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PARECERN' 001012022 o. s N. 001012022
EMENTA Referente ao Projeto de Resolução (PR) n' 01112022, que "Concede o

Título de Cidadão Mato-Grossense a José Carlos Padovam".
AUroR: Deputado DR. GIMENEZ.

RELATOR (A): DEPUTADO (A)

I _ RELATÓRIO:

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

01112022, de autoria do Deputado DR. GIMENEZ, que "Concede o Título

de Cidadão Mato-Grossense a José Carlos Padovam". A iniciativa foi

recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do

Processo no 6612022, Protocolo no 17212022, lido na lu Sessão

Extraordin âna Q I I 0l I 2022), conforme descrito abaixo :

Art, 1o Ficq concedido o Título de Cidaddo Mato-Grossense a

José Carlos Padovam.

Art, 2' Esta resoluçdo entra em vigor na data de sua

publicação.

Os autos foram tramitados com FICHA TECNICA, expedida em

1910112022, carâter informativo, relatando que apesar do processo em

tramitação não ter sido instruído com todos os documentos exigidos pela

Resolução n" 6.597, de 2019 - D.O.E. ALMT de l0ll2l20l9, ajustificativa

do projeto apresenta as informações exigidas pelo artigo 19,I1, "a" e "b", da

respectiva resolução, conforme folha 06.
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Insta mencionar que, em reunião realízada 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 p§eto, das realizações da pessoa a ser homenageada é

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

cultural, econômico ou político para apopulação do Estado de Mato Grosso,

de acordo com a especificação da honraria a ser agraciada,

Em 2810112022, os autos foram enviados e recebidos pelo Núcleo

Social, conforme artigo 360, inciso III, alínea'oc" do Regimento Interno, à

Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania,

Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, para a análise e emissão de

parecer quanto ao mérito da iniciativa.

Em apertada síntese, é o relatório.

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

direitos humanos, defesa dos direitos da mulher, cidadania, amparo à

criança, adolescente e ao idoso e temas contidos no Artigo 369, inciso VIII,

do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ot intranet da

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto, não

foram encontradas ocorrências que impeçam o seguimento da análise, nos

moldes preceituados pelo 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,

xxvllr da CoNSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Promulgada em 05 de outubro de 1989 - D.O. 18/10/1989 e no artigo 171 do

Regimento Interno desta Casa de Leis.
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Arl. 26 - É da contpetência exclusiva da Assenbleia
Legislativa:

(.)

XXVIII - emendar a Con,stituição Estadual, promulgar leis nos

cqsos previstos nesta ConstituiÇão, expedir decretos
legislativos e resoluções ;

l{l:(r1\'ll.\ I () l\ I l;l{\l() /\l \'l Í

Arl, 171 - Resolução é acluela que se destina a regular matéria

de caráter político, administralivo ou processual legislativo

sobre o qual deve a Assembleia Legislativa manifestar-se no

ômbito de sua competência exclusiva, nos casos indicados na

ConstiluiÇão Estadual, nas leis complementares e nesle

Regimento Interno.

Pela intenção do autor, a propositura em comento o'Concede o Título

de Cidadão Mato-Grossense a José Carlos Padovam", de acordo com o

que estabelece a Resolução Íf 6.597, de 2019 que "Dispõe sobre e

consolida as honrarias instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato

Grosso", na seção X, artigo 14, sobre o Título de Cidadania Mato-

gfossense. Vejamos:

Art. 14 - O Título de Cidadania Mato-grossense se destina a
homenagear personalidades de noÍório reconhecimento
público que não tenham nascido no Eslado de Mato Grosso.

§ 1" - Os projetos de resoluçiio de concessão do Título de

Cidadania Mato-grossense serão analisados pela Comissão de

Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, ao
Adolescente e ao Idoso.

§ 2' - Os projetos de resolução de concessdo do Título de

Cidadania Mato-grossense devertio ser instruídos com

documentos que comprovem que o homenageado:

I não nasceu no Estado de Mato Grosso;
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§ 3" - Ás pessoas nascidas no território do atual Estado de

Mato Grosso do Sul em momento anterior à criaçdo dessa

unidade federativa são consideradas nascida,s no Estado de
Mato Grosso para efeitos desta Resolução e não poderão ser
homenageadas com o Título de Cidqdania Mato-grossense.

Além disso, o artigo 18 da presente proposição dispõe sobre o limite

quantitativo de honrarias indicado por cada deputado, por sessão legislativa.

Vejamos:

Art, l8 - Cada Deputado poderá indicar, por se,ssão

legislativa, até 4l (quarenta e uma) hontenagens, disÍribuídas
da seguinte .forma:

I - 0l (uma) pessoa para receber a Comenda Filinto Maller;

II - 35 (lrinler e cinco) pessoos puro receber o Tííulo de

C itkilan ia M uÍo-g rossens e :

III - 05 (cinco) pessoas para serem homenageadas com as

demais honrarias elencadas nesla Resolução. (grifo nosso)

O Projeto de Resolução (PR) n" lll2022 é amparado pela seguinte

justificativa:

José Carlos Padovam, nasceu en l6 de Outubro de 1956, na
cidade de Urânia, Estado de Sdo Paulo, filho mais velho do
total de quatro irmãos (Maria Aparecida, Marlene e Edvaldo),
cujos pais são Antônio Padclam e Leonor Parras Padovanr..
Aos 05 anos seus pais adcluiriram terras e estabelecerqm um
pequeno comércio varejista de secos e molhados no Distrito de

Dallas, localizado no município de Palmeira d' Oesle, Estado
de São Paulo. Nesíe vilarejo, José Carlos passou sua iffincia.
Aos 7 anos José Carlos lrabalhava na lavoura e ajudava os

pais no comércio da fantília, juntamente com seus irmãos.
Neste vilarejo o mesmo adentrou ao grupo escolar onde
conclttiu o quarto ano do ensino fundamental na Escola
Presidente Jhon Kenedy, sendo considerado à época, pelos

seus professores, como um dos alunos mais promissores que já
a denlr ar am acluel e e,st a be I ec imento.
Desde novo, José Carlos nutria o sonho de prosseguir nos

estudos e obter uma boa formação, sonho este que .foi
interrontpido quando o mesmo terminou o quorto ano do

ensino primário, uma vez que o local não oferecia as séries
seguintes e sua família não tinha condições de enviá-lo à sede

do ntunicípio para que pudesse continuar sua vida escolar,
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uma vez que, a época, o transporte escolar público era
inexistente.
Entretanto, tais dificuldades não desanimaram o sonhador
José Carlos que, no momento, seguiu trabalhando ajudando
sua faruília e, aos 20 anos, finalntente pode formar-se no
Ensino Médio, na Escola Áugusto Cesar Serapião, através do
Ensino Supletivo.
Antes de completar 2l anos, em junho de 1977 abraçou suct

primeira grande oportunidade, iniciando sua carreira
bancária no Banco ltaú S/A, na cidade de Palmeira d' Oeste

sP.
Em 14 de Setembro de 1979 cusou-se com sua atual e única
esposa, Marlene Aparecida Venturini Padovam. Em I I de

./évereiro de 1981 tornou-se pai pela primeira vez, de Marcela
Iane Venturini Padovam,.filha esta queformou-se em Direito e

Letra,s, e atualmente trabalha no Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, no município de Cuiabá - MT.
Sua filha Marcela lhe deu sua segunda neta, que atualmente
possui 07 anos e se chama Mariana. Ainda no ano de 1981, em

14 de dezembro, José Carlos e Marlene tiverqm o segundo

filho, José Corlos Padovam Junior, que mais tarde se formou
em Matemática e Ciências Conlábeis, e qtuq junto com o

mesmo nq trodicional empresa da Jamília, denominada
Escritório Orientador, no município de São Jr,tsé dos Quatro
Marcos.
O filho ,Juninho, como é conhecido, é casado com Verônica
Eliomar de Sousa, sendo que os mesmos lhe conceberam dois
netos, q primeira, Clara Vitória, que atualmente está com l2
ctnos, e o segundo, Pedro, que está com 04 anos.

No ano de 1985, José Carlos seguia uma sólida carueira
bancária, entretqnto, queria novos desafios. Foi assim que,

cluando surgiu a oporÍunidade, mudou-se para Mato Grosso,
para o município de São Jose dos Quatro Marcos, como
subgerente do Banco ltaú S/A, sendo que, no dia i0 de

setembro de 1985 inaugurou a Agência do referido banco nrt

município de São José dos Quatro Marcos.
Sua vinda para o EsÍado de Mato Grosso, mais precisamente
para o nrunicípio de São José dos Quatro Marcos, foi motivada
por sua vontade de prosperar, enxergando no município, que a
época, possuía a 5' maior economia do Estado, com uma
populaçdo de aproximadantente 30 mil habitantes, Lrma grande
oporlunidade de crescimento pessoal e profissional. A

econontia do ntunicípio caminhava a p(tssos largos, tendo
cotflo carro chefe a cultura do cqfe, porént, possuía ainda
outras culluras como banana maçã, arroz, fetjão e algodão,
Ápós inaugurqda, a agência do ltaú logo tornou-se a mais
ntovintentada do município, desbancando outras 5 instituições

financeiras que já existiatn à época. Devido ao seu destaque,

,losé Carlos .foi convidado a trabalhar como adntinistrador de

empresas, finalizando sua carreira bancária em setembro de

198(t. No ano de 1989 Jose Carlos levou sua experiência para
q instituiÇão de Ensino Miguel Barbosa, onde ministrou aulas
e trabalhou como a.çsistente na direção da escola. No ano de
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199 l, José Carlos foi nomeado, pelo então Governador Jayme
Campo.s, como Diretor Executit,o da 2B'CireÍran de São José
dos Quatro Marcos, ficando no referido cargo até março de
1995. Foi neste cqrgo que o mesmo adquiriu experiência para
seu futuro empreendimento, como Despachante. No ano de

1995 iniciou sua atividade empresarial, com a criação do
Escritório Orientador, com as atividades de Coníabilidade e

Despachante, voltadas especialmente ao público rural, público
este qlte enxergavq como potencial nicho de mercado, desde

cluando estava na agência bancária. Após criação de sua
empresa, José Carlos, trabalhou duramente para torná-la uma
sólida e conceituada empresa de Contabilidade, referência no
município e regido. Álém de suas atividades profissionais, José
Carlos sempre se interessou por questões pú.blicas, políticas e

sociais, tendo grande atividade nas mesmas. Foi Presidente do

Indaiá Atlético Clube no período de 1992 a 1996, ondeformou
uma competente equipe de sócios colaboradores, elevando o

clube a ser uma referência na regido em matéria de esporte,

lazer e entretenimento. Teve grande destaque no esporte
municipal e regional, onde foi presidente da Liga Esportiva
Municipal por 09 anos, realizando inúmeros campeonatos que

eram destaques no esporle amador da regido.
Participou ativamente das instituições Lions Club, maçonaria,
e CONSEG, sendo c1ue, do último,.foi presidente no período de

0l/2011 a 06/2012. Participou da diretoria do Sindicato dos

Produtores Rurais de São José dos Quatro Marcos até o ano
de 20 1 2, sendo um dos seus .fundadores no ano de I 994. Nesse

período teve grande destaque na organizaçdo de Rodeios
Ámadores e Profissionais, tornando a festa do Peão do

município uma referência e,stadual. Sempre foi grande líder
político, participando ativamente das decisões políticas do

município, chegando a exercer o cargo de vereador no ano de

1997. Em duas eleições, ficou enlre os mais votados, porém
não conseguiu eleger-se devido ctvotos na legenda. Entretanto,
mesruo fora das disputas eleitorais, ainda tem grande
admiração da classe política local e regional, sendo

considerado uma liderança política de grande destaque no
município.
Atualmente continua seu trabalho social, dedicando-se a
administração de uma casa de apoio a pessoas que necessitam
de tratamenlo de câncer, localizada no município de Bauetos

- SP, pro.jeto este que tem grande resultado dentro da
s oc iedade qu a trom arquens e.

Finalizando, José Carlos orgulha-se em ser um cidadão mato-
grossense e quatromarquense, sendo apaixonado por essa

terra que criou seus 02 filhos, viu a chegada de seus 03 netos e

lhe deu uma infinidade de amigos
Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peÇo apoio dos

nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.
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Ademais, a prestação de homenagens e concessão de honrarias é

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

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

bem-estar coletivo.

Assim, homenageia-se, com a intenção de equiparar o homenageado

a alguém que nasceu no local, distinguindo-a com especial destaque no

cenário sócio-cultural-administrativo e até religioso da comunidade.

É preciso destacar que a concessão do título honorário de "Cidadão"

de um Estado pela Assembleia Legislativa deve ser bem analisada e

fundamentada com detalhes, não só aos pares, mas à sociedade local como

um todo.

Destarte, quando o homenageado eleva o nome do Estado,

auxiliando na tessitura da história, deixando registros positivos de atividades

sociais, culturais, jurídicas, administrativas, religiosas faz jus a passar para o

rol dos cidadãos que trazem por aquele local o amor, a dedicação e o

vínculo de filhos da terra, por intermédio de uma espécie de adoção social.

Diante disso, pode-se considerar que uma pessoa agraciada com um

Título de Cidadão Mato-Grossense passa a ser um irmão, um conterrâneo,

uma pessoa da terra natal, um xômano.

Insta salientar ainda que por se tratar de honraria limitada a

determinada quantidade, muitas pessoas bastante merecedoras não poderão

ser contempladas, o que aumenta a responsabilidade e a necessidade da

plena consciência dos motivos da proposição.

No caso em tela, contemplados os requisitos necessários, evidencia-

se que a pretensão parlamentar é proficua, apontando para aAPROVAÇÃO

da demanda no que concerne ao mérito do Projeto de Resolução (PR) n"
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, DBFESA DOS DTRTIITOS DA
E Àh{PAItO À CmnNÇA, AO ADOLTTSCENI]E E AO

1112022, de autoria do Deputado DR. GIMENEZ, lido

Extraordin âi,a (l L I 0 I I 2022).

É o parecer.

MLIT,IIBR, CIDADANIA
moso.

na lu Sessão
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIçÃO N" PARECER N" O.S. N'

MUI,IIBR, CIDADANIA
x)OSO.

PR {}l u2422 0üt{012{022 í\íil0t2í.t?"2

Referente ao Projeto de Resolução (PR) n' 01112022, que "Concede o

Título de Cidadão Mato-Grossense a José Carlos Padovam."

Pelas razões expostas, uma vez que foi qualificado o respectivo

mérito, voto favoravelmente à APROVAÇÃO do PROJETO DE

RESoLUÇÃO (PR) No 011t2022, de autoria do Deputado DR.

GIMENEZ, lido na 1 
u Sessão Extraordin âna (l I I 0l 12022).

VOTO RELATOR:
FAVORAVEL A APROVAÇÃO.
PELA REJEIÇÃO.

PREJUDICIDADE _ ARQUIVO.

f,
tr
tr

spMDÀrus/ CDHDDMCACAT /ALMT, " el ae l4q^f de 2022.

/l
ASsINATuRA Do RELA rox, -lh/hW
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IV. FoLHA DE VOTAçÃO - SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMoTA:

ANEXOS:

VOTO DO RELATOR:

Deputado DR. GIMENEZ.

FAVORAVEL

SISTEMA

I rnriuorcrDADe/AReurvo
(cApiTULo vII, ARTIGo 194, § úNrco E/ou ARITCo r95, s 2)

REMOTA (VIDEOCON

COM O RELATOR (§lrl1)
*-n;^;il;;;;

THIAGO SILVA
I'residente

sÊsÀ§tiÃô nrZÉNoB
Vice-Presidente

Í-l coN'rnÁnro ,ro RELAToR í \Ão) l-l *rn oro

tr i"" o *uroro* i.'r,, n r*r;il;i;;
[-l coNrnÁnro e.o RELAToR (\,i(]] l-l *uroro

FAISSAL

wII-SóN seNros

L-l ( ulvr u KLr A ruK trr:\i, [J rKrsr

L--i [l coNrnÀnrononpreronrxÂor [-l *rroro

; IaoroRELAr.Ri\r,]rr Ir*.ru*a,o,-LJ LUM U KCLA r U( 13ri1rr. L_-J TKEJDI\I-
ttI I l-l corrrnÁnro no RELAToR Í\ i{}1 ! *.roro

ü.o"o*..ii"*,i,.i, tr-;#;;;;
ncoNrnÁmoeoRELAroRír.;io) !*rroro

''iiitiiiÀiiôs iiüil|üiitiS^--
DR. JOAO

ULYSSES MORAES

ffi ;;;;;,;;,;; -*--- ---I ;;il;;; -
JOAO BATISTA DO SINDSPEN
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