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PARECER N'

EMENTA

AUTORIA:

0232t2021 o s N' oz3zlzozl
Referente ao Projeto de Resolução (PR) n' llll2021, que "Concede o

Título de Cidadão Mato-grossense ao Seúor ERNANDO CARDOSO".
Deputado ALLAN KARDEC.

i,

RELATOR(A): DEpurADo(A) \e l. \).Ut;i.
\

I - RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela

Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do Processo no 63312021,

Protocolo n" 52001202l,lido na26u Sessão Ordinária (2610512021).

Submete-se a esta Comissão o PROJETO DE
RESOLUÇÃO (PR) N.' llll202l, de auroria do Deputado ALLAN
KARDEC, que'oConcede o Título de Cidadão Mato-grossense ao Seúor
ERNANDO CARDOSO", conforme descrito abaixo:

Art. I'Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense ao

s enhor Er nando C ar dos o.

Os autos foram tramitados pela Secretaria de Serviços

Parlamentar, com a FICHA TÉCNICA, expedida em 0110612021, citando
que apesar do processo não ter sido instruído com os documentos. a

justificativa do projeto apresenta as informações exigidas pelo artigo 14, §
2o, incisos I e II, bem como pelo artigo 19, II, "a" e "b" da Resolução no

6.597 /2019, conforme fls. O9/verso.

Em 0210612021, os autos foram enviados ao Núcleo

Social, conforme artigo 360, inciso III, alínea ooc" do Regimento Interno,
para a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança,

Adolescente e Idoso, paÍa a emissão de parecer quanto ao mérito da

iniciativa.

É o relatório.
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II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que

tratem dos direitos humanos, da cidadania, e do amparo à criança, aos

adolescentes e idosos e temas contidos no Artigo 369, inciso VIII, do
Regimento Interno 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. l8ll0l1989 e no artigo 171 do
Regimento Interno desta Casa de Leis.

coNs'rrutçÀo rx) I:s't'^Do I)tj MA't o CRosso
Art, 26 - E cta competência exclusiva da Assembleia

Legislativa:

()

X,YVIII - emendar a Constituição Estadual, promulgar leis nos

casos previstos nesta Constituição, expedir decretos

I e gis I at iv os e r es o luções ;

Itll(lllvl[N'11) IN II]ltN() I Al-NÍ1

Art. 171 - Resolução é aquela que se deslina a regular matériq
de caráter político, administrqtivo ou processual legislativo
sobre o qual deve a Assembleia Legislativa manifestar-se no

dmbito de sua competência exclusittct, nos casos indicados na

Constituição Estadual, nas leis complementares e neste

Regimento Interno.

A intenção do autor é conceder o "Título de Cidaddo
Mato-Grossense ao senhor Ernando Cardoso", de acordo com a Resolução

no 6.597, de 2019 que "Dispõe sobre e consolida as honrarias instituídas
pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso", estabelece na seção X, art.

14, sobre o Título de Cidadania Mato-grossense. Vejamos:

Arl. l4 O Título de Cidadania Mato-grossense se destina a
homenagear personalidades de notório recctnhecimento
público que não tenham nascido no Estado de Mato Grosso.

§ 1" Os prrletos de resolução de concessão do Título de
Cidadania Mato-grossense serão analisados pela Comissão de

Asseurbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Secretaria Parlamentar da Mesa Direlora
EdiÍicio Dante Martins de Oliveira
Sala 204 - 2" Piso

Núcleo Social
E-rnail: nrrclcosocial(rt)al.nrt.qor,.br

(65) 33 I 3-6e08
(6s) 33 l 3-6909
(65) 33 l 3-69 r s



':-ii. , t) '

-":""::":. -.".;*:
dq ã lb"/á f '

Àr rn,r,ri,,ri3rrli^l

CO]UISSÃO DI,] DII(I,]I'I'OS HT"]MZ\NOS, DTiI'I']SA DOS I)IRI]I]'OS DA IUULHTiI{, CII)I\I)ANIA,
AN,l['ARO A CI].LANÇA, A0 AI]OLIISCúINTE It A0 IDOS0.

DireiÍos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, ao
Ádolescente e ao ldoso.

§ 2' Os projetos de resoluçdo de concessão do Título de
Cidadania Mato-grossense deverão ser instruídos com

documentos que comprovem que o homenageado:

I - não nqsceu no Estado de Mato Grosso;

II - reside, ou residiu, no Estado de Mato Grosso por período
superior a dois anos.

§ 3" As pessods nascidas no ÍerriÍório do atual EsÍado de Mato
Grosso do Sul em momento anterior à criação dessa unidade

federativa são consideradqs nascidas no Estado de Mato
Grosso para efeitos desta Resolução e não poderdo ser
homenageadas com o Título de Cidadania Mato-grossense.

Nas folhas 02 e }3lverso do Projeto de Resolução (PR)

n' llll2021, o nobre Parlamentar apresenta as seguintes justificativas:

Nascido na cidade de Campo Mourão-PR.

Trabalhou por l9 qnos com empresd canavieira no estado do

Paranii, cluando ,se mudou para Cuiabci, e iniciou sua

trajetória no rdnlo de industrialização, produzindo .farelo e

óleo de soja.

Casado, pai de dois filhos e avô de dois netos, Ernando tem 54

anos.

E especializaclo etn Planejqmento Agrícola, com destaque de

excelência em qualidade produliva, tanto na iirea
a dminislr at iv a conlo na indus tr ial.

Estd hit viirios anos na Região Norte Áraguaia, adquirindo
grãos de produtores locais e oportunizando melhores

oportunidades de comercializaçdo do produto, com a ajuda de

mais de 150 colaboradores diretos e mais de 100 indiretos.

Atualmente, é diretor geral da TSete Agroindustrial e

conhecido na regitio do Araguaia pelo serviço prestado,

associando técnicas avançadas de organização de entpresas,

tecnologia de informação e gestdo de recursos humanos.

O empresário ERNANDO CARDOSO, dono de uma

indústria de processamento de soja em Porto Alegre do Norte, participou

ontem de uma entrevista ao vivo no telejornal MTl da TV Centro
América, afiliada a Rede Globo em Cuiabá.
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Ele foi convidado para falar da situação da BR 158 na

reserva indígena de Marawadesede.

Sáo 127 quilômetros sem asfalto e dezenas de camiúões

atolados. ooÉ uma combinação, que não tem como dar certo. Estrada de

chão, chuvas e carretas", disse Ernando, reforçando que a população da

região espera a mais de cinquenta anos pela pavimentação do percurso.

Mas não é apenas a safra de soja que esta prejudicada. O

empresário lembrou que mercados da região estão com diÍiculdades para

repor os estoques e existe o risco de desabastecimento.

Ernando disse ainda na entrevista que outras obras foram

realizadas em rodovias que passam por reservas indigenas no Araguaia e por

isso não entende a negativa do governo federal em concluir a

pavimentação.l

Empresário bem-sucedido do setor agroindustrial e

estreante na disputa política, o candidato a suplência de Euclides Ribeiro

(AVANTE) na vaga ao Senado por Mato Grosso, Ernando Cardoso tem

surpreendido a todos em suas visitas pela região Aragtaia, pela posição

decidida e sincera em prol da região.

Para Cardoso muitas coisas chegam a ser ridículas, como

por exemplo, é inaceitável que a população de Confresa, a principal cidade

da região Norte Aragoaia sofra com a falta de âgaa, e grande parte disso por

falta de compromisso de certos líderes, que nas eleições captam votos no

município e depois nem aparecem para dar as caras, e ajudar o município a

resolver o problema.

Ele também tem lembrado que a falta de água tratada e

saneamento atinge quase todas as outras cidades da região Araguaia, oolsso é

complexo, não tem como um local se desenvolver sem agua", disse ele

numa palestra à empresários da cidade.

atolcilo-na-br- I 58/
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Outra grave questão é situação da energia elétrica, que

devido à falta de estabilidade impede a implantação de mais indústrias na

região, a carência de energia de qualidade torna o local menos atraente pata

o setor, Cardoso tem sempre questionado 'olmagina se falta agga e luz como

vai ser possível você fazer desenvolvimento para geração de empregos na

região".

Ernando também tem afirmado durante suas visitas, que a

questão fundiária precisa ser agilízada e tratada com mais cariúo, em

reunião com lideranças rurais ele citou como exemplo, táreas de terra em

Luciara, um dos mais antigos da região e que até hoje não foram

regulamentados, e completou o'Ai eu pergUnto, como que o produtor vai ter

acesso ao credito, se o próprio estado náo faz a parte dele e regulamenta a

terra do cidadão".

Durante visita a Agpa Boa ele disse "Sei que é dolorido

Vale dos Esquecidos, mas infelizmente é esta a nossa

io de mud

reforçado que oo

norte do

ito a frente

unidos todos nós vamos pode ter acesso ao melhor. caso contrario. sem vez

e voz. seremos sempre os últimos".2

Concernente ao cumprimento dos dispositivos da

RESOLUÇÃO N" 6,597, DE 2019, que "Dispõe sobre as honrarias

instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso", verificamos

que o pROJETO DE RESOLUÇÃO (PR) N" ll6l202L, atende ao

suas-demantlas/9283
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Ernando Cardoso é o único

senador da região Araguaia, e em quase todas

Núcleo Socral

Ernail: nuclc6qq!41í9..q!.q1gq1.br

candidato a suplência de

suas reuniões e visitas tem

população de que precisavam ter seus representantes. avançaram e hoje
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disposto no art. 14, § 2",I e II, visto que houve comprovação na justificativa

do projeto, onde constam informações sobre a vida proÍissional do indicado.

Essa possibilidade de utilizar a justificativa do projeto

como comprovação do cumprimento dos requisitos previstos na Resolução

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

Legislativos em 13 de janeiro de2020, em anexo.

Desta feita,

requisitos, ou seja, residiu ou

este motivo, sendo possível

Resolução.

entendemos que o indicado satisfaz os

colaborou com o estado de Mato Grosso, por

o andamento ao Pleito deste Projeto de

Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões

elencadas no PROJETO DE RESOLUÇÃO (pn) N'111/2021, de autoria

do Deputado ALLAN KARDEC, que o seúor ERNANDO CARDOSO, o

indicado satisfaz os requisitos estabelecidos conforne a RESOLUÇÃO N"

6.597, DE 2019 - D.O.E. AL/MT DE 1011'21201'9, é justo que receba o

"Título de Cidadão Mato-Grossense", assim, qualificam seu mérito.

Dessa forma, somos favoráveis pela APROVAÇÃO do

PROJETO DE RESOLUÇÃO (PR) N" llll202l, de autoria do Deputado

ALLAN KARDEC, que'oConcede o Título de cidadão Mato-gtossense ao

senhor ERNANDO CARDOSO, na forma apresentada.

É o parecer.

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
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III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇAO N" PARECER N"

Prr r tll2{|21 {123212{J21 {:t23212{t2t

-Refe."rte 

ao pRo.lBrÓ DE RESoLUÇÃO GR)
"Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao

CARDOSO''.

N' 111/2021, que

senhor ERNANDO

Analisados os aspectos formais e as razões elencadas,

voto pela APRovAÇÃo do PRoJETO DE RESoLUÇÃo 1rn) N"

ll1l202l, de autoria do Deputado ALLAN KARDEC, que o seúor
ERNANDO CARDOSO, o indicado satisfaz os requisitos estabelecidos

conforme a RESoLUçÃo N' 6.597, DE 2019 - D.o.E. ALIMT DE

loll2l2ol9, é justo que receba o "Título de Cidadão Mato-Grossense",

assim, qualificam seu mérito, na forma apresentada.

VOTO RELATOR:

Assernbleia Legislativa tlo Estado de Mato Grosso Secretaria Parlaln€ntar da Mesa Diretora

EdiÍicio Dante Martins de Oliveira Núcleo Social

FAVORAVEL A APROVAÇÃO.
PREJUDICIDADE/REJEIÇÃO.

x
T
tr

SPMD/NUS/CDHDDMCACAVALMT, ern- de d e 2021.

ASSINATURA DO RELATOR, T$
U\
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SEBASTIAO REZENDE
Presidente

JOAO BATISTA DO SINDSPEN
Vice-Presidente

perssÃL
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LUDIO CABRAL

GILBERTO CATTANI
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Certifico que foi designado o Deputado pararelatar a presente

DEPUTADO SEBA NDE
Presidente Comissão

Encamiúa-se à SPMD:

Sendo o RESULTADO FINAL da proposição, ffi .l,rnovADo E nnrprr,q.Do

STOSA
Consultora Legislativo da Mesa Diretora

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Secretária Parlarnentar da Mcsa Diretora I Núcleo Social

Sala 204 | 2" Piso I E-rnail: l!{-c-t5ocliiú((f111[.g]v-!r l'felefones: (65) 33 l3-6908 I (65) 3313-6909 | (65) 3313-6915.

DANIELE TONDO FAVRETO
Secretária da Comissão

j

PR N" 11112021 .


