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o. s.N" 017612022
de Lei (PL) n" 94012019, que "Cria o Programa

e combate a depressão e ao suicídio aplicado na Rede

ensino do Estado de Mato Grosso e da outras

Submete-se a esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e

Desporto, o Projeto de Lei (PL) n" 94012019, de autoria do Deputado DR.

GIMENEZ, cuja ementa "Cria o Programa Estadual de prevenção e combate a

depressão e ao suicídio aplicado na Rede Pública Estadual de ensino do Estado

de Mato Grosso e da outras providencias", iniciativa foi recebida e registrada

pela Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do Protocolo n" 739712079,

Processo n' 170612019, lida na 90o Sessão Ordinária (1010912019), onde cumpriu

pauta: l2l 09 12019 à 19 109 12019.

Em 06/1 ll2}lg, a proposição recebeu parecer n" l5ll20l9 favorável à

sua aprovação, ficando Apto paru apreciação: 08llll20l9, sendo Aprovado em

Iu votação na 133u Sessão Ordinária (0311212019), cumprindo a segunda pauta:

0411212019 à 1l I 1212019.

Em l2ll2l2olg, foi à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e em

0610112020 a Propossição original, recebeu apensamento do Proieto de Lei

GL) no 965/2019, de autoria do Deputado OSCAR BEZERRA, cuja ementa

"Estabelece mecanismos de diagnóstico, prevenção e qcompanhamento de casos

da depressão de forma contínua dentro das Instituições Públicas de Ensino", *_.
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lido na 92" Sessão Ordinríria (lll09l20l9), cumpriu pauta: 1710912019 à

2410912019, em seguida, os autos foram reencamiúados para esta Comissão,

que exarou parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei (PL) n" 94012019,

restando prejudicado o .

Em 1710312022, recebeu apensamento do @
W, de autoria do Deputado VALDIR BARRANCO, cuja ementa "Dispõe

sobre Diretrizes do programa A Vida Fala Mais Álto, de prevenção e de

combate ao suicídio, o ser implementado pelo Estado de Mato Grosso, e dá

outra providencias", lido na lu Sessão Ordinária (0910212022), onde, cumpriu

Pauta: I 61 0212022 à 09 I 03 12022.

Em 1710512022, recebeu apensamento do @
W, de autoria do Deputado DR. GIMENEZ, cuja ementa "Institui a

Campanha de Conscientização sobre a Depressão Infantil e na Adolescência no

ômbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências", lido na lu Sessão

Ordinária (09 I 02 I 2022), onde, cumpriu P auta: I 6 I 02 I 2022 à 09 I 03 I 2022.

Em 1810512022, os autos foram enviados ao Núcleo Social, conforme

artigo 360, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, para de Educação,

Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, ptrà a análise e a emissão de novo

parecer quanto ao mérito da iniciativa.

Em apertada síntese. É o relatório.

II _ PARECER:

cabe a esta comissão, dar parecer quanto ao mérito em todas as

proposições e assuntos concernentes à educação e instrução, pública ou

particular, e a tudo que disser respeito ao desenvolvimento educacional, artístico

e desportivo, os temas contidos no Artigo 369, inciso III, do Regimento Interno

desta Casa de Leis, alíneas de"a" a"d":
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Analisados os aspectos formais, a proposição se

competência exclusiva do Parlamento Estadual, conforme

XXVru da Constituição do Estado de Mato Grosso:

III - à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e

Desporto:

a) dar parecer em todas as proposições e assuntos

concernentes à educação e instrução, pública ou particular, e

a tudo que disser respeito ao desenvolvimento educacional,

arlístico e desportivo;

b) incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico;

c) firmar convênios com universidades públicas e particulares

e órgãos voltados para a educação;

d) incentivar o desenvolvimento cultural e as atividades

desportivas.

no

26,

rol de

inciso

Art. 26 - E da competência exclusiva da Assembleia

Legislativa:

t. l

XXVIII - emendar a Constituição Estadual, promulgar leis

nos casos previstos nesta Constituição, expedir decretos

legislativos e resoluções;

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

Interno prevê dois casos: no pdmeiro, verifica-se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, se confinnada o projeto será arquivado. No

propositura deverá ser apensada.

Art. 194 Consideram-se prejudicados:

I - a discussão, ou a votação, de qualquer proposição idêntica à outra

já aprovada, ou a outra já rejeitada na mesma Sessão Legislativa,

salvo, na primeira hipótese, quando a segunda aprovação der à

anterior carâter arnpliativo, ou na segunda hipótese, tratando-se de

proposição renovada nos termos do art. 175;

II - a discussão, ou a votação, de qualquer proposição semelhante à

outra considerada inconstitucional pelo Plenário na mesma

Legislatura;
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III - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo

aprovado;

IV - a emenda ou subemenda de conteúdo idêntico ao de outra já

aprovada ou rejeitada, ressalvadas as hipóteses de exceção previstas

no inciso l;

V - a emenda ou subemenda em sentido contrário ao de outra, ou de

dispositivo, já aprovado.

Destarte, procede-se à análise de mérito por parte desta Comissão. Nesse

escopo, a proposição deve ser avaliada sob três enfoques: oportunidade,

conveniência e relevância pública.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato e de

direito. O pressuposto de direito é a disposição legal que a estrutura; e o

pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a Administraçáo a praticat

o ato.

Um ato é conveniente quando seu conteúdo jurídico produz um resultado

que atenda à finalidade pretendida, que é a satisfação ao interesse público e

relevância social.

O interesse público refere-se ao "bem geral'r. O interesse público é um

conceito central para apolítica, a democracia e aflatvreza do próprio governo, já

a relevância social é justamente a verificaçáo da importância da proposta para

população.

Quanto à noção de relevância pública, essa está diretamente associada

com a de interesse público.

Em 1710312022, recebeu apensamento do Proieto de Lei (PL) n"

W, de autoria do Deputado VALDIR BARRANCO, cuja ementa "Dispõe

sobre Diretrizes do proglama A Vida Fala Mais Alto, de prevenção e de combate

ao suicídio, a ser implementado pelo Estado de Mato Grosso, e dá outra
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providencias", lido na lu Sessão Ordinária (0910212022), onde, cumpriu Pauta:

t 6 I 02t 2022 à 09 I 03 I 2022,

Em 1710512022, recebeu apensamento do @
W, de autoria do Deputado DR. GIMENEZ, cuja ementa "Institui a

Campanha de Conscientízaçáo sobre a Depressão Infantil e na Adolescência no

âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências", lido na lu Sessão

Ordinária (09 I 02 I 2022), onde, cumpriu P auta: | 6 I 02 I 2022 à 09 I 03 I 2022.

É de ressaltar a existência de Projetos análogos que tramitam em apenso a

este, de forma que o presente parecer se aplica a ambas as valorosas e

inestimáveis proposituras. Vejamos as ementas das Proposições apresentadas:

EMENTAS

PL N" 94012019
Deputado Dr. Gimenez
Lido: 90" Sessão Ordinária
(t0loel20t9)

Cria o Programa Estadual de prevenção e combate a

. depressão e ao suicídio aplicado na Rede Pública
, Estadual de ensino do Estado de Mato Grosso e da

outras providencias.

PL N" 965/2019
Deputado Oscar Bezerra
Lido: 92" Sessão Ordinária
(tt/oel20t9)

PL N'96512019
Deputado Dr. Gimenez
Lido: l" Sessão Ordinária
(0910212022)

it

Estabelece mecanismos de diagnóstico, prevenção e

, acompanhamento de casos da depressão de forma
contínua dentro das Instituições Públicas de Ensino.

Institui a Campanha de Conscientização sobre a

Depressão Infantil e na Adolescência no âmbito do

Estado de Mato Grosso e dá outras providências'

As intenções dos autores possuem mérito, por serem Projetos de Leis

(PL) que tratam de assuntos semelhantes e por força do § 1" do artígo 195 do

Regimento Interno desta Casa de Leis, conforme transcrito a seguir:
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Art. 195 As proposições versando sobre maléria análoga e

interdependenle serão anexadas a mqis antiga.

§ l' Á anexação se.fará de oficio pelo Presidenle da Assembleia

Legislaliva ou a requerintento de Comissão ou do aulor de qualcluer

das proposições, comunicado ofato ao Plenário.

§ 2'Não se admitirá a anexação se sobre a mais antigaiá houver se

manifestado, favoravelmente, a Comissão de Consliluição, ,]ustiça e

Redação, devendo a proposição apre,sentada ser encaminhada ao

arquivo.

Feitas as ponderações acima, passamos a análise, nos seus requisitos

necessários e inerentes ao caso, para deliberaÍ sobre o mérito da materia e à

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que tratará de sua

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

No contexto da saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),

o suicídio tern sido responsável por cerca de 800.000 moftes por ano, ocupando

em inúrneros países, uma das maiores causas de óbito. E,sse dado demonstra de

uma forrna rnais palpável, o quão impactante esse fenômeno é paÍa a sociedade

atual. Além disso, a rnaior pafte dessa parcela de óbitos está presente em países

com condições socioeconômicas desfavoráveis.

Outro fato relevante é que grande parte dessas mofies estão presentes em

uma faixa etánade jovens, sobretudo aqueles de 10 a24 anos, intervalo de idade

que sompreende os adolescentes. Segundo a OMS, a adolescência é configurada

como as pessoas entre 10 a 19 anos de idade, enquanto que de acordo com a

Organizaçáo das Nações Unidas (ONU) a faixa é definida entre de 15 a24 anos.

Logo, a presença de rnuitos casos de suicídio no mundo nesse grupo de pessoas,

levanta inúmeras hipóteses de quais são os motivos para esse padrão. A literatura

aponta que são vários fatores responsáveis para a precipitação ao suicídio, que

vão desde fatores individuais biológicos, como transtornos psíquicos de origerr

orgânica, ate influência social do rneio, como convivência corl violência, fisica

.- ..9-u pligol-ogig+ ylo*-4" 4l:qql * 9.rq,g3:r1,19!9*1"9*P-{"9-9-""g99,':i""'-dt9.l? l?l}lliu'
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problemas de estrutura familiar, experiências de alto estresse, dentre outros

(BRAGA & DELL',AGLIO, 201.3).1

Ademais, considerada um transtorno, a depressão pode gerar um grande

sofrimento e afetar vários âmbitos da vida da pessoa, como o familiar, o escolar

e o profissional (OMS, 2018). Podendo levar ao suicídio, como uma

consequência mais extrema, se não tratado, os transtornos depressivos se

apresentam a partir de sintomas, como baixa autoestima, desesperança,

desânimo, humor triste, irritável e vazio, pessimismo, desinteresse, apatia, falta

de energia, insônia e perda de apetite (DELL'AGLIO; HUTZ,2004; APA, 2014,

oMS,2018).

Marcada por um período de constantes mudanças e conflitos, pela

puberdade e pela busca da identidade, considera-se que a adolescência ocorra

entre os 11 e os 19 anos (PAPALIA; FELDMAN,2013). Todavia não há um

consenso entre o início e o fim da adolescência. Para a Organização Mundial de

Saúde (OMS), a adolescência compreende o período dos 10 aos 20 anos de idade

incompletos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,

1990), considera adolescente o indivíduo dos 12 aos 18 anos incompletos.

A partir disso, de acordo com Jatobá e Bastos (2007, p.172) "[...] a

depressão na adolescêrlcia vem se constituindo em um crescente e preocupante

problema de saúde pública [...]". Além disso, a Organização Mundial de Saúde

considera o suicídio como uma prioridade na saúde pública (OMS, 2018).

Denominado pelo DSM-s como transtorno depressivo maior, é

caructeizado por sintomas com duração de "[...] pelo menos duas semanas

durante as quais há um humor depressivo ou perda de interesse ou prazer em

quase todas as atividades [...]" (APA,2Ol4, p. 162). Dentre os sintomas estão:

humor deprimido, tisteza, cansaço, insônia ou perturbações do sono (APA,

2Ol4). O reconhecimento da existência de depressão em crianças e adolescentes

I Disponível em: Revista Panorâmica - ISSN 2238-9210 - V. 33 - Maio/4go.2021. Acesso em março de

2022.
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ocoffeu somente a partir de 1975, pelo Instituto Nacional de Saúde Mental

(NIMH) dos Estados Unidos (BAHLS, 2002).

Diante desses problemas tão preocupantes, quanto aos fatores de

proteção ao suicídio temos: sentimento de pertencimento e integração, bons

vínculos afetivos, crenças religiosas, étnicas e culturais, apoio familiar, de

amigos e pessoas significativas, cuidados e serviços de saúde mental,

autoestima, habilidades sociais, autoconfiança, boa interação e integração social,

boa relação com colegas de escola e professores (BRAGA; DELL'AGLIO,

2073; MOREIRA; BASTOS,2015; OMS, 2006).

Outrossim, existem alguns fatores de risco que podem aumentar a

probabilidade do desenvolvimento de episódios do transtorno depressivo maior.

São eles: Fatores ambientais, fatores emocionais, fatores genéticos e

fisiológicos, ansiedade, doenças crônicas e/ou incapacitantes, e uso de álcool

e/ou drogas (APA, 2014).

Pensando em fortalecer os fatores de proteção e prevenção a depressão e

ao suicídio em adolescentes, toma-se importante compreender e desenvolver

estratégias para a contribuição da escola nesse processo.

A escola pode ser uma importante ferramentapara orientação, auxílio no

desenvolvimento da autoestima, acolhimento, desenvolvimento de estratégias de

enfrentamento de problemas, responsabilidade, e engajamento com o intuito de

desenvolver e/ou fortalecer o vínculo e o diálogo com os familiares (COSTA et

al, 2Ol 4; SCHOEN-FERREIRA; AZNAR-FARIAS ; SILVARES, 2003).

Para Costa et al (2014, p. 16), o ambiente escolar pode desenvolver

"agões de promoçáo da saúde, principalmente no qure diz respeito à percepção

das mudanças comportamentais dos adolescentes e os sintomas depressivos,

contribuindo para o diagnóstico e intervençáo pata qualidade de vida".

Nesse viés, a criação de um progfama de apoio dentro das escolas pode

auxiliar como uma estratégia com o intuito de combater a depressão e suicídio

ENDEREÇO:
Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Edificio Dante Maíins de Olivcira

Sala 204 - 2' Piso

UN I DÂDE ADMI NISTRÁTIVA:
SecIe taria Parlatnentar da Mesa Diretora

Núcleo Social

E-rrai l: rrrcleosocio l(lirir l. rlr l. go\'.t)r

TELEFONES:
(65) 33 l 3-6908
(6s) 33 l 3-6 l 066

(65) 338-6915



ENDEREÇO:
Assembleia Legislativa clo Estado de Mato Grosso

EdiÍlcio Dante Martins de Oliveira

Sala 204 - 2" Piso

UNI DADE ADMIN IS'[RAI'IVA:
Secretaria Par latnentar da Mesa Dir etot a

Núcleo Social

E-rnail: lrrclcosocial(rt,a l.ntl. g

AtIvÍY
coMrssÃo DE EDUcAçao, crcrrrcil iiÜtâtoo'A, cuLruRA E DESpoRro

em adolescentes em fase escolar. Segundo a Organização Mundial da Saúde

(OMS, 2Ol9), é importante a criagão de programas para o acompanhamento de

jovens no grupo de risco, além de auxiliarem no enfrentamento das adversidades

da vida. Esse tipo de programa deve ser desenvolvido por profissionais da

psicologia.

Dessa maneira, mantêm-se robustos os argumentos quanto à aprovação

do Projeto de Lei (PL) n" 94012019, como já manifestado por essa Comissão

em oportunidade pretérita.

Quanto ao Projeto de Lei (PL) n" 5312022, de autoria do Deputado

VALDIR BARRANCO, que "Dispõe sobre Diretrizes do programa A Vida Fala

Mais Alto, de prevençdo e de combote ao suicídio, o ser implementado pelo

Estado de Mato Grosso, e dá outra providencias", qne, embora apensado ao

Projeto de Lei (PL) no 94012019, enquadra-se no caso Regimental

supramencionado, uma vez que trata de matéria já regulamentada por legislagão

vigente, conforme demostrado pela ficha técnica emitida pela Secretaria de

Serviços Legislativos - SSL, em 1510212022, às fls. 04 e 05 dos autos em

análise, a saber:

a) Lei 10.598/2017, güo "Institui o Plano Estadual de Prevenção ao

Suicídio e à Automutilação no âmbito do Estado de Mato Grosso";

b) Lei 10.949t2019, 9uo "C/la o Programa de combate a jogos que

induzam criangas e adolescentes à automutilação e ao Suicídio e dá

outras providências".

Dessa maneira, considerando as nobres intenções parlamentares no que

concerne à preservação da vida, combate ao suicídio e à depressão no âmbito do

Estado de Mato Grosso tem-se o voto pela APROVAÇÃO do PROJETO DE

LEI (PL) N" 940/2019 de autoria do Deputado DR. GIMENEZ. Restando

prejudicado o Proieto de Lei (PL) n' 965/2019, de autoria do Deputado

OSCAR BEZERRA e Proieto de Lei (PL) n' 110/2022, de autoria do Deputado

TELE!'ONES:
(6s) 33 l 3-6e08
(6s) 3313-61066
(65) 33 I 3-69 I 5



ALMT
Á6mblêiÂ Lêgl3lâtivâ

coMlssÃo DE EDUcAÇÃo, clÊNclA, TEGNOLOGIA, GULTURA E DESPORTO

DR. GIMENEZ, tratando do mesmo tema, motivo pelo qual, nos termos do § 1'

do Art. 195 do Regimento Interno, foi apensado ao mais antigo e já exarou

Parecer n" 00412020/CECTCD, em2810412020, enquanto o Proieto de Lei (PL)

n" 5312022, de autoria do Deputado VALDIR BARRANCO, está prejudicado,

pela existência de noffna legislativa vigente (LEI N' 10.59812017 e LEI No

10.94912019) que tratam do mesmo objeto.

É o parecer.

III _ VOTO DO RELATOR:

PARECER N"

EMENTA:

AUTOR:

APENSAMENTO:

0t7612022 o s Nn 017612022

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 94012019, que "Cria o Programa

Estadual de prevenção e combate a depressão e ao suicídio aplicado na Rede

Pública Estadual de ensino do Estado de Mato Grosso e da outras

providencias".

Deputado DR. GIMENEZ.
Projeto de Lei (PL) n' 96512019 - Deputado OSCAR BEZERRA.

Projeto de Lei (PL) n' 53/2022 - Deputado VALDIR BARRANCO.

Projeto de Lei (PL) n" 11012022 - Deputado DR. GIMENEZ.

Dessa maneira, considerando as nobres intenções parlamentares no que

concerne à preservaçáo da vida, combate ao suicídio e à depressão no âmbito do

Estado de Mato Grosso, posiciono-me pela APROVAÇÃO do PROJETO DE

LEI (PL) N" 940/2019, de autoria do Deputado DR. GIMENEZ. Restando

prejudicado o , de autoria do Deputado OSCAR

BEZERRA, tratando do mesmo tema, motivo pelo qual, nos termos do § 1" do Art.

195 do Regimento Interno, foi apensado ao mais antigo e já exarou Parecer no

OO4I2O}OICECTCD, em28IO4I2020, enquanto, o ,

de autoria do Deputado VALDIR BARRANCO, está prejudicado, pela existência

de norma legislativa vigente (Lei 10.59812017 e Lei 10.94912019) que tratam do

mesmo objeto e está prejudicado, o , de autoria

do Deputado DR. GIMENEZ, tratando do mesmo tema, motivo pelo qual, nos

terrnos do § l. do Art. 195 do Regimento Interno desta casa de Leis.

ENDEREÇO:
Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Edificio Danle Manins de Oliveira

Sala 204 - 2' Piso

UN IDADE ADMI NISTRA'I'IVA:
Secretâr'ia Parlarnentar da Mesa Ditetota

Núcleo Social

E-mail: rttrgl qll!,ii.1úÍtrrr'.br

TELEFONES:
(65) 33 l 3-6908
(65) 3313-61066
(6s) 33r3-6915
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VOTO DO RELATOR(A):

*riülrt" DE LEI N'940/2019, autoria Deputado DR. cIMENEZ.
FAVORAVEL EnpmtÇÃO EpREIuoICIDADE/ARQUIVO

(c^piTULo vlll, 
^RTlGo 

le4. § uNtco E/ou ARI'l"co 195, § 2)

'\í'ir:\t^\il.ir l().)l

PROJETO DE LEI N'965/2019, autoria Deputado OSCAR BEZERRA.

I ravonavrl E npmrÇÃo E pnpruoICIDADE/ARQUIVo
(crrpirulo vltl, ARTIGO tea, \ ÚNlco Elou ARI l'co 195. § 2)

^,ri:\l:i,\:.,llr:-l 
( ) lill

PROJETO DE LEI N" 5312022, autoria Deputado VALDIR BARRANCO.

! ravonRvrr E npmtÇÃo E pnprulICIDADE/ARQUIVo
(CAPITULO Vlll, ARTICO 194, § UNICO E/OU ARITCO 195, § 2)

,\i'{:\\:"\il:\ l i) r:ji

PROJETO DE LEI N' 110/2022, autoria Deputado DR. GIMENEZ.

E pevona.vsr E nnrprÇÃo il pnpnroICIDADE/ARQUrvo
(clpituLo vttt, ARTIGo 194. § úttco Erou 

^RI1 
co l05. § 2')

spMD/r{us/cECTCD/ALMT, Lq a" /ltq; o de 2022.

ENDEREÇO:
Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Editicio Dante Manins de Olivcirc

Sala 204 - 2" Piso

UNIDADE ADMINISTRATIVA:
Secretaria l)atlatnentar da Mesa Diretota

Núclco Social

.I'ELEI-ONES:

(65) 33 l 3-6908

(65) 33r3-6r066
(6s) 33 I 3-69 r 5
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IV. FOLHA DE VOTAçÁO - SISTEMA DE DELIBERAçÃO REMOTA:

ORDINARIA

PL N'94012019.
Depufadg DR: GIMENEZ:
pL N" 96512019, PL Nu 5312022, PL N' 11012022.

VOTO DO RELATORT l)elas razôcs expostas, qLlanto ao Ircrilo. votct

prcjrrrlicado o I)1. rt" 96512019. I)l- n" 5312022

l'avor:ivcl
cl)Ln" I

§lsTpM4 __or-o'tnônrco os_ p_pg"r)-EBA-çÁ-o- lipll.Í"gT4 lv-1"D-P-o""ç9i!re nÊNctr;
I\IENIBROS TITULARES

SEBASTIAO REZENDE

THIAGO SILVA

DR. JOÃO

FAISSAL

VAI.DIR BARRANCO

IIEAIBROS SUPLENTES

ruLATOR

CARLOS AVALLONE

WILSON SANTOS

XUXU DAL MOLIN

GILBERTO CATTANI

PROF. ALLANKARDEC

oBSERVAÇÃO:

AUTORIÂl

APENSAMENTO:

oÃ ]r^t^ru*.j: [J í nrf .

i\ aplovaçao do I'1, n" 940121119, reslattdcr

I012022, c1Lrc fbram apensados.

voTAÇao

u !u,,,^^N,v,.-,.--^,oR()i,i(,1 l-l 
^uvoto

f, ,or.r".,ot

, : 1-1 ;;["f l,,l,o,Ri:;.;, l-l n*u,u".,o,-
Ll l-l coNrnÁnro ro RELAToR (x,i(t l-l *ororo

I covrnÁnro no RELAToR (\Áo) l-l orroro

l-l .o*o*roroRrlru) Í-l o*rru*.'o,

Í-l corrnÁnro eo nsL/1,ron ixitrr I otroro

nrrÀíôn üôiiçÀô

I I COVORELATOR(clilll--l ao, o RELAT.R ()ri1) l-l oorru*.'n,-ttLl l-l coNrnÁnro,qo RELAToR (N,i{tj [-l *rroro

ü;;";;;;;;;i;;;; í-l n*u,u*.,o,-

Í-l conrnÁnro,qo neuron 1rÂtti ! *troro

tr;;;"RELAr.R{cr\r, l-l r*rr.".,o.

l-l corrnÁtro Ao RELÂroR 1,\Áíi1 ! ner,,toro

E ao" o RELAToR rlr,\r) l--l ,'*or.ra,o,

tr
I ao,oRELAT.R(srrr)

l-l coNrn^nro,qo RELAToR (\ío) f-l *utoto

Certifico que foi designado o Deputado

Sendo o RESULTAD9 FINAL daproposição: APRSyADO E np.rrrraoO

para relatar a presente matéria.

,nr,cfw
XAVIER DA CUNHA FILHO

Consultor Legislativo do Núcleo Social

Assernbleia Lcgislativa do Estado de Mato Grosso

Secretária PârlalnentaÍ da Mesa Diretora Núcleo Social
('6rttissi6 flt' [',rlrrt'rçâo, (iiôrreitr, l'ccltolouirt, ( ttlltrra c Í)es;trtrlo

sala204 l2"PisolE-rnail: rN!l.c-Q§,Qçiit!í4r!!,!.!rl-ao.!.brlTelelones: (65)3313-6908 1(65)3313-ó909 (65)3313-6915

Secretária da Comissão Permanente

cournÁntoloRELAToRt\it,) f-l *u*n'o

COM O RELATOR (}I1I ) PRESENCI AL


