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PARECER N'

EMENTA

AUTOR:

I - RELATÓNIO:

009312022 o. s. N' 009312022
Referente ao Projeto de Resolução (PR) no 6412022, que 'oConcede a

Comenda Marechal Cândido Rondon ao Exmo. Seúor Kalil Sarat Baracat

de Amrda".
Deputado PAULO ARAÚJO.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Resolução (PR) n."

6412022, de autoria do Deputado PAULO ARAÚJO, que "Concede a

Comenda Marechal Cândido Rondon ao Exmo. Senhor KALIL SARAT

BARACAT DE ARRUDA".

A iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços

Legislativos, por meio do Processo n' 32312022, Protocolo n' 173212022,

lido na 4u Sessão Ordinária (2310212022), conforme descrito abaixo:

Art. I' Fica concedida q Comenda Marechal Cândido Rondon

ao Exmo. Senhor Kalil Saral BaracuÍ de Arruda.

Arl. 2" EsÍa resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

Os autos foram tramitados pela Secretaria de Serviços Parlamentar,

com a FICHA TÉCNICA, expedida em 0910312022, catáúer informativo,

com observação que o presente projeto não foi instruído com os documentos

exigidos pela Resolução no 6.597 de 2019, conforme fl. 07. Todavia na

justificativa há informações suficientes para aanálise do projeto.
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Insta mencionar que, em reunião realizada no dia 13 de janeiro de

2020, na qual participaram a Secretaria de Serviços Legislativos e demais

diretorias desta Casa de Leis, ficou registrado em ata que a menção, na

justificativa do projeto, das realizações da pessoa a ser homenageada é

suficiente para comprovar a prittica de atos de relevante interesse social,

cultural, econômico ou político paÍa a população do Estado de Mato Grosso,

de acordo coln a especificação da honraria a ser agtaciada.

Em 0910312022, os autos foram enviados ao Núcleo Social,

conforme artigo 360, inciso III, alínea ooa" do Regimento Interno, paÍa a

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, pata a

análise e emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

Em apertada síntese. É o relatório.

II - PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecer quanto ao mérito a

todas as proposições e assuntos concernentes à educação e instrução,

pública ou particular, e a tudo que disser respeito ao desenvolvimento

edu.cacional, artístico e desportivo, contidos no Artigo 369, inciso III, do
\_

Regimento Intemo desta Casa de Leis.

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no

rol de competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no

art.26, XXVII da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promulgada em 05 de outubro de 1989 - D.O. 18/10/1989 e no artigo 171 do

Regimento Intemo desta Casa de Leis.
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Árt. 26 - E da competência exclusiva da Assembleia

Legislativa:
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XXWil - emendar a Constituição Estadual, promulgar leis nos

casos previstos nestd Constituiçdo, expedir decretos

legislativos e res oluções ;
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Art, l7l - Resolução é aquela que se destina a regular matéria

de caráter político, qdministrativo ou processual legislativo

sobre o qual deve a Ássembleia Legislativa manifestar-se no

âmbito de sua competência exclusiva, nos casos indicados na

Constituição Estadual, nas leis complementares e neste

Regimento lnterno.

A intenção do autor é "Conceder a Comenda Marechal

Cândido Rondon ao Exmo. Senhor Kalil Sarat Baracat de Arruda", de

acordo com a Resolução rf 6.597, de 2019 que "Dispõe sobre e consolida as

honrarias instituídas pela Assembleia Lesislativa de Mato Grosso",

estabelece na seção XI, artigo 15, sobre a Comenda Marechal Cândido

Rondon. Vejamos:

ArÍ. l5 A Comenda Marechal Cândido Rondon, como comenda

do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, é destinada a

galardoar personalidades brasileiras ou estrangeiras, civis ou

militares, que, por seus méritos pessoais ou relevantes serviços

prestados ao Estado de Mato Grosso, se tenham feito
merecedoras de público reconhecimento.

Porúgrofo único: Os projetos de resolução de concessão da

Comenda Marechal Cândido Rondon serdo analisados pela
Comissdo de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e

Desporto.

considerando o presente pleito, o autor terá indicado 003/005

homenagens na colrente Sessão Legislativa de 2022. Além disso, em

consonância com o Art. 18 da Resolução corespondente dispõe sobre o

limite quantitativo de honrarias indicadas por cada deputado, em cada

Sessão Legislativa, vejamos:
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Art. 18 Cada Deputado poderá indicar, por sessão legislativa, até

quarenta e uma homenagens, distribuídas da seguinte forma:

I - 01(uma) pessoa para receber a Comenda Filinto Müller;

II - 35 (trinta e cinco) pessoas para receber o Título de Cidadania

Mato-Grossense;

III - 05 (cinco) pessoas para serem homenageadas com as demais
honrarias elencadas nesta Resolução. (Grifo nosso).

Nas folhas 02 e 03 do Projeto de Resolução (PR) n"

6412022, o nobre Parlamentar apresenta a seguinte justificativa:

Kalil Sarat Baracat de Amrda, nasceu no dia 27/08/1981, é

natural de Yixzea Grande, Mato Grosso, casado com a

promotora do Ministério Público Estadual Sf Januária Rondon.

Em 2007 exerÇeu a função de administrador da Sobev

(Sociedade Beneficente Escolar de Yârzea Grande). Sua

carreira política iniciou-se em 2012 quando disputou pela

primeira vez a eleição para o mandato de vereadot por Yârzea

Grande pela coligação "Amor porYárzea Grande", tendo sido

eleito com 2.613 votos, nesse período foi escolhido como líder

do governo pelo então prefeito Walace Guimarães.

Em 2016, com a posse da prefeita Lucimar Campos, Kalil toma

posse como Secretário de Desenvolvimento Econômico. Já em

2018, candidatou-se a Deputado Estadual pelo MDB, tendo

alcançado 10.389 votos no pleito, votação expressiva para um

jovem estreante na política estadual. No ano de 2019 retorna à

prefeitura, assumindo a Secretaria de Governo.

Em 2020 foi eleito o 30" prefeito da segunda maior cidade do

estado de Mato Grosso, o município de Yíxzea Grande, com

50.9 18 voÍos (46,12 %o).

De família tradicionalmente política, Kalil Baracat é neto da

ex-prefeita Sarita Baracat, a primeira prefeita de Yâtzea

Grande nos anos 60 e do ex-vereador Emanuel Benedito de

Amrda, popular "Caboclo" e filho do ex-vereador, ex-deputado

estadual e ex-Secretário de Estado Ernandy Maurício Baracat

de Amrda, o saudoso Nico Baracat, falecido no ano de 2012

em decorrência de um acidente automobilístico.

Sendo assim, a Comenda Marechal Cândido Rondon tem o

propósito de homenageá-lo pelo seu mérito excepcional, pelo

trabalho árduo em prol da comunidade varzeagrandense e

matogrossense, com políticas públicas de inclusão e
acolhimento, tornando-o merecedor desta distinção.
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No momento da análise do Projeto por esta Comissão, houve a

habitual pesquisa e conferência no sistema de tramitaçáo (intranet - controle

de proposições), em que não foi detectada a existência de proposições

versando sobre matéria anirlo ga ou interdependente.

Ademais, a prestação de homenagens e concessão de honrarias é

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

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

bem-estar coletivo.

Destarte, o homenageado em questão, Kalil Baracat, é o atual

prefeito de Yárzea Grande, segunda maior cidade do Estado. Em seu

extenso currículo, Kalil já foi administrador da Sociedade Beneficente

Escolar de Yárzea Grande - SOBEV, vereador municipal e também foi

Secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade que tanto ama.

Além desta homenagem, o ilustre prefeito deYârzea Grande também

será agraciado com a Comenda Dante de Oliveira, oferecida pelo deputado

Wilson Santos. Seu recoúecimento se deve, principalmente, pelo trabalho

arduo em prol da comunidade vírzea-grandense e mato-grossense, com

politicas públicas de inclusão e acolhimento.
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Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões elencadas na

justificativa e currículo do indicado, através do Projeto de Resolução (PR)

n' 64t2022, de autoria do Deputado PAULO ARAÚJO, entendemos que o

seúor KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, satisfaz os requisitos

estabelecidos conforme a RESOLUÇÃO No 6.597, DE 2019 - D.O.E.

AL/MT DE l0ll2l20l9, é justo que receba a ooComenda Marechal Cândido

Rondon", assim, qualificam seu mérito.

Dessa forma, manifestamo-nos favoráveis pela aprovação do

Projeto de Resolução (PR) n' 6412022, de autoria do Deputado PAULO

ARAUJO, lido na 4u Sessão Ordinária (2310212022).

É o parecer.
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III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇAO N' PARECER N" o.s. N'
l>R b4l2$22 0$9312(022 $a9y2022

Referente ao Projeto de Resolução (PR) n" 64/2022, de autoria do

Deputado PAULO ARAÚJO, que "Concede a Comenda Marechal Cândido

Rondon ao Exmo. Seúor KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA".

Analisados os aspectos formais e as razões elencadas na justificativa

do projeto, entendemos que o senhor KALIL SARAT BARACAT DE

ARRUDA, residente em Yérzea Grande, onde também exerce com

maestria o cargo de Prefeito do Município, satisfaz os requisitos

estabelecidos conforme a RESoLUÇÃO N' 6.597, DE 2019 - D.O.E.

AL/MT DE 1011212019, é justo que receba a "Comenda Marechal Cândido

Rondon", assim, qualificam seu mérito. Somos favoráveis pela aprovação

do Projeto de Resolução (PR) n" 6412022, de autoria do Deputado

PAULO ARAUJO, lido na 4u Sessão Ordinária (2310212022).

VOTO RELATOR;
FAVORAVEL A APROVAÇÃO.

PELA REJEIÇÃO.
P REJUDICIDADE - ARSUIVO.

n
T
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SPMD^\IUS/CECTCD/ALMT, . &1 a"

RELATOR(A):

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Edilicio Dante Martins de Oliveira

Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlatnentar da Mesa Diretora

Núcleo Social

Elnail: nuclcosocial(ri)ul,rllt.sor'.br

(6s) 33 l 3-6e08
(65) 33 r 3-6909

(6s) 33 r 3-6e I s

I

:



Nvr.r§W
lieil(iô|3 í'eil;!11l(ntlr'Jã ful{5n [i{elüla

c0MtssÁo or eoucRÇÃ0, ctÊructn, TECNoLoGIA, cULTURA E DESPoRTo

IV. FOLHA DE VOTAçÃO - SISTEMA DE DELIBERAçÃO REMOTA:
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CARLOS AVALLONE

WILSON SANTOS

XUXU DAL MOLIN

GILBERTO CATTANI
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Cerrifico que foi designado o Deputado tIVLdU %aXh^"** paratelatarapre§ente matéria'

V - ENCAMINHA.SE À SPVTO:

Sendo o RESULTADO FINAL da

DEPUTADO SEB ENDE

Consultora - Intermediadora CECTCD

I a.pnoveno E nr;ur'q'oo

ER DA
Ltivo do

CUNIIA FILHO
Núcleo Social
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