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RELAT,R (A): DEpUTAD,,o, 

L

secretaria ,, ,r,1,^l1t:tn':- 
iniciativa foi recebida 

rp,oto.orJ;;;;;;;;rl%'j,*:,;:::*;:m.::,;;r#;^,
paura obreve seu devido;;r*r;à 

ro oiu 0s/os/2021.

Submete_se a esta aoTi.:io: projeto de Resotução (pR)n" 33/202r' de autoria oa oeputaJ. 
laryai*e nrva,-qr, ,,concede 

oI|["#r..,,#f.#il;,o.*.,,* 
*l 

r.*o,u n on"oo FrAcADoRr,,,

os autos foram tramitados pera secretaria de serviçosParlamentar, com a FICHA TECNICA, .*p.àidu em 25ir03/202r, carâterinformativo, citando que o Projeto em tramitação não foi instruído comos documentos e 
_na 

justiÍi cativa apresenta informações exigidas peraResolução n" 6.5g7, de 20rg - p.oi. ALMT de r0/r2/201g, conformefolha 09/verso.

05/04/2021, os autos foram enviados e recebidos
conforme artigo 360, inciso III, alínea ,,c,, doà Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e

"",.íii.ir i.gi"i"i,r"J. e","J. ;; ;;;,;;;";;- -
Secretarla parlamentar da Mesa DlÍetora Núcleo Social.:::::::::j,]",:.:_T,,"",,o",'óJàã,i",iã 

" 
a"ip""_ à criança, ao Acrorescente e ao rdoso

I - RELATÓRTO:

Título de Cicladã Mato_Grossense a

Esta resolução entra em vigor na data de sua

Em
pelo Núcleo Social,
Regimento Interno,
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conatssÃo 
DE D,RE,ros Hur4ANos, crr *ffi / "'-1---- / -

/ 
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/)ADANTA 
E A[,pARo À cRrRrvÇa, Ao AD.LE'.ENTE 

E Ao ,Doso
Amparo à Criançi
parecer ,r*" Ir'*rffl":Tffi[,,'".r.rr'r, paru aanárise e emissão de

tratem dos

Em apertada síntese, é o relatório.

Cabe a esta Comissi
rs humanor, o. ;,Jfi#::r.::rarodos os projeros que

;::: ::i,:::::#T T*;:;,,#:{;F ffi fi ;. fi:lT: il:Regrmento r"","lão;;:Ti: ;:ll,il:T§,'.:",Ti: ;:l'T ;: ;fi"T:í",;, ruí :;

c_-ols rrr.urqtÀo Do osrADo Dc MA to cRosso

l!;,rírt,,r; ' '. 
competência n*'tu'i'o da Assembteia

( ..)

XXVIil-entenclaraCc
casos previstos n"rl,,nt"''''uo 

Estaclual' promulgar leis nos

legislativosrr"rotuçalr,1 
Constituição' expedir rle*etos

li i,- 
competêncâ':i:,ffiJilTffi": ti:o a proposição se insere noaft 26, xxvur da coNs,idÇÂtff!:iitsttJ;üHTffiffi,T

i::H::::i,1TJjHrÍlTft},,., o *^oi,í,õeno a.,igo 17, do

R[(;lMI]N't O tN'f L.tiNO I ALM.t.
ArÍ. l7l - Resorução é aquera que se crestina a regurar matériade caráter político, administrqtivo ou proce,rsual legislativo
sobre o qual deve a Assembleia Legislativa mani/êstar_se nct
dmbito de sua competência excrusiva, nos casos indicados naconstituição Estaduar, na.ç reis comprementares e neste
Regimento lnterno.

A intenção da autora é conceder o ,.Tituro de cidadãMato-grosseÍrse" à senhora, MARINA MoRAES SILVA FIACADORI, deacordo com a Resorução no 6.597, de 2or9 que ,,Dispõe 
sobre e consolidaas honrarias instituídas pera Assembleia Legisrativa oe Mato Grosso,,,

Assembteia Legíslailva Oo g","io a. frfrto óro""o
Sêcretaria parlamêntar da Mesa OiÍetora Núcleo Social.::l:::" 

:..:,1"':". 
Hurnanos, óiàãJ"riãl'inip-or" , criança, ,o Àáur"o""*te e ao rcroso

'"."., ruui àã'**;; i;.; r;;;:.;,1"''''u

II - ANALISE:
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/corvltssÃoDEDlRElToSHUMANou,.,ooooffiARoAcRlANÇA,AoADoLEScENTEEAo,Doso

;::::*::rl;J::: x artigo 14, sobre o ríturo de cidadania Mato-

Árt 14 _ O Título de Cidadania MchlySnasear personaridades de 
tto-grossense se destinq a

púbtico que naà ,*ni,')ã"ia,iz ;::i:,;" ,;Z;W:,#::_
§1"-Osor,
bu'a'íà'n;:i:*' de resotuçdo de

Direitos Hr::-cro":r;;;;;r;.;'9on9essão 
do rítuto de

A d o t e s c e n t e 
"' :::i :,i 

;; ; ; ;í: T 1' ff;:;.' ":' 3: # :; :: l:
§ 2" _ Os orofetos de resolução de

ffir#*#/!:r;;r.i;;r*:;:;li;;*Íí,í:':,",:;
I - ndo nqsceu no Estado de Mato Grosso;

II _ reside, ou residiu, no Estado de M,superior a dois anos. ato Grosso por período

{,3, - O, pessoas nascidas no turritórMato Groiso ão sut ,;-;;;;;,,;':;:. * otuat Estado de
u n i d a d e 7e a e r à: » a, a, 

", 
i, i ü á; ;,,';; r:ío :, "; :r 

rÃi, 
i:r 

r;
Mato Grosso p*o 

".fr!o, .a"lií áZíàírrão e não poderão serhomenageadas 
"o* 

o rtàú ir1ürairt,, Mato_grossense.

Rllorucâo,*rfi:ffi ,:f ;::ii,.:.;,#::f :X*,.:li:,T,1:a Nobre Depurada informa .,, ur.u. oetarhes , .;;;i; da homena geada,relatando suscintamente sua atuação empresariar e de filantropia em cuiabáonde mantém residência apafttu i" tíaZ.

Concemente ao cumprimento dos dispositivos daResolução n" 6,597, de 2019, que aisfoe sobre u. ho*u.ius instituídas peraAssembleia Legislativa de ruruto cárso, verificamos que o projeto deResoluçÍIo (PR) n" 33r2}zrratende ao disposto no art. r'4, § 2o,I e II, vistoque houve comprovação na justificatiã;;;;il onde constaminformações breves sobre o pe.iodo de residênciu 
" 

a" atuaçãoempresarialno estado, bem como de sua naturalidade no município uberlândia_MG.

Essa possibilidade
como comprovação do cumprimento

de utilizar a justificativa do projeto
dos requisitos previstos na Resolução

Assembleia

cornissi,io de ni,.;r^" ierl,.ru,,. 
r",,"fil,n",'l,,,Ji í::"f,1:,::""i,T"ff""".:,,,COrniSSi,io cle Direitos iti,E..Í,. 
rarramentar da Mêsa Diretora Núcteo Sociat

..," ,oo -,.o,," ..-,",,, illJ,lluio,l,ãji]-li;:;:']i:ffi:.:.;il:1T,m,i,ü::?::,;,:. ,..,.
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colussÃo DE DrRErros HUMANoS, cTDADANtA E AMpARo A CR|ANÇA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO

citada, foi ratificada pela Ata de Reunião da Secretaria de Serviços

Legislativos em 13 de janeiro de2020, conforme documento anexo.

Assim, é justo que a Senhora MARINA MORAES SILVA
FIACADORI receba o "Titulo de Cidadã Mato-grosseÍrse", assim,

qualificam seu mérito, somos favoráveis pela APROVAÇÃO do Projeto de

Resolução (PR) n" 3312021, de autoria da Deputada JANAÍNA RIVA, lido
na 10u Sessão Ordinária (1710312021).

E o parecer.

III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇAO N' PARECER N" o.s. N"

Pn 33/202r $147 t2{t2t $101t2021

Referente ao Projeto de Resolução (PR) n" 3312021, que "Concede o

Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora MARINA MORAES SILVA
FIACADORI".

osrequisito,.*,o"till;,'JlffJUffi ff "i*,X}:;f ffiTiT:ã3'
AL/MT DE l0ll2l20l9, é justo que receba o "Título de Cidadão Mato-

Grossense", assim, qualificam seu mérito, somos favoráveis pela

APROVAÇÃO do Projeto de Resolução (PR) n'33t2021, de autoria da

Deputada JANAÍNA RIVA, lido na 10u Sessão Ordinária (1710312021), na

forma apresentada.

X pavoRAVEL A APRovAÇÃo.
VOTO RELATOR: PREJUDICIDADE/REJEIÇÃO.

SPMDÀIUSiCDHCACAI/ALMT, e* -LI d"

ASSINATURA RELA
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As6emblela Legislatlva do Estado dê Mato
Secrêtarir Parlamêntar da Mê3a DiretoÍa Núcleo Soclal

Conrissão <le Direitos Humanos, Cidaclania e Anrparo à Criança, ao Adolescente e do lcldl
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