruoral,
espiritual e social, em condiç(tes de liberdacle e tle dignidacle.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a Íodas as crianças
e adole,scenÍes, sem discrirninação de nascimenlo, siÍuação.fantiliar, idade, sexo,

raça, etnia ou cor, religitÍo ou crenÇa, deíiciência, condição pessoal de

desenvolvinlenlo e aprendizagem, condição econômica, ambienle social, regiôio e

local de moradia ou outra condição que diferencie as pessocts, as famílias ou a
comunidade em que vivent. (uulltLL-tUyll t.!!Jl-Jl2i-/ ,-ila 20 I (t t

Art. 1o É dever da Íitmília, tla comunidude, tla sociedode em íleral e do poder
púhlico ussegurur, com obsoluÍu orioridude, a e.fetivação dos direiÍos referentes à

vida, à saúcle, à alimenlação, à educação, ao esporte, oo lcrzer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeilo, à liherdade e à convivênciu

fam il iar e comunilciri a.

Paragrafo único. Á garanÍia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proÍeção e socoruo em quaisquer circunslâncias;
b) precedência de alendimento nos serviços públicos ou de relevância pública,'
c) pre./'erência na.fbrruulação e nu execução da,s polílicas socicris pírblicet,s,'

d) destinação privilegiadu de recursos públicos nas areas relacionaclas com a
proleção à iffincia e à juventucle. (grrfos nosso)

Isso demonstra que a maÍeria está afeta tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder

Legislativo, não sendo privativa de um deles, razáo pela qual razáo pela qual não paira sobre eles o

vício da inconstitucionalidade, visto que está a respeitar o disposto no art. 39, caput, da

Constituição Estadual.

Destafte, o senhor Govemador do Estado deu um passo muito irnportante ao estabelecer

políticas sociais, visando a melhorar a qualidade vida de criauças e adolescentes em situação de

risco social.

Ademais, pela leitura dos dispositivos da propositura, verifica-se que a matéria é de

iniciativa do Poder Executivo, eis que a c/ra, estrutura e dá novas atribuições ao órgão da

Administração Pública Estadual, logo, a matéria é de iniciativa privativa ao Governador, conforme

prevê o art.39,parágpafo único, II, o'd", da Constituição Estadual, in verbis:

Árt. 39 A iniciqtitta das leis complernentares e orclinarias ccrbe membro

ou Conrissão da Assembleia Legislaliva, ao Got'ernador drt ao Tribunal de
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,Itrstiça, à Procuracfutria Gerol ele ,Iustiça e oos cidadãos, na ./'orma e nos casos
prev i s I os n e.s Í a C on s t i Íu ição.
Purrigrt(b único São de iniciativcr privaliva do Goventaclor do Estodo as leis clue:
Il - clisponhcun sobre:
()
d ) c r i a ç ã o, _ggl ufury§!! o e__Stülyç_Õgtlkts S e u e t cr r i
Ádm in is tração Púh I iccr.

Feitas as observações acirna, err especial a concernente ao art. 39, parágrafb único, II, d,
da Constituição do Estado de Mato Grosso, é preciso fazer constar que o seu art. 25,LX, estatui que
cabe à Assernbleia Legislativa dispor sobre a rnatéria:

Art. 25 Cabe à Á,ssembléiu l.egislutivu, com a sanção do Governador do Eslaclo,
ntio exigida esta para o especificctdo no Arl. 26, tlispor sobre Íodas as matéria.ç de
contpetência do EsÍado, especialntente:
(..),
IX - criação, eslruluração e aÍ.ribuições das Secrelarias de Estaclo e órgãos du
Ádm in is tração P úb I iccr ;

As emendas n.os 01 e 02 possuem a finalidade de tratar do acompaúamento e

restabelecimento da saúde mental de crianças afetadas por eventos traumáticos decorrentes de
situação de vulnerabilidade, em total conformidade com os preceitos constitucionais e legais que
visam a proteção integral das crianças.

O art. 227, da Carta Magna também determina que o Estado possui o dever de assegurar á

criança com absoluta prioridade o direito a vida e a sua saúde das crianças, e no seu § 1o institui a

obrigatoriedade do Estado para a instituição de programas de proteção integral, bem como prevê a
aplicação de percentual dos recursos públicos destinados a saúde materno-infantil (§ 1o, inciso I),
assim, a proposta ao instituir a obrigatoriedade de aferição de temperatura possui a finalidade de

garantir essa proteção as crianças mato-grossenses

Assim, considerando que as emendas apresentadas, possuem pertinência temática e

asseguram a proteção integral das crianças, somos pela sua aprovação.

Dessa forma, o Projeto de Lei atende as noÍrnas constitucionais, legais e regimentais, não

sendo vislumbrado, neste momento do processo legislativo, qualquer óbice a sua aprovação.

E o parecer.

III - Voto do Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei
Mensagem n! 6112021, de autoria do Poder Executivo, acatando as emendas n."s 01

Sala das Comissões, em de de202L.

n." 35812027
02.
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IV - Ficha de Votação

Proieto de Lei n." 35812021 - Mensasem n.o 6112021- Parecer n." 76612021

Reunião da Comissão em UJ / CG / Zü 2

Presidente: Deputado t!\ \ t-t.\ç-r I §G t r. §
Relator (a): Deputado (a) l\ \ l' l$r,.l §Ç\t*3.-\\)>

t"ffil

tffil

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n.'35812021 - Mensagem n.o

6112021, de autoria do Poder Executivo, acatando as emendas n.os 0l e 02.

Posição na Comissão Identificação do

Relator(a)
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PROJETO DE LEI n." 35812021

Poder Executivo

vorAÇÃo

Waleska Cardo
Consultora Legislativa - N

ALMT
Ássemhl*ia legislativa

FOLHA DE VOTAÇÃO - STSTEMA DE DELTBERAÇÃO nrVrOrA

Reunião:
Data/Horário:

Proposição:
Autor:

DEPUTADOS TITULARES SIM NAO ABSTENÇAO AUSENTE

WILSON SANTOS - Presidente x
DR EUGENIO - Vice-Presidente X

DILMAR DAL BOSCO x
JANAINA RIVA x
SEBASTIAO REZENDB x

DEPUTADOS SUPLENTES

CARLOS AVALONE

FAISSAL

EDUARDO BOTELHO

DELEGADO CLAUDINEI x
XUXU DAL MOLIN

SOMA TOTAL 5 0 I

RESULTADO FINAL: Matéria relatada presencialmente pelo Deputado Wilson Santos, com
parecer FAVORAVEL, acatando as emendas n.os 01 e 02.Yolaram com o relator os Deputados

Dr. Eugênio e Delegado Claudinei presencialmente e Deputados Dilmar Dal Bosco e Sebastião

Rezende por videoconferência. Ausente a Deputada Janaina Riva. Sendo a maténa aprovada

com parecer FAVORAVEL, acatando as emendas n.os 01 e 02.
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