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O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Senhoras e Senhores, boa-

noite! 

Invocando a proteção de Deus, em nome do povo mato-grossense, declaro aberta 

esta Audiência Pública, requerida pelo Deputado José Domingos Fraga, com objetivo de debater a 

regularização fundiária do Projeto de Assentamento “Alto Celeste” e/ou “Poranga”, no Município de 

Vera. 

Convido para compor a mesa os Excelentíssimos Senhores: Deputado Federal 

Eliene Lima, a quem desde já agradeço a presença, porque tinha vários outros compromissos, mas 

que fez questão de presenciar e contribuir com esta Audiência Pública; nosso anfitrião, Prefeito 

Municipal de Vera, Sr. Nilso José Vigolo (PALMAS). Convido também, e desde já lhe agradeço por 

ceder este espaço para que pudéssemos realizar esta Audiência Pública, o Exmº Sr. Vereador Vilmar 

Scherer, Presidente da Câmara Municipal de Vera. Muito obrigado, Vilmar, pela acolhida e pelo 

espaço (PALMAS). Convido para que também possa nos dar a honra de compor este dispositivo o 

Superintendente Substituto do INCRA, neste ato representando o Presidente, o nosso querido amigo 

Salvador Soltério de Almeida, que é o que tem, na verdade, desenvolvido todos os trabalhos dentro 

do INCRA e que também tinha compromisso em outra região fora dessa região do centro norte 

mato-grossense, mas, atendendo um chamamento nosso, atendendo um chamamento da Assembleia 

Legislativa, em função da causa, ele fez questão de colocar uma outra pessoa para poder representá-

lo e hoje está nos abrilhantando aqui. E tenho certeza que é um homem responsável e que vai 

apadrinhar, na verdade, essa questão da regularização. É por isso que eu peço a cada um de vocês 

que, de uma forma bastante calorosa, possa dar uma salva de palmas ao Salvador (PALMAS). Muito 

obrigado, Salvador. Ele tinha uma outra programação, mas eu insisti muito para que ele pudesse 

estar aqui, hoje. Convido também o Superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso, Sr. 

Wilmar Schrader, que também tinha outra programação, a programação dele não era para cá. 

Obrigado, Wilmar, que hoje está aqui conosco (PALMAS). 

E olhem! Eu estou colocando toda a fé nessa parceria entre o INCRA e a 

Superintendência do Patrimônio da União, que é, aqui em Mato Grosso, quem tem a 

responsabilidade de cuidar de todo o patrimônio da União, inclusive as terras que, de uma forma ou 

de outra, são inseridas no patrimônio da União. Então ao Wilmar, que tem toda a responsabilidade 

aqui no Estado de Mato Grosso, estou jogando toda a minha fé nessa parceria, nessa tabelinha 

perfeita entre INCRA e a Superintendência do Patrimônio da União. 

E quero convidar para compor a mesa mais um convidado nosso, o Chefe da 

Divisão da Regularização Fundiária na Amazônia Legal, que é o Terra Legal, neste ato 
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representando o Sr. Ronaldo Filho, Coordenador da Terra Legal em Mato Grosso, que é o Sr. Sandro 

Antônio de Moraes. Então quero convidar o Sandro também. Muito obrigado, Sandro, pela presença 

e pela parceria (PALMAS). É um técnico para o qual tiramos o chapéu pelo trabalho que tem feito 

ali no Terra Legal. Quando do Terra Legal o Nelson Borges era o Coordenador, o Sandro já vinha 

fazendo um trabalho bom juntamente com o Nelson, que dava total apoio a ele. E eu fiz questão de 

convidar o Nelson, mesmo sabendo que aqui, Salvador, se trata de um assentamento, mas, no 

decorrer da discussão, quem sabe o Terra Legal seja uma saída?  

Falar: “Ah! Vamos descaracterizar o Alto Celeste de assentamento e vamos jogar 

para o Terra Legal para que este possa fazer a Regularização Fundiária.” 

Então, o que você possa imaginar de perspectiva, de solução está aqui. Está o Terra 

Legal, que regulariza as terras da União; está aqui o Salvador, do INCRA, que regulariza as terras 

oriundas de aquisições por parte do INCRA, tanto de forma compra como desapropriada, uma vez 

que é o INCRA que faz esse assentamentos; e está aqui também o Wilmar, que é o Superintendente 

do Patrimônio da União. Então o que poderíamos ter de melhor para chegarmos a uma conclusão 

está aqui. 

Dando continuidade à composição da nossa mesa, quero convidar o Sargento Ildes 

Nunes, Comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Vera, para que possa também nos prestigiar 

compondo o dispositivo de autoridades (PALMAS). Convido ainda o Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Vera, o Sr. Manoel Divino Pereira Terto, nosso querido amigo conhecido como 

Manoel do Arroz, que tem sempre nos cobrado para que de fato pudéssemos trazer esta Audiência 

Pública para cá (PALMAS). 

Quero convidar também o Vereador do Município de Vera, Cristiano José Nicoli, 

para que também nos dê a honra compondo este dispositivo de autoridades. Convido ainda o 

Vereador da Câmara Municipal de Vera, Samuel Raimundo da Silva, o Samuca, que também tem 

uma preocupação com esse assentamento, para que possa estar aqui neste dispositivo também. 

Convido o Vereador Bruno Boeing, da Câmara Municipal de Vera, para que nos dê a honra nos 

auxiliando ao compor este dispositivo de autoridades. Convido o Sr. Geraldo Júlio Camilo, Vereador 

da Câmara Municipal de Vera também, para que possa compor este dispositivo. Convido o Vereador 

da Câmara Municipal de Vera, Antônio Pena Fiel, para que nos dê a honra também, compondo este 

dispositivo de autoridades. Convido ainda o Vereador da Câmara Municipal de Vera, Marcelo Alves 

da Costa, para que também possa nos prestigiar. E, por último, convido o Vereador da Câmara 

Municipal de Vera, Luiz Matias Xavier, para que possa nos ajudar compondo este dispositivo. 

Composta a Mesa de Honra, convido todos para que, em posição de respeito, 

possamos cantar o Hino Nacional. 

(EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL.) 

 O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Eu quero agradecer a 

presença do Vereador do Município de Sorriso, Dirceu Zanatta, que nos acompanha desde a manhã 

de hoje, um dos grandes defensores do fortalecimento dos assentados, principalmente do PA 

Senador Jonas Pinheiro. Agradeço aqui a presença do Secretário Municipal de Administração do 

Município de Vera, Nereu Bresolin.  

Agradeço a presença do Presidente do Assentamento Alto Celeste, de Vera, 

Odimar José Gehlen; do Vice-Presidente do Assentamento Alto Celeste, Cenilde Carvalho de 

Oliveira Silva; do Sr. Airton Frigeri, Advogado que representa o Assentamento Alto Celeste; do ex-

Prefeito Moacir Giacomelli que, também, trabalhou muito para dar infraestrutura necessária aos 
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nossos queridos assentados e assentadas do referido assentamento; do Padre Valdevino José de 

Almeida. 

Onde está o Padre?  

Quero convidar o Padre para compor a mesa, até porque dizem por aí que ele 

parece muito comigo.  

Mas quero agradecer a presença do Padre Valdevino.  

Quero agradecer, também, a presença do Diretor da Escola Rural dos 

Assentamentos, Professor Éder Alves Pereira; da Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras de Vera, Srª Maria Aparecida Marchetti. 

Muito obrigado pela presença!  

Quero agradecer a presença e todo o apoio que a Câmara Municipal de Vera 

realmente está nos proporcionando.  

Agradeço a presença dos moradores do Assentamento Alto Celeste, que vieram 

aqui em massa. 

Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas!  

Que Deus lhes pague! 

Espero que possamos sair daqui com uma proposta bastante positiva.  

Agradecemos a presença dos moradores do Assentamento Califórnia. 

Muito obrigado pela presença! 

É um Assentamento que fui e que me apaixonei.  

Não me pediram nada, Nilso Vigolo! Eu fui lá o ano passado com o Moacir e o 

Mané e não me pediram nada naquele Assentamento. 

É um Assentamento, Deputado Eliene Lima, totalmente estruturado. 

Quero agradecer a presença da imprensa local e, também, da Secretaria de 

Comunicação da Assembleia Legislativa e da TV Assembleia Legislativa. 

Quero agradecer a presença da Vereadora de Feliz Natal, Srª Sidonia do Bilhar.  

Onde está a Sidonia? 

Obrigado, Sidonia, pela presença! Muito obrigado mesmo!  

Quero agradecer a presença do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do 

Município de Sorriso, Afrânio César Migliari.  

Onde está o Afrânio?  

Afrânio, por favor, venha aqui. Eu vou arrumar uma cadeira para Vossa 

Excelência.  

Agradeço pela sua presença, Afrânio. Inclusive, está fazendo um trabalho bom ali 

no PA Jonas Pinheiro.  

Quero agradecer, por último, a presença do Secretário-Adjunto Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, Sr. Jânio Márcio Feitosa, que tem contribuído com o bom 

trabalho que está sendo feito pelo Secretário Afrânio César Migliari. 

Ainda, registrar a presença e, ao mesmo tempo, convidar para compor a nossa 

mesa a Promotora de Justiça do Município de Vera, Drª Laís Liane Resende. 

Muito obrigado, Digníssima Promotora! 

É até boa a sua presença aqui e realmente enriquece o nosso debate. 

Muito obrigado pela presença mesmo! 
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Dando início a nossa Audiência Pública propriamente dita, eu quero fazer um 

pequeno histórico, Deputado Federal Eliene Lima, com relação ao nosso Assentamento. 

O Assentamento Jonas Pinheiro, Sr. Nilso José Vigolo, eu tive a felicidade de 

formar. Trabalhei muito tempo nesse assentamento. Eu tive várias resistências do poder econômico 

do Município de Sorriso, mas depois de três, quatro anos de muita luta conseguimos viabilizá-lo por 

meio do Decreto nº 1.211/99, chamado Assentamento Poranga, que foi retificado logo em seguida, 

Salvador Soltério de Almeida, você sabe muito bem, e passando, por meio da Portaria nº 67/2001, da 

nossa Superintendência, que é a CR13, a ser denominado Assentamento Senador Jonas Pinheiro, 

onde, de acordo com os estudos, eram para aportar em torno de 213 famílias. 

De acordo com esse mesmo estudo, ficou definido que teriam duas Áreas de 

Reserva Legal de forma coletiva: uma mais à direita do Rio Celeste, outra mais à esquerda do Rio 

Celeste. Mas infelizmente o número de pessoas que acamparam na margem da BR-163 era muito 

maior que o número de lotes que foram disponibilizados por meio de um estudo. Isso fez com que 

alguns trabalhadores que têm perfil e dom para trabalhar com a terra não fossem escolhidos e 

terminaram adentrando nas Áreas de Reserva Legal, tanto na margem direita, quanto na margem 

esquerda. E, ainda, sem levar em consideração que já existia uma pequena área aberta na margem 

direita que, de acordo com os estudos, teria uma recuperação muito rápida e que integralmente seria 

uma das Áreas de Reserva Legal, que a maior parte era Área de Reserva Legal.  

A partir daí, com apoio do Poder Público Municipal, essa área foi ganhando 

infraestrutura. Hoje, tem infraestrutura que muitos assentamentos do Estado de Mato Grosso não 

têm em termos de estrada, de escola, igreja, centro de convivência, energia, Luz para Todos. Muitos 

assentamentos, ainda, não têm a logística do Assentamento Alto Celeste. 

E nós tentamos buscar uma solução. A área desapropriada é de 8.320 hectares e 

após estudo deram, em média, praticamente 50% de área produtiva e o restante seria Área de 

Reserva Legal. Então, nós tentamos buscar várias saídas em conjunto com o INCRA e com as 

administrações municipais. Infelizmente, não chegamos a nenhuma conclusão. 

No ano passado ou no ano retrasado, Salvador - ano retrasado, não é Nelson? - nós 

buscamos o apoio da Superintendência do Patrimônio da União. E a Superintendência, pela primeira 

vez, disponibilizou uma área ao INCRA para que ele pudesse compensar não só o PA Jonas 

Pinheiro, como, também, o Cedro Rosa, no Município de Nova Ubiratã. Esse trabalho foi feito por 

mim, em conjunto com o Prefeito Chiquinho, do Município de Nova Ubiratã.  

Mesmo sabendo que aquela área disponibilizada, talvez, não fosse suficiente para 

compensar os dois assentamentos, a nossa ideia era, a partir de quando localizássemos aquela área, a 

tornarmos uma área de preservação permanente, uma unidade de conservação para que a 

compensação, Sr. Nelson, pudesse acontecer um para um. Era possível, sim, dentro daquela área, 

compensar as duas áreas de reserva legal. No entanto, quando o INCRA localizou a área em si 

detectou que ali já existia posseiro e que essa área estava produzindo. Era uma área totalmente 

produtiva e não tinha como compensar. Logicamente, o INCRA devolveu a área à Superintendência 

do Patrimônio da União e ela passou à Procuradoria-Geral da União que tomará as medidas cabíveis 

para rever aquela área e num futuro bem próximo sabermos qual será o seu destino.  

Mas o importante é que a luta tanto minha, como do Vigolo, que veio depois do 

Moacir, e dos Vereadores... Nós não desanimamos, porque tínhamos que resolver essa questão, até 

porque a área, mesmo sem financiamento, sem segurança jurídica nenhuma, está dando 

sustentabilidade a dezenas de famílias que ali estão. 
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Então, foi por isso que fiz questão, atendendo solicitação dos Vereadores do 

Município de Vera, de marcar esta Audiência Pública para em conjunto com vocês - e ouviremos 

vocês -; em conjunto com essas autoridades que estão neste dispositivo aqui, nós possamos achar 

uma saída exequível e em curto prazo, Salvador, Nelson e Sandro, nós precisamos achar uma saída, 

porque eles não aguentam mais esperar. 

Eu vou passar a palavra ao Prefeito Nilso, que é o nosso anfitrião, para que dar as 

boas-vindas as nossas autoridades aqui presentes e ao mesmo tempo para que possa fazer algum 

encaminhamento com relação a esta Audiência Pública.  

Depois, Nelson, Salvador e Sandro, se vocês me permitirem, eu ouvirei algumas 

lideranças presentes na plateia, que não são autoridades, porque a Audiência Pública é para vocês 

falarem para que possamos captar o que estão falando e em cima daquilo que vocês vão fazer em 

termo de encaminhamento nós aqui vamos deliberar. 

Então, eu passo a palavra ao Nilso José Vigolo, nosso Prefeito, para dar as boas-

vindas; e, em seguida, ao Presidente da Câmara de Vera, Vereador Vilmar Scherer, para falar em 

nome do Poder Legislativo. 

Eu peço desculpas ao meu amigo Deputado Federal Eliene Lima, aos nossos 

convidados, para que eu possa ouvir um pouquinho o que os senhores têm para nos colocar. Assim, 

eu vou fazendo uma alternância, ouvindo os senhores e as nossas lideranças, para que tenhamos uma 

Audiência Pública curta, mas de resultado.  

Esse é o desejo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Com a palavra o nosso Prefeito Nilso Vigolo. 

O SR. NILSO JOSÉ VIGOLO - Boa-noite a todos e a todas! 

Em nome do Deputado José Domingos Fraga e do Deputado Federal Eliene Lima, 

cumprimento todo dispositivo da mesa. 

Em nome da Exmª Promotora, cumprimento as demais autoridades. 

Vereador Vilmar, eu olho para esta Casa de Leis e posso dizer que poucas vezes vi 

tanta gente para discutir um assunto. É um assunto que há muito tempo estamos tentando achar uma 

solução. É um assunto que aflige muitas famílias, onde nós temos pessoas que lá trabalham e 

precisam de uma segurança. Nós não podemos mais considerar o Alto Celeste, essa é a minha visão, 

como uma simples invasão, como é dito.  

Hoje o Alto Celeste já está consolidado, pessoas produzindo, onde tem energia 

elétrica, estradas, pessoas morando lá dentro e a produtividade só não é maior por falta de 

documentação. 

Então, eu quero parabenizar aqui o Deputado José Fraga, a Assembleia Legislativa, 

que veio até o município, e toda população, principalmente Alto Celeste que se dispôs, numa plena 

sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, para estarmos aqui discutindo e acharmos a solução 

para esse problema. 

Senhora Promotora, não sei se a senhora teve a oportunidade de conhecer o Alto 

Celeste, mas eu faço o convite para que possamos ir lá conhecer a sua realidade. A senhora pode ter 

certeza que vai voltar de lá convicta que é uma região de produtividade, uma região onde tem 

pessoas com vontade de trabalhar, de pessoas que estão ali porque necessitam daquele pedaço de 

terra. E se nós não dermos sustentabilidade para essas pessoas que estão lá, elas acabam vindo para a 

cidade e isto se torna um problema muito grande para o setor público. 
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Eu acho que há solução. Nós temos aqui o Salvador, que é do INCRA; temos aqui 

o Wilmar, que é do Patrimônio da União, e eu tenho certeza que com o Ministério Público junto, a 

Assembleia Legislativa, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, nós vamos achar a solução. 

Nós sabemos que não é rápido como pensarmos ser, que amanhã vai resolver o problema, mas nós 

temos que buscar a solução. 

Então, muito obrigado a todos vocês! Vamos ser perseverantes! Tenho certeza que 

se nós acreditarmos, vai acontecer.  

Muito obrigado a todos! Que Deus os abençoe nesse trabalho! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Prefeito Nilso 

Vigolo. 

Eu quero pedir aos meus amigos e minhas amigas que, caso queiram fazer 

qualquer tipo de intervenção, levantem a mão, porque a Audiência Pública é para vocês. 

 Agradeço a presença do meu amigo Lauro, nosso cartorário, que tem uma 

antecedência chinesa.  

Eu tive a felicidade de acompanhar o nosso cartório à China, que fala mandarim de 

forma perfeita, fluente  

Dando continuidade, convido o Presidente da Câmara Municipal de Vera, 

Vereador Vilmar Scherer, para fazer uso da palavra. 

O SR. VILMAR SCHERER - Deputado José Domingos Fraga, representante da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso; nosso Deputado Federal Eliene Lima, que 

representa o Congresso Nacional; Prefeito Nilso José Vigolo; Sr. Salvador Soltério de Almeida, do 

INCRA; Sr. Wilmar Schrader, representando o Superintendente do Patrimônio da União; nossa 

Promotora de Justiça, boa-noite! 

Em nome de toda Câmara Municipal de Vera e do Assentamento Califórnia, eu 

quero cumprimentar os amigos do Assentamento Alto Celeste, do Assentamento Poranga, o Sr. 

Darcy, que acabo de ver aqui, e o Sr. Moacir Giacomelli, que está neste plenário também. 

Deputado José Domingos Fraga, eu me lembro, hoje, que há mais ou menos quatro 

anos nós tivemos uma reunião, num final de tarde, com o Sr. Mário Lúcio Avelar, do Ministério 

Público Federal, onde já se falava do problema do Assentamento Poranga/Alto Celeste. 

Prefeito Nilso Vigolo, conforme Vossa Excelência falou, em tantas Audiências 

Públicas que nós fomos, Nilso, nunca se viu estampado nas pessoas a vontade de ver resultado 

positivo.  

Esse povo que está aqui neste momento, hoje, em especial o Assentamento 

Poranga/Alto Celeste, muitas vezes se olham e falam: “será que isso é meu?”  

É o INCRA, ao Governo Federal... Nós sabemos que o Sr. Salvador, o Poder 

Público precisa ter mais vontade de fazer. Nós sabemos que o povo clama para que as coisas 

aconteçam; na iniciativa privada, a coisa vai; no Poder Público, lamentavelmente, as coisas vão 

muito devagar, e o povo precisa produzir; o povo precisa ter oportunidade; o povo que está aqui no 

interior, Deputado José Domingos Fraga, lá no Assentamento não está roubando, não está matando, 

não está dando problema para as nossas autoridades. Então, o povo do interior, essa classe de mãos 

calejadas, tem que ser respeitada. 

Eu quero aqui, Deputado José Domingos Fraga, eu já ia me esquecendo, 

parabenizar os Vereadores da Câmara Municipal de Vera que tiveram atitude de fazer até indicação, 
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fazer pedido pessoal para que fosse feita esta Audiência Pública para que seja tomada alguma 

providência positiva. 

Nós sabemos do seu trabalho incansável, Deputado José Domingos Fraga.  

Estão presentes aqui presidentes de assentamentos, a filha do Sr. Vicani, que está 

ali, o pessoal da Poranga, que tem ido incansavelmente a Cuiabá a procura de dias melhores ou de 

uma solução. Agora, nós sabemos que isso não é fácil. 

Deputado José Domingos Fraga, Deputado Eliene, os senhores que são as nossas 

esferas maiores, o pessoal do INCRA, olhem por esse povo! 

Que esse caso de Vera, pelo manifesto - olha a ordem desse povo aqui, o tanto de 

gente que tem aqui dentro e do lado de fora da Câmara Municipal tem o dobro de gente que tem aqui 

dentro.  

Então, isso é para ver a vontade de vencer na vida, é a vontade de dizer assim: eu 

dou lucro, eu produzo alimento para este País.  

Então, parabéns a todos vocês que estão aqui. A presença de vocês mostra o 

quanto vocês têm de vontade de ver resultados para ter um documento na mão o poder falar assim: 

esta terra é nossa.  

Muito obrigado em nome de toda a Câmara Municipal de Vera. (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Vereador Vilmar 

Scherer. 

Quero fazer uma retificação aqui, eu falei Cartorário. Eu falei o nome errado. 

Perdoe-me. 

Deixe-me ler um documento que chegou as minhas mãos: 

“Venho, através do presente, conforme solicitado no oficio nº 1.757, data de 17 de 

agosto de 2013, informar e ao mesmo tempo expressar o meu pedido de desculpas pela ausência na 

participação da Audiência Pública solicitada por Vossa Excelência, promovida pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso.  

O motivo da minha ausência é referente à questão religiosa. Porém, sei que Vossa 

Excelência saberá conduzir tal evento pelo fato de conhecer muito bem todo o processo que envolve 

tal assentamento.  

Sendo o que se oferece, na expectativa da habitual atenção, com meus 

cumprimentos e agradecimentos, subscrevo o presente.  

Jales Anastásio da Silva 

Secretário Municipal de Agricultura, Comércio e Meio Ambiente.”  

Está desculpado.  

Dando continuidade, conforme falamos, vamos ouvir alguém da plateia.  

Até agora só se inscreveram duas pessoas. A Audiência é feita para vocês. Vamos 

convidar agora o Sr. Odimar José Gehlen, Presidente do Assentamento Alto Celeste, para fazer uso 

da palavra.  

O SR. ODIMAR JOSÉ GEHLEN - Boa-noite a todos!  

Eu quero, primeiramente, cumprimentar a mesa e todas as pessoas que a 

compõem. 

Em especial agradeço os Vereadores que tiveram a iniciativa do chamamento para 

esta Audiência Pública. 
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Agradeço o Deputado José Domingos que conseguiu na Assembleia Legislativa 

aprovação para que fosse realizada esta Audiência Pública; os representantes do INCRA; a nossa 

Procuradora de Vera; o nosso Prefeito Nilso. 

Quero agradecer também o Sargento Comandante aqui do Município de Vera. 

Quero fazer um agradecimento também ao ex-Prefeito Moacir Giacomelli. Como 

o Deputado José Domingos Fraga já falou, ele fez um bom trabalho no projeto de assentamento e 

agora o nosso atual Prefeito Nilso vem dando continuidade a esse trabalho que o Moacir já estava 

fazendo lá. Então, para nós é motivo de alegria esta Audiência Pública.  

O que o nosso Vereador falou é a realidade. Somos mais de 200 famílias no 

Projeto de Assentamento Alto Celeste. Lá têm pessoas morando e produzindo e, como o próprio 

Deputado José Domingos Fraga falou, não estão produzindo mais por falta de recursos e também, 

algumas pessoas, por insegurança. 

Então, quero eu agradecer em especial também toda a comunidade, o pessoal do 

Alto Celeste, que eu acredito que a maioria está aqui em busca de uma solução para o nosso 

assentamento.  

Como as pessoas vêm falando lá, têm pessoas que trabalham, que dão o sangue.  

Enfrentamos por vários anos - hoje nós temos energia elétrica, Luz para Todos -, 

passamos anos trabalhando, começando o trabalho sem energia, sem nada.  

No Alto Celeste tem mais de 150 poços artesianos, tem escola, tem igreja, tem 

centro de eventos para a comunidade, campo de futebol. Nós viemos fazer um pedido para que as 

autoridades tomem consciência e olhem por nós, porque lá só têm pessoas que realmente estão 

querendo um pedacinho de terra para produzir.  

Como o nosso Prefeito Nilso fez o convite para a Promotora realmente, ele falou 

com convicção. A pessoa que vai ao Assentamento Alto Celeste realmente vê que lá não é conversa. 

A pessoa trabalha sem recurso, dando o sangue mesmo.  

Há outra coisa que quero passar às pessoas. Na semana passada nós tivemos uma 

vistoria, a pedido do Ministério Público - o IBAMA e a Federal passaram uma semana fazendo uma 

vistoria no Projeto de Assentamento. No sábado, quando eles fizeram o encerramento dos trabalhos, 

eu perguntei o que eles tinham achado do nosso Projeto. Eles nos deram parabéns pela organização 

que existe dentro do Assentamento; uma sociedade organizada que trabalha por todos.  

Os peritos que estiveram lá fazendo a vistoria falaram aquilo que o próprio 

Deputado José Domingos Fraga tem falado. A maioria dos assentamentos legais não tem a metade 

do que tem o Alto Celeste em relação a recursos, população e pessoal produzindo.  

Então, eu acho que nós precisamos mesmo é fazer esta Audiência Pública e as 

pessoas terem a convicção de que lá têm pessoas que precisam trabalhar e merecem ser olhadas com 

os próprios olhos.  

Eu tenho certeza que o nosso poder político vai tomar uma iniciativa e vai dar 

segmento para que consigamos chegar a algum resultado.  

Mas, no momento, o que eu queria falar era isso mesmo, agradecendo a todos.  

Meu muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Odimar José, 

pela sua participação.  

Eu quero dizer, Sr. Odimar, para colaborar com o senhor, que eu tive a felicidade, 

digníssima Promotora, de ser Secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Estado 
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de Mato Grosso por um ano, andei em quase todos os assentamentos do Estado de Mato Grosso e 

têm dezenas de assentamentos que não têm a infraestrutura que tem o Alto Celeste. Não têm 

produtores compromissados com a produção, que tem o dom de trabalhar com a terra, como tem 

aqui no Alto Celeste.  

Então, realmente, vocês são vocacionados.  

Infelizmente, o problema está criado e cabe a nós, autoridades, buscarmos 

alternativas de forma que não venhamos a atropelando a nossa legislação. Tem saída? Tem. Falta ter 

vontade política para que as coisas possam acontecer. Quem sabe, possa ser hoje!  

Dando continuidade, até porque ele tem outro compromisso fora, mas é um grande 

parceiro, não só do Deputado José Domingos Fraga, parceiro do Município de Vera, mas é uma 

pessoa extremamente compromissada com o fortalecimento da agricultura familiar, que é o 

Deputado Eliene Lima.  

Ele tinha outros compromissos em outra região, eu pedi para que viesse aqui, ele 

poderia perder de participar de uma reunião no município de Santa Carmem, mas mesmo assim está 

aqui conosco. Então, faço questão, Deputado Eliene Lima, de agradecê-lo. Passo a palavra a Vossa 

Excelência para que possa dar a sua contribuição e, com certeza, lá no Congresso Nacional, no que 

estiver ao seu alcance, contamos com o seu esforço para que de fato possamos resolver de uma vez 

por todas a questão de Alto Celeste. 

O SR. ELIENE LIMA - Boa-noite a todas e a todos. 

Quero aqui saudar o Deputado José Domingos Fraga, que requereu esta Audiência 

Pública para trazer a Assembleia Legislativa ao Município de Vera para debater um assunto que se 

faz necessário, como já estamos percebendo. Ele convocou a Assembleia Legislativa para estar aqui 

e ele veio nesta sexta-feira, à noite, exatamente para dar publicidade a esse problema grave, que é a 

questão que vocês vivem no Alto Celeste. 

Quero saudar o Prefeito Nilso Vigolo, que esteve em Brasília na semana passada, 

foi ao meu gabinete, esteve comigo em alguns Ministérios e me convidou para estar aqui. Como o 

Moacir teve uma participação importante, o Prefeito Nilso Vigolo também tem esse interesse de 

ajudar a resolver esse problema. 

Saudar a Câmara de Vereadores. Estamos com um número grande de Vereadores 

presentes e quero saudar todas as pessoas presentes na pessoa do Presidente da Câmara, Vereador 

Vilmar Scherer, e também na pessoa do meu colega de Partido, Vereador Manoel do Arroz. 

Cumprimentar a minha amiga Maria Aparecida Marchetti, que é uma lutadora também; a Promotora 

de Justiça que se faz presente e parabenizá-la pela participação; o INCRA, representado pelo Sr. 

Salvador Soltério de Almeida, um excelente gestor do INCRA, que está aqui mostrando a sua 

preocupação; representando a SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, o Sr. Wilmar 

Schrader; também, representando o MDA, o Sandro Antônio de Moraes, que é meu ex-aluno quando 

ainda fazia o ensino médio em Cuiabá; o Sargento Eudes, Comandante da PM do Município de 

Vera; todos os Presidentes de associações; todos os trabalhadores rurais que se encontram presentes; 

o Padre Valdevino aqui conosco; as lideranças que vêm de Sorriso - vejo aqui o Secretário de Meio 

Ambiente Afrânio Migliari e o Vereador Dirceu Zanatta. 

Gente, eu gostaria de começar dizendo que tenho certeza de que, se o Prefeito 

Nilso tivesse o poder de solução como prefeito, ele já teria resolvido essa solução, pelo que ele me 

colocou, pela preocupação que ele tem, pela sensibilidade que ele tem. Assim como o Sr. Moacir 

teria feito; assim como de uma forma emocionante o Presidente da Câmara Vilmar se colocou; e 
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pelos discursos que eu já ouvi do nosso companheiro Deputado José Domingos Fraga, que foi 

prefeito de Sorriso três vezes, é um Deputado comprometido, foi Secretário de Estado de 

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. Todos nós, se pudéssemos, com certeza faríamos 

numa canetada e traríamos o sossego e a tranquilidade. 

Eu ouvi aqui o Sr. Odimar, que foi o primeiro participante dos trabalhadores rurais 

a se colocar, e nós sentimos na sua fala o desejo que tem de resolver. E você olha no rosto queimado 

de sol das pessoas, peguei ao cumprimentar as pessoas com suas mãos calejadas, pessoas que estão 

hoje com a esperança enorme de não perder o trabalho que lá já foi feito e que não é pouco! A 

insegurança jurídica que cada um tem é muito preocupante! A questão de ser uma Reserva Legal, de 

como aconteceu a ocupação, mas nós temos que procurar não deixarem perder os investimentos, o 

suor, o trabalho de cada um ali no Poranga, Alto Celeste, que, por meio da Portaria nº 67, passou a 

chamar Jonas Pinheiro. E nós conhecemos muito, conversando com as autoridades e com o 

Deputado José Domingos Fraga, a realidade dali. E eu, hoje, como Deputado Federal, coordenador 

da Bancada Federal dos três Senadores e dos oito Deputados Federais, quero me somar a isso. 

Eu conheço a realidade do trabalho no campo! Eu vim da roça com doze anos de 

idade e sei a dificuldade que é ganhar um dinheirinho. Eu ia uma vez por ano à cidade, na Semana 

Santa. Papai colhia um quiabo, empalhava uns ovos, matava umas galinhas caipiras e eu deixava 

numa venda para tomar um refrigerante e chupar um picolé. E dinheiro nós nunca tínhamos. E sei 

hoje a preocupação! Estão representados aqui o INCRA, o MDA e a SPU do Governo Federal e eu 

que faço parte da Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura Familiar sei que os dados são 

preocupantes! A Promotora que está aqui com certeza tem uma responsabilidade grande de 

acompanhar esse processo junto à Justiça. 

A preocupação que nós temos é que hoje de doze milhões de pequenas 

propriedades que têm no Brasil as pesquisas apontam que menos de 10% dos descendentes estão 

predispostos a continuar o trabalho das pessoas que estão trabalhando lá. Vocês imaginem! Mais de 

90% tendem a não dar continuidade ao trabalho pela falta de apoio, pela falta de conforto, em que 

pese nós termos uma evolução muito grande do Programa Luz para Todos, está aí o Plano Safra, 

também um grande programa da Presidente Dilma para tentar melhorar as condições. Mas nós temos 

um risco de que, na hora em que essa geração passar, caia no abandono ou na grande agricultura. 

E essa questão em termos sociais, Vilmar, é grave. Eu me lembro daquela música 

que também é do meu Estado de origem, Minas Gerais, aquela assim: “Seu moço eu já fui roceiro no 

triângulo mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Vivia uma vida boa com a Isabel...”. Você imagina 

o desdobramento daquilo, o preço de uma família desorganizada na cidade. Um filho 

desencaminhado é muito mais caro do que uma solução de o Governo assentar as pessoas para 

trabalhar (PALMAS). 

Então eu quero, mais uma vez, gente, dizer que, com certeza, se eu tivesse o poder 

de solucionar isso, assim como o Nilso, o Deputado José Domingos Fraga, o Moacir e os nossos 

vereadores aqui, nós solucionaríamos, mas vamos procurar uma forma, uma compensação e trazer a 

tranquilidade. Lá em Terra Nova do Norte teve isso na Quatro Reservas e, depois de muitos anos de 

lutas, conseguiu fazer uma troca e assentar as pessoas.  

Tomara que nós possamos, e eu quero me colocar, tanto em nível de Estado quanto 

em Brasília, Deputado José Domingos Fraga, à disposição. Mas eu queria que nós não deixássemos 

isso aqui só neste momento, vir aqui, eu falo, alegro a turma, animo a turma que está aqui, você fala, 

o prefeito fala, os vereadores e os trabalhadores falam. Nós poderíamos estabelecer aqui uma agenda 
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a partir de hoje de uma reunião periódica de dois em dois meses para ver em que pé que está e onde 

o resultado está chegando. Porque, quando você estabelece metas, quando você tem projetos que vão 

dar resultado, a vida tem sentido. Caso contrário, muitos desestimulam e passam a perder o sentido. 

Então, eu quero aqui dizer que vamos à luta, gente. Tem uma frase sobre 

competitividade - e vocês estão nesse contexto da competitividade - que diz assim: a única coisa 

ruim de não estar fazendo nada é se nossos concorrentes estiverem fazendo alguma coisa. E vocês 

têm muitos concorrentes, muitos fatores, muitas atrapalhações puxando para trás o que vocês já 

fizeram; o que vocês já trabalharam e o que já gastaram: tempo, suor, dinheiro, investimento. 

Então, eu quero me colocar à disposição e dizer que quero fazer parte dessa 

Comissão. 

Deixo a proposta que possamos nos reunir aqui de dois em dois meses. Cada vez 

que viermos teremos que ter dado um passo adiante para que dentro de um ano, se Deus quiser - e 

está sendo transmitido, está sendo filmado pela TV Assembleia Legislativa e o povo do Estado 

tomará conhecimento -, possamos dar uma resposta, uma satisfação, que seja positiva, e ter o prazer 

de vir a Poranga, a Alto Celeste, dizer: achamos uma compensação, uma troca e, agora, vocês vão 

trabalhar a vida intera aqui com tranquilidade. 

Felicidades para vocês! 

É um prazer estar com vocês aqui! 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado Deputado Eliene 

Lima, que pede licença para ser retirar. 

Nós sentiremos sua ausência, mas sei que os seus compromissos são muito 

importantes. 

Quero só dizer: Salvador, Nelson, Sandro e nossa querida Promotora, olhem o 

quanto é importante regularizarmos o Alto Celeste. Sem regularizarmos o Alto Celeste nunca vamos 

regularizar a área produtiva, a área do PA Jonas Pinheiro. A margem esquerda depende da margem 

direita e a margem direita depende da margem esquerda. Então, nós temos que realmente achar 

solução. 

Eu anotei a proposta do Deputado Eliene Lima e, logo em seguida, vamos discuti-

la, após encerrarmos os nossos oradores. 

Voltando à plateia, vamos ouvir, agora, o Sr. Argeu Medeiros. 

Vamos ser um pouco rápidos, três minutos daqui para frente para cada, até para 

que possamos chegar às propostas. O que vai nos interessar, além do discurso extremamente 

consistente de vocês, é a proposta, os encaminhamentos, como o que foi feito aqui pelo Deputado 

Eliene Lima. 

Com a palavra, o Sr. Argeu Medeiros. 

O SR. ARGEU MEDEIROS- Boa-noite, a todos! 

Eu quero cumprimentar os componentes da mesa em nome do Prefeito Nilso José 

Vigolo; todas as autoridades civis e militares e em nome do Padre Valdevino as autoridades 

eclesiastes aqui presentes. 

Quero agradecer o convite e parabenizar a Associação do Alto Celeste pela 

iniciativa, todos os seus diretores, diretoras e todo o pessoal que está imbuído nessa luta. 

Nós sabemos, até porque somos clientes da reforma agrária lá do Assentamento 

Califórnia e já são quinze anos de luta, que a cada dia temos um desafio a vencer. 

Então, eu quero parabenizar e dizer a todos e todas que continuem lutando. 
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Essa agenda que o Deputado colocou o pessoal de Alto Celeste deve seguir como a 

sua linha de trabalho. 

Em nome do Deputado José Domingos Fraga, quero parabenizar a Assembleia 

Legislativa pela iniciativa de vir ouvir o povo.  

Isso é muito importante! 

Levem aos demais Deputados que façam isso mais vezes, porque o nosso Mato 

Grosso é um Estado muito grande e evita o nosso deslocamento a Cuiabá. 

Como o Deputado colocou, nós, do Assentamento Califórnia, não pedimos nada.  

Então, estamos pedindo uma palhinha, também, Salvador. 

Nós temos, hoje, o assentamento... 

O Assentamento Alto Celeste pede regularização e nós, também, pedimos 

regularização em outro patamar. 

De CCU nós tivemos cento e vinte cadastramentos e temos uma demanda de mais 

cento e dez. Esse é o contrato de uso e ocupação do solo, da propriedade, também. 

Também, temos outros desafios, Deputado, cobranças... 

No caso, nós temos a SEMA-Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Nós temos 

vários projetos para a carne que o próprio produtor está pagando, mas nem pagando está sendo 

liberado. Está tudo travado. Também, são essas questões. 

Esta semana conversamos com o Prefeito quanto à área de habitação, que, também, 

temos a expectativa de melhorar, se Deus quiser, este ano no Assentamento Califórnia. 

Então, parabenizo a todos! 

Um bom trabalho para todos nós! (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Muito obrigado pela 

participação, Sr. Argeu. 

Ouviremos mais um inscrito da plateia.  

Com a palavra, o Sr. Edigmar Fagundes, Pastor da Igreja Assembleia de Deus para 

as Nações. 

Ele se inscreveu e, com certeza, vai aqui defender o interesse do tema que está 

sendo aqui discutido. 

O SR. EDIGMAR FAGUNDES - Boa-noite, Deputado José Domingos Fraga e 

todos os membros da mesa.  

A minha preocupação de estar aqui, também, é pelo fato de fazer parte do 

Assentamento Alto Celeste e por vermos ali algumas carências necessárias que precisam ser 

resolvidas o quanto possível.  

Quero parabenizar o Presidente da Câmara dos Vereadores. 

Foi bem colocada a sua palavra, Vereador, a respeito de quatro anos atrás, quando 

tivemos uma Audiência. Talvez, não tenha foi como esta, composta como esta está com a presença 

do Superintendente do INCRA e do Superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso.  

O que me chamou atenção é que todos nós, todos que trabalham na roça, às vezes, 

já perdemos a esperança de tanta promessa e nada chega a um ponto final.  

Então, o que nós queremos? Nós queremos aqui... 

Eu creio que o representante do INCRA, que o representante da União, aqui 

presentes... Então, que esta Audiência não fique só no papel e esquecida numa gaveta, mas que seja 

lembrada lá no gabinete, seja superior, aqui ou onde for. Por que isto? Porque nós temos crianças 
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que nasceram no assentamento, hoje, já estão rapazes e já foram embora, pois, perderam a 

esperança. Vamos construir! Como vamos construir? Vamos trabalhar! Como vamos trabalhar! Não 

temos documento! Não temos como provar que isto aqui é nosso. Então, as forças vão acabando.  

Agora, imaginem um pai de família que tem dois, três, quatro filhos trabalhando 

ali para tirar o sustento; quem sabe precise até fazer diária fora para tirar o sustento ali! E se 

tivéssemos documento poderíamos ter financiamento pelo Banco do Brasil, pelo BRADESCO ou 

quem sabe pela Caixa Econômica, enfim, para podermos trabalhar em cima dessa terra.  

Então, o que está acontecendo ali é que as forças se acabaram. Nós precisamos 

urgentemente não só de uma reunião como esta. Nós precisamos de uma solução! De uma solução! 

Eu não sei se todos, com muito respeito à política, aos senhores, quero que 

entendam, mas nós já estamos cansados. Nós já estamos cansados somente de promessas!  

Eu sei que há pessoas aqui estão dando o sangue para que isto acontecesse; que 

deu o sangue para que esta Audiência acontecesse. Eu fui avisado desta e saí, hoje, às 06:30 horas de 

Sorriso, onde eu pastoreio uma igreja Assembleia de Deus para as Nações. Eu sou Pastor Presidente 

dessa Igreja. Quando me comunicaram eu saí de lá para vir para cá justamente para dizer aos irmãos 

do Assentamento Celeste e a todos vocês: nós temos que lutar por essa causa sim, mas, eu creio que 

tem que ser uma causa maior, porque as promessas são muitas, mas as promessas cumpridas são 

poucas.  

Então, está aqui o Deputado José Domingos e parabéns por estar aqui. Eu tenho 

ouvido falar muito de Vossa Excelência, da sua responsabilidade.  

O Superintendente do INCRA está aqui, o Superintendente da terra e da União, eu 

acredito que nós devemos sair daqui, pelo menos, esperançoso que dentro de uns seis meses isso 

esteja resolvido para a nossa alegria e para o bem-estar de todos os trabalhadores rurais.  

Muito obrigado! 

Boa-noite! (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Edigmar.  

Uma coisa eu me comprometo, aquilo que for aprovada por esta Audiência 

Pública nós não vou lhe dar sossego. Aqui têm muitos colegas meus, amigos e amigas que conhecem 

o meu trabalho em Sorriso e sabem o quanto que eu me entreguei pelos nossos pequenos produtores.  

Se existe hoje Piratininga, Ubiratã, foi o Deputado José Domingos Fraga que 

ajudou a proporcionar; se o existe o Santa Rosa, foi o Deputado José Domingos Fraga; se existe o 

Casulo, foi o Deputado José Domingos Fraga; se existe o Senador Jonas Pinheiro, também, foi o 

Deputado José Domingos Fraga. Então, fique tranquilo.  

Eu acho que esta Audiência Pública é extremamente importante. Eu preciso contar 

com o apoio de vocês para que eu possa cobrar aqui, aqui e aqui, com certeza. 

Vamos ouvir agora um inscrito aqui da mesa, o Vereador Manoel Divino Pereira 

Terto, conhecido como Manoel do Arroz. 

O SR. MANOEL DIVINO PEREIRA TERTO (MANOEL DO ARROZ) - 

Primeiramente, eu quero cumprimentar os componentes da mesa; em nome do Sr. Prefeito e do 

Presidente da Câmara de Vera, Vereador Vilmar Scherer, cumprimento todos os Vereadores, meus 

colegas de trabalho; em nome do Deputado José Domingos Fraga, cumprimento todos os 

componentes da mesa, o Sr. Salvador, o Sr. Vilmar, o nosso Padre Valdevino, a nossa Promotora de 

Justiça - muito obrigado pela presença - o nosso Sargento Eudes e os demais colegas.  

Agradeço a presença de cada um e de cada uma de vocês aqui!  
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Deputado José Domingos Fraga, Prefeito Nilso, meus colegas Vereadores, eu 

batalhei muito junto com os meus colegas de trabalho, fomos a Cuiabá várias vezes e solicitamos ao 

Deputado José Domingos Fraga que esta Audiência Pública acontecesse. E graças a Deus, ao 

trabalho de todos os Vereadores desta Casa, ao Prefeito Municipal, ao Deputado José Domingos 

Fraga e ao Deputado Eliene, que já se ausentou, hoje estamos realizando esta importante Audiência 

Pública no Município de Vera.  

Sr. Salvador, como nosso representante do INCRA, com todo respeito ao senhor; 

Sr. Wilmar, hoje nosso Superintende da União, eu quero fazer um pedido, de coração, 

encarecidamente, em nome de todos os nossos assentados, dos nossos produtores rurais, 

principalmente da agricultura familiar, tanto do nosso P.A Alto Celeste, como do P.A Califórnia: 

doutores, olhem com carinho para esse nosso povo. No semblante desse povo, aqui, os senhores só 

estão vendo pessoas trabalhadoras, com as mãos calejadas, como já foi falado aqui pelo Deputado 

Eliene Lima. 

Hoje, mais uma vez, eu tive a honra de acompanhar a assessoria de imprensa da 

Assembleia Legislativa até o Assentamento Alto Celeste, onde fizemos lá umas matérias, estivemos 

visitando - temos um dos proprietários aqui - e vimos a produção que realmente, Sr. Salvador, está 

saindo de dentro daquele Assentamento e que ajuda na sustentabilidade do nosso município, da 

nossa cidade e do nosso comércio, porque sabemos que o que essas pessoas produzem e o pouco que 

conseguem vender, por não ter notas para vender no nosso comércio, elas gastam aqui mesmo dentro 

do nosso comércio e fazem esquentar e fomentar o comércio do nosso município.  

Então, pessoal, eu quero aqui dizer mais uma vez - vocês sabem que conheço 

muito bem, como os meus colegas Vereadores também conhecem, porque estão sempre lá visitando 

os senhores e as senhoras - que não vamos abrir mão, de forma alguma, junto com o nosso Prefeito 

Municipal Nilso Vigolo que está emprenhado, realmente, em resolver os problemas dos nossos 

assentamentos; não só do P.A Alto Celeste, mas, também, do P.A Califórnia, que também tem 

problema para ser resolvido.  

Então, quero dizer, Sr. Salvador, que estamos aguardando as palavras, daqui a 

pouco, do senhor e do Sr. Wilmar.  

Eu tenho certeza que iremos sair hoje desta Audiência Pública, Deputado José 

Domingos Fraga, muito contentes e muito felizes. Tenho certeza que eles têm algo para nos falar de 

muito bom, de muita esperança para os munícipes de Vera.  

Sr. Salvador, Sr. Wilmar, nosso Prefeito Nilso Vigolo, meus colegas Vereadores, 

Vossas Excelências podem ter certeza absoluta disso: cada vez que formos à Capital do Estado 

estaremos visitando os senhores.  

Em cima do que for falado hoje, como já falaram o Deputado José Domingos 

Fraga, o nosso Prefeito Municipal Nilso Vigolo, nós não vamos deixar de cobrar, de maneira 

alguma! Cada vez que formos à Capital do Estado, nós iremos ao gabinete dos senhores.  

Nós vamos cobrar e trabalhar juntos! Não só cobrar, mas vamos, também, ajudar a 

procurar a solução de cada um de vocês, que eu sei que é produzir e ter como vender o produto, 

porque vocês ajudam na sustentabilidade do comércio do nosso município, porque aqui nós só 

vemos pessoas trabalhadoras. 

Então, são essas as minhas palavras. Estou falando em nome dos meus colegas 

Vereadores, do Prefeito Municipal, que está aqui presente, e de todas as autoridades do nosso 

município. Vamos juntos, gente! 
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Zé Domingos - eu falo Zé Domingos pela intimidade que tenho como colega de 

Partido e pela amizade que tenho com ele - eu quero agradecê-lo, de antemão, pela atitude de Vossa 

Excelência ter convocado esta Audiência Pública e de estar aqui presente dando a sua palavra a 

todos os presentes aqui.  

Conte conosco, Deputado José Domingos Fraga! Pode ter certeza! Conte com esta 

Câmara de Vereadores, com este nosso Prefeito Municipal, Sr. Nilso Vigolo. Estamos juntos!  

Pode ter certeza que, assim que tivermos as decisões do nosso INCRA, por 

intermédio do Sr. Salvador, do Sr. Wilmar, Superintendente da União, nós passaremos para os 

senhores. 

Não vamos desanimar! Nós vamos até o fim! Com fé em Deus, um dia vocês terão 

o título na mão e nós comemoraremos junto com cada um.  

Meu muito obrigado a todos! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Manoel. 

Voltando a plateia, que é o alvo desta Audiência Pública, convido o Sr. Irineu Repi 

para fazer uso da palavra. 

O SR. IRINEU REPI - Boa-noite! 

Eu sou Irineu Repi; moro no Assentamento P.A Califórnia há dez anos e sempre 

quando tem reunião, o próprio INCRA desmarca e daqui a três, quatro meses passa... Deputado, já 

aconteceu de demorar dois anos.  

Por isso, eu estou aqui e quero falar só uma coisa: o Deputado tocou no assunto de 

fazermos uma reunião semestral ou trimestral para fazer a coisa andar, porque lá dentro só tem 

promessa.  

Habitação, eu faço parte da Comissão já faz dois anos, acabou falecendo um dos 

parceiros e até hoje não teve nenhuma reunião para substituir essa pessoa para ver se vai sair a 

habitação ou não e as reformas também. 

Fora isso, desde 2007, não sei se até hoje ainda não saiu a tal da normativa que foi 

falada até então, que tem gente lá dentro há seis anos e até hoje nem sequer cadastrado é e não tem 

inscrição estadual, muito menos nota de produtor para vender os seus produtos e mesmo quem tem o 

produto hoje... Um exemplo meu: eu tenho milho para vender, tentei vender num leilão, não vende 

porque não tenho ETR. 

Na segunda-feira retrasada, o pessoal da C. VALE falou assim: “Não, agora não 

depende mais da ETR, vem aqui que nós encaminhamos o teu milho.” Quando foi na terça-feira, por 

infelicidade, não foi aprovado. Hoje fui atrás de novo para ver: “não, agora depende de novo da ETR 

e simplesmente não saiu nada”. 

Com isso, nós produzimos e hoje vender o milho a sete reais a saca, todo mundo 

que planta sabe como funciona. Eu só espero que essas reuniões sejam semestrais, ou daqui a 

noventa dias, se for o caso, mas que saia do papel alguma coisa.  

Espero só isso. Agradeço desde já. Muito obrigado (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado. 

É lógico que todos os assuntos pertinentes à reforma agrária podem ser tratados 

aqui, até porque o Superintendente do INCRA está aqui. Agora o Deputado Estadual José Domingos 

Fraga, nesse momento está focado no objetivo da audiência pública, que é a questão de Alto Celeste. 

Vamos trabalhar outras questões de outros assentamentos? Vamos trabalhar. Mas a minha 

preocupação hoje aqui é o Alto Celeste. O senhor que é Superintendente do INCRA está anotando 
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todas as reivindicações que estão surgindo, principalmente do Califórnia. Agora o meu compromisso 

nesse momento, com todo o respeito que eu tenho pelo Alto e pelo Califórnia, e vamos trabalhar 

pelas questões do Califórnia, mas vamos focar fortemente no Alto Celeste, que é o objeto desta 

reunião. 

Vamos convidar o Vereador Antônio Pena Fiel, nosso conhecidíssimo Tonhão, 

para que faça uso da palavra. 

O SR. ANTÔNIO PENA FIEL - Obrigado pela presença, Deputado José 

Domingos Fraga. 

Obrigado pela presença povo do Alto Celeste e povo do Assentamento PA 

Califórnia. 

Cumprimento também o Superintendente do INCRA, Sr. Salvador, em seu nome 

cumprimento os demais da Mesa.  

Quero, em nome do nosso Presidente Vilmar Scherer, cumprimentar todos os 

Vereadores que se encontram presentes. 

Sargento Ildo, em seu nome quero cumprimentar todas as autoridades. 

Eu quero ser bem breve, Sr. Deputado, porque a noite já está bem curta.  

Eu quero dizer que eu sou conhecer do problema do Assentamento Alto Celeste 

desde o começo - e eu já estou no 4º mandato - e tenho acompanhado o sofrimento e a luta desse 

povo.  

Estive várias vezes em seu gabinete e dos demais Deputados, juntamente com os 

demais Vereadores cobrando Vossa Excelência.  

Estivemos em reunião no INCRA várias vezes no tempo do Sr. Willian Cesar 

Sampaio, que era o Superintendente, e Vossa Excelência marcou várias reuniões para nós, mas nós 

não obtivemos êxito.  

Quero fazer um pedido, Sr. Wilmar Schrader, como Vereador e como 

representante do povo de Vera, eleito por esse povo que está aqui estou no direito de fazer um 

pedido a Vossa Excelência: olhe com carinho para essas pessoas que estão aqui, porque aqui só tem 

trabalhadores, aqui não tem marginal. Aqui estão pessoas de luta, que vêm lutando há vários e vários 

anos para tentar legalizar o seu pedaço de terra.  

Como o Pastor falou, até me comoveu - me esqueci o nome do pastor -, Pr. 

Digmar: “Várias promessas mas nada cumprido”.  

Eu sei que talvez não seja culpa do órgão porque esbarra nas leis, mas eu quero 

aqui, Deputado José Domingos Fraga, de coração, pelos vários tempos de conhecimento que nós 

temos, pelas lutas e trabalhos realizados juntos, fazer um pedido a Vossa Excelência, Deputado: leve 

aos outros Deputados da Assembleia Legislativa o pedido para que se unam a nós Vereadores e ao 

Prefeito Nilso Vigolo para que possamos tentar resolver, o mais breve possível, esse problema do 

Alto Celeste. 

Também, aproveitando o gancho, quero aqui, Superintendente Salvador, pedir que 

o senhor olhe para o PA Califórnia, que têm vários problemas que não estão sendo resolvidos. Eu 

queria que o senhor olhasse com carinho e anotasse e levasse ao conhecimento dos outros 

companheiros para que pudesse solucionar o problema dos dois assentamentos. 

Aqui nós temos - o senhor está vendo - a manifestação de pessoas trabalhadoras 

que estão aqui hoje correndo atrás dos seus objetivos, que é tentar regularizar o pedacinho de terra 
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que ainda lhe resta, no mais as fazendas já tomaram conta. Então, nós vamos tentar resolver esse 

problema. 

Olhe com carinho, principalmente o Alto Celeste, que está com um problema sério 

- sabemos o problema. Nós temos acompanhado a luta dos Deputados, o ex-Prefeito Moacir 

Giacomelli foi um avião nas correrias atrás dos órgãos público em Cuiabá, junto com os demais 

vereadores, na época eu, o Vilmar, o Juninho, da gestão passada, mas hoje nós temos nove 

vereadores aqui.  

Vocês podem ter certeza que esta Casa estará junto com vocês. Vocês podem 

contar conosco. Vamos estar de braços dados, correndo atrás. Na hora que for preciso nós estaremos 

em Cuiabá, cobrando do INCRA e do nosso Deputado.  

O ano que vem é um ano político e nós temos que aproveitar, porque eles vão 

pedir voto e nós temos que cobrar nossos direitos, cobrar a regularização desses assentamentos. 

Então, eu quero aqui também parabenizar o Vereador Bruno Boeing, que é o autor 

dessa indicação da qual nós fazemos parte. Muito obrigado, Vereador. 

Muito obrigado ao Deputado José Domingos Fraga, por sua atitude, pela coragem 

que Vossa Excelência tem, não medindo esforços, não só pelo município de Vera, mas por todos os 

municípios. Tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência e o senhor pode ter certeza - nos 

olhe com carinho, Deputado - que aqui tem um povo ordeiro, um povo trabalhador. 

Era isso. Eu quero agradecer mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. 

Cada vez que forem convocados, senhores, unam-se porque a união faz a força. Se 

vier dois ou três, nós Vereadores aqui não teremos força, mas como estamos vendo essa 

manifestação de todo o povo, os Vereadores e também o Prefeito terão mais força para corremos 

atrás e cobrar dos órgãos competentes.  

Obrigado. Devolvo a palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado Antônio Pena 

Fiel, pelas suas palavras extremamente importantes. 

 A união, como se diz, faz a força.  

Por incrível que pareça, eu não só convidei, através da tribuna todos os Deputados, 

principalmente da Região Norte, para que pudessem prestigiar esta Audiência Pública, como 

convidei formalmente através do cerimonial da Assembleia Legislativa. Cada Deputado recebeu por 

escrito dois convites, além do meu pessoal. Pena que todos têm compromissos: o Deputado Riva, o 

Deputado Romoaldo Júnior, que é Região, e o Deputado Ademir Brunetto estão acompanhando o 

Vice-Governador Chico Daltro no extremo norte mato-grossense; e Deputado Dilmar Dal Bosco 

também. O Deputado Baiano Filho estava aqui em Carmem anoitezinha, acompanhando o 

Governador. 

Eu fiz questão de convidar todos pessoalmente, mas cada Deputado tem a sua 

agenda na sua base. Infelizmente é quase impossível nos encontramos, porque cada um tem o seu 

compromisso. Mas uma coisa que é peculiar deste parlamentar é buscar o apoio dos nossos colegas 

Deputados, a prova disso é que presido duas Comissões importantes há sete anos, desses que estou 

na Assembleia Legislativa, pela forma democrática que tenho conduzido meu trabalho na 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

 Infelizmente cada um tem os seus compromissos e termina cada um tentando 

honrar os seus compromissos, mas não é falta de convite, não. Se não tem Deputado aqui hoje, a 

Audiência foi requerida por mim e quem está fazendo é a Assembleia Legislativa do Estado de Mato 
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Grosso, e todos foram convidados pessoal e formalmente através de um ofício emitido por mim e 

outro ofício emitido pelo nosso cerimonial. Então, não tem desculpa se o Deputado vir aqui dizer 

que não foi convidado.  

Dando continuidade, vamos convidar agora - prestem bem atenção - uns dos 

nossos convidados, que, espero, quem sabe possa até dar alguma sugestão. 

Vamos iniciar Terra Legal. Salvador, peço desculpas a você para o Vilmar, mas 

vamos iniciar pelo Terra Legal. Nós sabemos que o Terra Legal regulariza terras da União. Quem 

regulariza assentamento é o INCRA, mas quem regulariza terras da União, posse, é o Terra Legal. 

E nós estamos fazendo um trabalho lá em Cuiabá, na Baixada Cuiabana em um 

Assentamento lá - não é, Sandro? - que estamos trabalhando no Paraíso do Manso, um assentamento 

que, no meu entender, está totalmente descaracterizado, fugiu da filosofia de assentamento. E nós 

estamos trabalhando lá junto ao Ministério Público Federal no sentido de transformar aquele 

assentamento em área da União. E aí entra no Terra Legal não só na questão da regularização da área 

urbana, como nós estamos tentando também transformar a área rural em uma área da União, como se 

fosse feito um assentamento em uma área da União para que o Terra Legal possa promover esse 

assentamento. 

Então, vamos ouvir o Sandro Antônio de Moraes, que neste ato representa o 

programa do Governo Federal Terra Legal. 

O SR. SANDRO ANTÔNIO DE MORAES - Boa-noite a todas e todos. 

Deputado José Domingos Fraga; Prefeito Nilso Vigolo; Presidente da Câmara, 

Vilmar Scherer; Salvador Soltério, meu colega de trabalho no INCRA; Wilmar Schrader, 

Superintendente do Patrimônio da União; e demais autoridades da mesa, o Programa Terra Legal da 

Amazônia, que é uma ação governamental que está sendo feita em toda a Amazônia Legal, nos nove 

Estados da Amazônia Legal mais na metade do Maranhão, visa fazer a regularização fundiária e 

ocupações incidentes em áreas públicas federais na Amazônia Legal. 

Ele é oriundo da Medida Provisória nº 458, que foi convertida em Lei Federal, a 

Lei nº 11.952/2009, lançado no Governo Lula. E essa ação nossa, como eu disse, tem uma questão 

de competência: ela é coordenada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e executada pelo 

INCRA, inclusive eu sou servidor do INCRA, estou disponível para o programa para o MDA. 

O que nós estamos fazendo em Mato Grosso? Nós estamos fazendo 

georreferenciamento de quinhentas e quatorze glebas públicas federais, são áreas arrecadadas pela 

União na década de 80 em sua maioria, e estamos trabalhando na regularização do remanescente 

dessas áreas. 

Como funciona essa regularização? Nós fazemos o georreferenciamento da área 

arrecadada; medimos as ocupações anteriores a dezembro de 2004, que não estão incidentes em 

áreas de interesse social, como, por exemplo, da SPU, do INCRA, da FUNAI, do Sistema Florestal 

Brasileiro; daí começamos a fazer a instrução processual de regularizar essas ocupações. 

No caso aqui do Assentamento Poranga, eu não vejo assim uma questão de 

competência direta do Terra Legal. Por quê? Porque ele está incidente em uma área de interesse 

social, uma área que foi desapropriada para interesse social. O Terra Legal não tem essa competência 

de trabalhar dentro dessa área.  

Poderia ser feita uma ação junto com o INCRA e, de repente, descaracterizar essa 

área do assentamento. Isso pode ser feito, mas não é um procedimento fácil. O Salvador sabe disso, 

o Wilmar também sabe disso. Nós podemos tentar dessa forma para ver uma solução.  
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Outra coisa que nós estamos fazendo em parceria com o INCRA é a demarcação 

para o georreferenciamento dos assentamentos. Para isso nós temos que incluir, poderíamos incluir a 

medição desse Assentamento Poranga no nosso cronograma. Eu teria que ver em Brasília se isso é 

possível, tendo em vista que já temos contrações de empresas de georreferenciamento fazendo a 

medição em Mato Grosso inteiro. Inclusive já medimos alguns assentamentos em Terra Nova do 

Norte, em Nova Guarita e - qual é o outro, Salvador? - em Peixoto de Azevedo. Nós já fizemos a 

medição e entregamos para o INCRA para este trabalhar com a regularização.  

Então, teria que fazer uma ação articulada junto com o INCRA, com o SPU para 

ver como o Terra Legal poderia entrar com a disponibilização de medição para o 

georreferenciamento ou até mesmo fazer o trabalho de regularização fundiária. Mas isso depende de 

articulações e conversas e depende também de um nível maior de profundidade, no meu caso, com 

Brasília, diretamente com o Ministério para poder atender vocês (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Sandro. Eu já 

anotei aqui, além da proposta do Eliene, a proposta que, por mais remota que seja, não deixa de ser 

uma proposta: a descaracterização dessa área denominada Alto Celeste. Vamos aguardar aí, Sandro, 

porque quem saiba possa ser a única saída. Mas espero que tenha uma saída menos complicada.  

Por questão de justiça, eu não poderia deixar de levar ao conhecimento de vocês, 

meus amigos e minhas amigas do Alto Celeste e do Califórnia, que o Vereador Bruno Boeing, do 

PSDB, no dia 27 de maio de 2013, apresentou uma indicação endereçada aos Deputados Baiano 

Filho, Dilmar Dal Bosco e José Domingos Fraga, ao Deputado Federal Nilson Leitão e também ao 

Prefeito Vigolo, de Vera, ao Prefeito Rossato, de Sorriso, e ao Superintendente do INCRA, Valdir 

Barranco, com objetivo de realizar uma Audiência Pública para discutir entre as partes a 

regularização do Projeto de Assentamento Alto Celeste ou Poranga. E para ele eu passo a palavra, 

neste momento, para que ele possa fazer uso dela. 

O SR. BRUNO BOEING - Boa-noite a todos. Vou ficar aqui ao lado do Deputado 

e do padre para as palavras saírem mais bonitas. 

É um prazer estar aqui falando a vocês. Vou ser bem breve, porque o tempo já vem 

passando e eu não tenho muito que falar. 

Eu quero compartilhar com vocês. Eu me identifico muito com vocês. Eu também 

vim da roça e vim morar na cidade. A primeira cidade que estou morando é a cidade de Vera, depois 

que casei. Então eu fui criado na roça e sei o sofrimento de vocês todos. E quando fui candidato a 

minha bandeira era trabalhar pelos mais necessitados, então aqui me coloco à disposição. 

Quero dizer a vocês que sou Vereador e aqui da cidade nós temos um Deputado-

Mirim. Nós, também, temos um Deputado-Mirim da cidade de Vera.  

Então, vocês não se intimidam na hora em que vocês precisarem de alguma coisa. 

Se vocês tiverem dificuldade de falar com o Deputado quanto ao que ele está prometendo aqui, 

vocês poderão vir a nós, Vereadores, a mim e aos demais que todos estão prontos para auxiliar. 

Eu quero lembrar também que o Samuel foi um pioneiro lá no Assentamento Alto 

Celeste, um dos primeiros moradores. Ele estava lembrando antes.  

Então, é isso aí. Eu entrei com uma Indicação, no mês de maio, pedindo 

justamente esta Audiência Pública que está acontecendo hoje. Não sei se é por isso que ela está 

acontecendo, mas a minha parte eu também fiz e me coloco à disposição para o que vocês 

precisarem de mim, tanto ao Assentamento Alto Celeste quanto ao Califórnia, na pessoa do Sr. 

Ageu, com quem já temos um contato bom. Eu sempre estou à disposição e quero ajudar. 
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Então, precisando e caso vocês não consigam, venham comigo que nós vamos 

pegar o telefone, vamos ligar e vamos incomodar, Deputado. Então, era isso aí. Obrigado a todos 

(PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Gente, quero aqui, mais 

uma vez, agradecer ao Boeing pela iniciativa e pela sua participação.  

Antes de passar a palavra para a nossa Promotora, que também quer fazer e deve 

fazer parte, até porque o Ministério Público é um vigilante da lei e pode muito bem nos ajudar nesta 

questão, até para ela ter um fundamento maior, ouviremos primeiramente, Promotora, antes de lhe 

passar a palavra, o Sr. Salvador Soltério de Almeida, que é o Superintendente Substituto do INCRA, 

que tem uma experiência muito vasta, é quem carrega o piano no INCRA, até porque o Sr. Valdir 

Barranco representa a Instituição. Ele viaja muito o Estado inteiro, está constantemente em Brasília e 

quem, de fato, carrega o fardo ali é o Salvador.  

Nós ficamos muito felizes por estar aqui, Salvador, porque o senhor tinha uma 

programação que não era de vir pra cá e me pediu mil vezes para não vir. Mas eu lhe falei: Salvador, 

não me deixe passar vergonha! Irá o Nelson, o Sandro e se você não for, vou passar vergonha. O 

Salvador me disse: “Eu vou mandar um cara muito capacitado, até melhor que eu.”. Não importa! 

Nós queremos é você, Salvador!  

Então, Salvador, eu quero agradecê-lo do fundo do meu coração mesmo!  

Espero que possa trazer uma boa nova, em conjunto com o Sandro, para que não 

tenhamos que buscar essa prerrogativa, essa possibilidade, por mais que remota, que é a 

descaracterização da área de reserva legal, que, hoje, é uma área extremamente produtiva.  

Então, com a palavra, o Superintendente Substituto do INCRA, Sr. Salvador 

Soltério de Almeida.  

O SR. SALVADOR SOLTÉRIO DE ALMEIDA - Primeiramente, quero saudar 

todos os trabalhadores e trabalhadoras, ocupantes da área do PA Alto Celeste e, também, os 

trabalhadores e trabalhadoras do PA Califórnia, presentes nesta Audiência Pública. 

Cumprimentar o anfitrião desta Audiência Pública, Deputado José Domingos 

Fraga, e o Deputado Federal Eliene Lima que, também, esteve aqui conosco. 

Vemos a importância de Vossas Excelências promoverem esta Audiência Pública. 

Cumprimentar o Prefeito Municipal Nilso Vigolo, que, também, está preocupado 

em resolver a questão social do Assentamento Alto Celeste; o Presidente da Câmara Municipal, que 

nos acolheu nesta Casa de Leis Municipal; em nome do Vereador Marcelo, cumprimentar todos os 

Vereadores presentes nesta Audiência Pública; o nosso colega de trabalho que aqui é o homem 

responsável por todos os patrimônios da União, companheiro Wilmar, representando, aqui, a 

Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso, representando aqui o Governo 

Federal; também, cumprimentar o nosso colega Sandro, os dois companheiros que junto comigo 

representam essa missão desafiadora e árdua das questões fundiárias do Estado de Mato Grosso. 

O companheiro Sandro tem lutado e feito um bom trabalho, juntamente com a 

nossa equipe técnica do INCRA, no Terra legal. 

Também, quero cumprimentar o Ildes Nunes, Comandante do 1º Batalhão da 

Polícia Militar de Vera, que está aqui prestigiando esta Audiência Pública; a nossa Ilmª Promotora 

de Justiça da Comarca de Vera, Drª Laís Liane Resende; os Presidentes das Associações dos PÁS 

Califórnia e Alto Celeste; e, também, de coração, cumprimentar a Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Vera, a Srª Maria Aparecida Marchetti.  
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Dizer da importância que é ter a participação dessas instituições.  

Cabe a mim, enquanto representando da Superintendência do INCRA do Estado de 

Mato Grosso, participar e representar a instituição INCRA aqui com vocês e poder entender, ouvir e 

saber que o desafio, muitas vezes, é maior do que vocês imaginam. 

Mas o que é importante nesta Audiência Pública?  

Também, aqui presente o Padre Valdevino, desculpe-me! 

Em seu nome, quero cumprimentar todos os pastores, religiosos, que estão 

prestigiando esta Audiência Pública. 

Esse desafio é muito grande, mas o que eu acho importante? Aqui nós sabemos 

que o problema existe. O problema tem nome! Existe uma ocupação dentro de uma APP que vem de 

um assentamento criado pela Portaria nº 067, que ouvimos aqui o Deputado falar que foi criada para 

assentar duzentas e setenta e uma famílias. Elas foram assentadas e houve um remanescente de 

famílias que ficou sem ser assentada que preferiram fazer uma ocupação dentro de uma área de 

reserva. Então, esse é o problema de fato e de direito. 

Por que eu acho importante esta Audiência Pública? Ela é importante porque os 

Poderes constituídos estão aqui: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Legislativo Estadual e a 

Câmara Federal, também, aqui presente.  

Deputado, eu acho que já sairemos daqui com uma proposta, também, para vocês 

anotarem. 

É importante fazermos uma Audiência Pública com a presença de uma 

representação do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, porque, ontem... 

Quero agradecer ao Deputado José Domingos Fraga pela insistência e quando 

vimos é que vemos que era importante mesmo estar aqui. 

Eu visitei o Alto Celeste, em 2010, enquanto Ouvidor Agrário Federal, e quero 

dizer que vocês são verdadeiros guerreiros, desbravadores e trabalhadores. Naquela época, em 2010, 

eu já via o quanto produziam naquela terra. E olhando nos olhos de cada um e de cada uma aqui 

presente, nós sabemos que vocês não querem a terra para comercializá-la. Querem a terra para 

plantar, para produzir, para realizar sonhos, para defender o direito à vida. 

Eu acho que sairei daqui... 

É o seguinte: eu recebi uma notícia muito positiva do Sr. Odimar, Presidente do 

Assentamento Alto Celeste. Parece-me que ele colocou aqui que recebeu a visita do Ministério 

Público Federal e do IBAMA. Eu vejo que isso não é uma coisa ruim. Eu vejo isso com bons olhos, 

porque qualquer iniciativa que formos tomar nós não temos como... E eu não posso falar diferente 

para vocês. Eu tenho que falar aquilo que a lei permite que eu fale. Nós, gestores, só podemos fazer 

aquilo que a lei nos ampare. Tanto faz nós no INCRA; como o Prefeito, como o Presidente da 

Câmara Municipal. Quer dizer, não temos como ser intransigentes com a lei. 

Nós temos aqui a Promotora e a agradeço, de coração, pela presença, que é 

importante. Ela é da Comarca daqui, mas, também, é importante termos uma Audiência com 

representação do Ministério Público Federal, porque tudo acaba esbarrando nisso. Nós só podemos 

fazer aquilo que a lei permite que façamos.  

E aí, Deputado José Domingos Fraga, tem dois problemas que eu quero socializar 

com os senhores: eu sei do anseio de vocês; eu sei da pressa de vocês, que desde 2001 esse problema 

vem batendo suas portas. Eu sei o quanto é difícil ficar numa insegurança! Por isso, é importante 

ganharmos forças. Nós sabemos que da Justiça uma hora ou outra sai uma decisão e a decisão pode 
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ser favorável ou ruim para nós. Quer dizer, não queremos que isso aconteça com os companheiros e 

companheiras que habitam, trabalham e produzem no Alto Celeste.  

Então nós precisamos buscar uma saída. Por isso, estamos aqui com o SPU. Para 

essa saída já existe os encaminhamentos. Nós estamos buscando a doação de uma área por meio do 

Patrimônio da União.  

E do INCRA nós já solicitamos, Deputado José Domingos Fraga - por isso, achei 

importante a presença do Deputado Federal Eliene Lima - fazer ações junto ao INCRA Nacional 

para que possa descentralizar recursos para que possamos georreferenciar essa área, o que, com 

certeza, ouviremos aqui ser colocado pelo Sr. Wilmar.  

Nós vamos georreferenciar essa área para que possamos receber do Patrimônio da 

União para o INCRA essa área para podermos oferecer como compensações nos nossos 

assentamentos onde há passivos ambientais. É aí que entra o entendimento com o Ministério Público 

e com a Justiça Federal. Por isso, eu acho muito positivo eles terem vindo aqui, visitado as famílias, 

e ter visto que de fato e de direito não é mais uma reserva, mas já é uma área produtiva de fato, mas 

não de direito. Não de direito.  

E aí o que acontece? Para nós fazermos tudo isso é preciso ter a conclusão do 

processo jurídico. Nós temos o processo desapropriatório, que foi o processo administrativo. Mas 

fora o processo desapropriatório, que é o administrativo, tem o processo jurídico, que são uns oito 

volumes mais ou menos. E como eu sei que desde 2003 tem uma ação no Ministério Público Federal 

pedindo para retirar essas famílias de cima dessa área, isso vem protelando e não aconteceu até hoje, 

eu fico feliz de saber que estão aí. Mas é importante que assim que nós tivermos essa área para 

fazermos essa reposição ambiental, é preciso que tenhamos esse processo jurídico conclusivo. Mas, 

antes disso, nós temos que provocar logo a justiça, o Ministério Público Federal, para essa audiência, 

essa conversa, essa mesa redonda, para que possamos ir estreitando, buscando a solução. 

Quando a área passou para o INCRA, nós já temos isso resolvido, também, para 

que possamos fazer essa reposição, manter as famílias lá e analisar se fazemos a regularização dela 

via Terra Legal ou reconhecer como nossos assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária e 

estar liberando os créditos que eles têm direito e que só vai ser possível liberar esses créditos tanto 

faz a casa como os créditos se eles tiverem regularizados.  

Receberam o Programa Luz para Todos. Isso veio. Vocês estão dizendo que têm 

vários poços artesianos que já construíram com o próprio suor. São bens que vocês estão 

produzindo, mas é preciso buscar a legalidade disso, e isso não está no nosso alcance. A legalidade 

disso depende da Justiça.  

Então, existe um processo jurídico que os nossos Procuradores não saem de cima, 

acompanhando diariamente, não só esse, como outros processos jurídicos. Mas eu acredito que essa 

conversa com o Ministério Público, com a Justiça Federal, é de suma importância, envolvendo a 

Assembleia Legislativa, a Bancada Federal, a Prefeitura, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as 

Câmaras Municipais, o INCRA, a SPU e Terra Legal, e aí, sim, nós vamos dar um passo positivo. 

Aqui já existe problema e não podemos ter a visão de achar o culpado. Seria 

simples para o INCRA pedir para o Ministério Público despejar vocês. Essa seria a coisa mais fácil 

para o INCRA. Será que é isso que resolve os problemas sociais? Não. 

Então, nós não podemos ser irresponsáveis de fazer aquilo que vem afrontar a 

nossa sociedade, mas não podemos também ser responsáveis de afrontar a legislação vigente que 

existe; que depende da decisão judicial. 
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 Não sei qual o meu tempo, Deputado José Domingos Fraga, se posso me alongar, 

mas respondendo essa questão do Gilmar...  

Gilmar, essa questão, em curto prazo - não quero ser pessimista, mas tem que ser 

um pouco realista - pelo que entendo da justiça e conheço como que tramita na justiça, quer dizer, a 

nossa vontade, o nosso querer, muitas vezes, não é o mesmo do Juiz ou do Promotor, porque se 

fosse seria fácil, mas como não é, nós temos que esperar e estar cobrando, e isso nós temos feito. 

Então, depende disso. 

 Agora, eu acho que isso também vale a pena para ganharmos tempo e nos 

organizarmos melhor, Deputado José Domingos Fraga. Como Vossa Excelência é o mentor desta 

Audiência Publica, por meio da Câmara de Vereadores, Prefeitos, eu acho que todos nós temos 

interesse. O INCRA tem tanto interesse quanto vocês. 

Então, enquanto estivemos lá na Superintendência, vocês podem contar com o 

nosso Superintendente Valdir Barranco, comigo, porque eu sei que vocês merecem uma saída, uma 

resposta positiva. É isso que nós queremos. 

Tem mais coisa, mas não sei se o senhor me permite falar sobre o P.A Califórnia. 

Vou falar rapidinho, porque sei que a hora está um pouco avançada.  

O P.A Califórnia tem dois problemas: nós conseguimos superar um desafio, na 

semana passada, juntamente com a SEMA, juntamente com as agências bancárias do Estado de 

Mato Grosso. Até então todos os financiamentos estariam todos bloqueados, só seriam liberados se 

liberassem o CAR. 

O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural, o crédito liberado para quem está 

regular, para quem está em dia, reconhecido pelo INCRA. O que acontece? Por meio de uma 

reunião, na semana passada, em todos os municípios que têm assentamento, em área de cerrado, eles 

não vão precisar mais do CAR e nem do protocolo para acessar o crédito, tanto faz o PRONAF A, 

mais alimento, FOMENTO, eles poderão acessar.  

Os que estão no bioma amazônico, que é o caso aqui da região, é preciso ter o 

protocolo do CAR. Isso também já é positivo. Por quê? Por meio das parcerias - e aí nós queremos 

agradecer aos companheiros assentados - como as próprias Prefeituras, nós temos conseguido 

protocolar vários CARs na SEMA. Mas a SEMA não tem o corpo técnico necessário para analisar 

esses CARs 

e liberar. Então, nós conseguimos que as agências bancárias agora poderão fornecer o crédito apenas 

com o protocolo, e nós, INCRA, liberamos a Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP para os 

assentados que estiverem regulares. 

E se tem pessoas do Assentamento Califórnia que tenham o Contrato de 

Concessão de Uso-CCU, podem se organizar para escolher a empresa para fazer os seus projetos e 

requererem do INCRA a DAP, que nós iremos fornecer. Vocês poderão fazer seus projetos e acessar 

os seus créditos para comprar mais alimentos, aquilo que os senhores acharem que é melhor e que 

pode colaborar com o desenvolvimento produtivo dos seus assentamentos. 

A questão das casas é a seguinte: nós tínhamos até o começo do ano, no primeiro 

semestre, cento e sessenta e oito milhões de reais em contas bancárias das comissões - talvez, vocês 

tivessem isso também. No INCRA nós tínhamos cinco equipes para pagar crédito no Estado inteiro. 

Nós temos no Estado inteiro quinhentos e vinte assentamentos. Nós temos no Estado inteiro noventa 

e dois mil assentados. Então, vocês imaginam atender uma demanda gigantesca dessa, seria 

completamente impossível.  
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Vendo isso, foi editada uma nova normativa onde toda essa responsabilidade dos 

créditos, que ainda não estão sendo pagos, foi devolvido para o Tesouro Nacional e agora é de 

responsabilidade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal levar casa a todos os 

assentamentos e, também, a reforma com condições muito melhores. Porque quando vocês pegavam 

pelo INCRA tinham que pagar essa casa; quando emitiam o título para vocês, vocês tinham que 

pagar o INCRA.  

Nessas condições, vocês vão pagar apenas quatro parcelas em quatro anos. Vocês 

vão pagar mil, quatrocentos e alguma coisinha, dividido por quatro. Cada parcela sai por duzentos e 

poucos reais. Então, vai ficar muito melhor e vocês poderão se organizar. 

Aqui nós temos o sindicato... A Federação dos Trabalhadores na Agricultura é uma 

das parceiras nossas...  

Estou vendo a Simoni, aqui, que trabalha no Sindicato daqui e está por dentro 

disso, é uma das parceiras que está trabalhando para organizar os assentamentos para poder pleitear 

esses recursos por meio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil tanto faz para construção 

como para reforma. Ou seja, a construção foi para vinte e oito mil e quinhentos reais e a reforma foi 

para dezessete mil e alguma coisinha e vocês só pagam quatro parcelinhas de duzentos e poucos 

reais. Quer dizer, muito melhor para vocês e reparar uma dívida do Governo Federal com os 

trabalhadores e trabalhadoras que vivem no campo. 

Concluindo, e aí fico aberto para alguma pergunta e vocês me ajudem a lembrar.  

Só para vocês entenderem, o PA Jonas Pinheiro foi criado e o Alto Celeste 

também estava dentro do Jonas Pinheiro. Na realidade era uma área de sete mil e trezentos e cinco 

hectares. O que acontece? O Deputado José Domingos está aqui, na época ele era Prefeito, depois 

ele saiu, mas o assentamento continuou. Para o PA Jonas Pinheiro nós conseguimos liberar todos os 

créditos, estrada, energia, casa e PRONAF A. Eles receberam isso. Por que receberem? Porque eles 

estavam regulares. Vocês não receberam por causa da questão da ocupação.  

Sabe desde quando eu conheço mais ou menos a historia do Alto Celeste, 

Deputado José Domingos? Desde 2003. Desde quando eu vim trabalhar com o ex-Deputado Ságuas 

Moraes na Assembleia Legislativa. Eu recebi uma equipe do Alto Celeste - eu não sei mais quem era 

-, mas ela me levou a preocupação e eu na época até discuti com eles dizendo: vocês têm que ter a 

consciência de que vocês estão fazendo uma ocupação que não é regular e isso vai levar tempo para 

conseguirmos buscar uma solução para isso. Eu nunca esperava que hoje estaria no INCRA tratando 

ainda desse problema. Quer dizer, de 2003 para 2013 têm dez anos.  

Então, só para vocês entenderem, quero dizer para vocês, Adão, com isso fechando 

a minha fala, agradecendo aos companheiros e companheiras que nos ouviram, que nós temos tanto 

compromisso quanto vocês, e vocês têm que buscar uma solução para o Alto Celeste. É fácil? Não é 

fácil. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Então, vamos juntos na luta e com certeza 

nós conseguiremos trazer resultados positivos e regularizar vocês que vivem e produzem no Alto 

Celeste.  

É só. Obrigado (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Salvador. 

Deixe-me esclarecer aqui. A proposta do Salvador é a seguinte: mesmo que a 

Superintendência do Patrimônio da União disponibilize uma área para que haja compensação, faz-se 

necessário de todo jeito um encontro entre o Ministério Público Federal, a Justiça Federal e todos 

nós aqui envolvidos hoje, cada um representando a sua instituição, a sua entidade, para que 
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possamos levar à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal essa boa intenção de continuarmos 

produzindo e ao mesmo tempo corrigir esse passivo ambiental através da destinação dessa área do 

Patrimônio da União para o INCRA com o intuito de fazer a compensação, ou até mesmo a 

desoneração.  

É isso, Salvador?  

(O SR. SALVADOR SOLTÉRIO DE ALMEIDA GESTICULA AFIRMATIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Então, está aqui escrita a 

proposta.  

Eu quero agradecer a presença de dezenas de amigos e amigas nossos - há o dobro 

de pessoas lá fora, Salvador, nos assistindo, nos ouvindo através de um telão disponibilizado através 

da Câmara Municipal de Vereadores - que estão lá fora de pé, muito mal acomodadas. Muito 

obrigado.  

Espero que esta Audiência Pública não venha a decepcioná-los e cada um de nós 

possa fazer a sua parte, até porque realmente a esperança de vocês está nas mãos de todos nós que 

estão aqui em cima, meus amigos e minhas amigas.  

Vamos ouvir agora a Srª Laís Eliane Rezende, que é a nossa Promotora de Justiça 

do Município de Vera. 

Em seguida, ouviremos Luiz Matias Xavier, que é Vereador aqui de Vera. E, por 

último, nós passaremos a palavra ao Wilmar, que com certeza tem uma boa nova para nós, até 

porque, com toda sinceridade, a minha esperança está ali. A saída do Sandro foi extremamente 

importante, eu tive a oportunidade de visitar o Sandro recentemente justamente para tocar neste 

assunto e saí de lá convencido e otimista de que a nossa solução está nesse trabalho compartilhado 

entre o INCRA e Superintendência do Patrimônio da União. 

Mas vamos ouvir a nossa Promotora Laís Eliane Rezende. 

A SRª LAÍS ELIANE REZENDE - Boa-noite! 

Eu gostaria de cumprimentar o Deputado e gostaria de cumprimentar todo mundo 

que está aqui presente em nome do Prefeito.  

Agradeço o convite para conhecer o assentamento - espero um dia me organizar 

para ir lá conhecer o assentamento. 

Eu sou integrante do Ministério Público Estadual, o Ministério que está aqui em 

Vera.  

O Ministério Público Estadual vai acompanhar os senhores nos serviços públicos 

que a Prefeitura tem que prestar dentro desse assentamento. Basicamente saúde, educação e os 

problemas que os senhores tiverem nós iremos interagir junto com o Prefeito, que são os serviços 

que vamos conseguir para os senhores aqui. Os senhores são cidadãos de Vera e a Prefeitura supre 

essa carência de educação e saúde, inclusive eu vou passar algumas perguntas para o colega 

Salvador na questão da escola que o pessoal estava comentando, que a escola é multisseriada, desse 

primeiro turno do Ensino Fundamental, funciona num prédio muito precário e tem uma resposta do 

INCRA ao Ministério Público Federal que poderia verificar a doação dessa área para poder fazer 

uma escola melhor para receber os alunos do assentamento utilizando recursos, por exemplo, ou 

FUNDEB, ou do próprio PAR. Então eu queria ver com o senhor essa possibilidade. 

A outra questão é que o Ministério Público Federal é que está acompanhando a 

regularização fundiária do assentamento. Eu entrei em contato... O Secretário de Agricultura foi hoje 

ao Ministério Público querendo saber se o Ministério Público e Federal iriam participar, eu falei que 
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o Estadual estaria presente e imaginava que o Federal também estivesse. Eu liguei no Ministério 

Público Federal de Sinop e o colega disse que não foi informado da Audiência Pública. Ele disse que 

gostaria muito de participar e se houver uma nova Audiência Pública, por favor, convidá-lo porque 

ele faz questão de estar presente, inclusive para discutir essa ação que está em andamento.  

Como não faço esse acompanhamento da regularização fundiária, e o objetivo 

principal hoje dos senhores é ver essa regularização por conta da irregularidade da reserva legal, o 

colega passou alguma documentação, inclusive do INCRA.  

Então, devolvendo novamente a palavra a Vossa Excelência, tem algumas 

perguntas que gostaria de fazer a Vossa Excelência em relação...  

Eu tenho um documento de fevereiro de 2013 falando que atualmente tem dois 

processos dentro do INCRA - tem a numeração aqui -, um trata da ocupação irregular da área de 

reserva legal e o outro, que está caminhando junto, trata da regularização da área.  

Então, são dois procedimentos: um seria para ver a irregularidade e o outro para 

regularizar. Com essa possibilidade que está havendo, são esses dois procedimentos.  

Então, gostaria de agradecer e informar aos senhores que nessas questões dos 

serviços públicos estaduais prestados pela Prefeitura Municipal o Ministério Público vai interagir 

sempre com os senhores. Sempre que tiver alguma deficiência nós temos que trabalhar juntos - o 

Prefeito está sempre aberto à comunicação - para ver o que da para atender os senhores nessa 

questão municipal  

Quanto à questão de regularização fundiária, caberá ao Ministério Público Federal. 

Ele aguarda o convite para a próxima Audiência Pública, se houver.  

E, adiantando, espero que Vossa Excelência tenha boas notícias de fato, para ver a 

compensação da área, ou a desoneração da área de reserva legal para poder, finalmente, regularizar.  

Obrigada (PALMAS).  

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Drª Laís.  

Quero aqui, Wilmar, chamar a responsabilidade para mim. Realmente foi uma 

grande falha minha, passou despercebido. Eu não convidei e nem pedi para o cerimonial da 

Assembleia Legislativa convidar o Ministério Público, mas, em tempo, vamos corrigir e marcar uma 

audiência com o Ministério Público.  

Dando continuidade, convido o Sr. Luiz Matias Xavier, Vereador do Município de 

Vera, para que possa, em rápidas palavras, fazer a sua intervenção.  

Sr. Salvador, quer fazer alguma.. Quer responder? 

Sr. Luiz Matias Xavier, deixe o Sr. Salvador responder o questionamento feito 

pelo Ministério Público.  

O SR. SALVADOR SOLTÉRIO DE ALMEIDA - A doutora fez duas pergunta: 

uma foi a respeito da escola, da autorização da construção da escola; e a outra foi a respeito dos 

processos de regularização.  

Na realidade, é aquilo que falei para vocês: existe um processo tramitando na 

Justiça. É um processo jurídico, e ontem eu pude ver o tamanho do processo, rapidamente, no final 

do expediente. Mas existe uma preocupação nossa. Não podemos afirmar, porque tramita na Justiça, 

mas há uma possibilidade, existe essa possibilidade e aí também não seria ruim, seria bom para nós 

se essa parte desse processo, essa parte dessa área de Alto Celeste, fosse excluída do perímetro que o 

INCRA desapropriou. 
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Então, se a Justiça entender que o INCRA não pode assumir essa área que hoje 

está ocupada, essa área era reserva do assentamento, a Justiça determinará que o INCRA somente 

pague os valores da área em que foi criado o assentamento, em que foram assentadas as famílias. 

Essa que está em litígio ficaria excluída, fora da responsabilidade do INCRA. 

Isso para nós não é ruim. Isso é bom para todo mundo e bom para quem ocupa lá, 

porque é possível buscar uma regularização mais rápida. Agora, isso depende da decisão do juiz. 

Nós não sabemos em que pé nem para qual lado o juiz vai pender, se vai jogar o ônus para o INCRA 

ou se vai excluir o INCRA desse litígio. Se isso vier a acontecer, eu acho que seria positivo, só que 

depende da conclusão do processo judicial, de que falei no começo. 

Nessa questão da autorização, Doutora, fica o seguinte: eu tenho que fazer uma 

consulta, porque não teria como responder isso para a senhora. Por quê? Porque o pessoal está 

ocupando uma área que era Área de Preservação Permanente-APP do assentamento. Então, para 

fazermos isso, nós arrumaremos uma briga com o IBAMA e com a SEMA, os órgãos ambientais. 

Mas eu levarei essa preocupação para o nosso Procurador e vamos ver. Se tiver 

amparo legal para fazermos isso, não vejo nenhum problema de nós não atendermos esse pedido, 

esse anseio da comunidade. Eu levo isso para o nosso jurídico e posso responder o mais rápido 

possível, se é possível darmos uma autorização. Pode ser? 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Vossa Excelência quer falar 

alguma coisa, Prefeito Nilso Vigolo, sobre escola? 

O SR. NILSO JOSÉ VIGOLO - Bom, sobre a escola lá, sabemos que tem a 

preocupação que nós temos com a escola multisseriado, mas o problema é esse: quando vai se fazer 

um cadastro no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FDNE ou no próprio PAR, 

precisamos da regularização da área, sem essa regularização não conseguimos cadastrar para fazer o 

requerimento para uma escola no assentamento. 

Então, não tem como se fazer esse requerimento junto ao FDNE ou mesmo ao 

PAR para fazermos essa escola, se não tiver a regularização dessa área. 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Está bem.  

Agora vamos ouvir ele, que está bonito - não é Sr. Xavier? - e está me 

surpreendendo. Com a palavra, o Vereador Luiz Matias Xavier. 

O SR. LUIZ MATIAS XAVIER - Boa noite, Sr. Presidente José Domingos Fraga, 

em seu nome cumprimento toda essa mesa. E em nome da nossa doutora, um boa-noite especial às 

mães de famílias produtoras que vieram do Assentamento Califórnia e do Projeto de Assentamento 

Alto Celeste. 

Deputado José Domingos Fraga, uma coisa interessante: desde 2005 vimos 

discutindo isso, e eu falei sentado uma vez, numa sessão, numa reunião entre os acampados, que 

somente resolveria esse problema do assentamento uma ação do Ministério Público Federal. E eu 

comungo aqui do cansaço, muitas vezes, dos produtores. Quando estive à frente da Secretaria de 

Governo e pude atender vários assentados, interessados no assentamento, vi a preocupação: “Xavier, 

como ficamos lá?” Produzam! “Para quem vamos vender? Não temos nota! Precisamos de 

financiamento, mas como vamos financiar? Não temos documentos!” 

O importante, Sr. José Domingos Fraga, é que, quando o Estado vem até o cidadão 

- e agora aqui está a ação do Estado -, nós temos mais oportunidades de olhar nos olhos e cobrar. 

Cobrar para que as coisas acelerem o processo, acelerem o processo! É muito ruim quando o 

Vereador vai até ao Gabinete, mesmo sendo atendido pelo Deputado - e, graças a Deus, fomos muito 
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bem atendidos todas as vezes -, mas não consegue solucionar. Daí, quando voltamos e nos 

deparamos com o produtor, falamos: Ainda não deu certo! 

Eu estive muitas vezes na sala do Deputado José Domingos Fraga e do nosso 

amigo, Sr. Salvador, e ouvi isso que ele acabou de dizer. Gente, não é falta de vontade da Câmara, 

do Prefeito e das autoridades que estão aqui. Junto com isso eu quero fazer um lembrete: hoje as 

pessoas perguntam ao Secretário de obras, já que aprovamos a lei aqui na Câmara que dará apoio à 

agricultura familiar, na criação, no projeto do peixe. E aí as pessoas perguntam: “Esperem aí, temos 

uma máquina nova, mas porque então que não saem os tanques? Nós não temos o CAR e nós 

precisamos dessa documentação!” 

Então está aqui uma das respostas, gente! Não é falta de vontade do Poder Público 

em fazer as coisas, estamos nos esbarrando em leis. É preciso que o Estado fique mais flexibilizado 

para quê? Para que os projetos de assentamento - e não é só o Município de Vera que passa por isso 

- possam ser resolvido. E aqui eu gostaria de fazer menção de alguns nomes que tem lutado por 

aquele assentamento. Eu lembro, desde 2004, quando o Nilso foi prefeito e lembro a ação de todos 

os Vereadores. E aqui eu quero fazer uma defesa em nome do Governo Federal, Luiz Inácio Lula da 

Silva, que teve a capacidade de mudar um dos projetos “Luz no Campo” para “Luz para Todos”. 

Para chegar a luz no campo tinha que pagar, fazer financiamento. Hoje é diferente. Hoje chega a luz 

no campo gratuita, através de um programa do Governo Federal. Hoje o pequeno recebe luz, o 

grande recebe luz, e aqui eu gostaria de fazer uma defesa. E uma das coisas que têm fixado vocês lá 

ainda é uma dessas ações, a luz ter chegado até vocês. 

Também aqui, Deputado José Domingos Fraga, eu gostaria de retratar que, uma 

das vezes que estávamos vindo de Cuiabá, eu, o Borman e alguns outros vereadores, a Polícia 

Federal estava vindo de lá para cá para tirar os que estavam acampados. Graças à ação de pessoas 

que estavam à frente, me lembro aqui do Ságuas, quero também lembrar aqui o Abicalil, 

conseguiram conter a ação da Justiça querer fazer esse ato das pessoas serem retiradas de lá. 

E aqui, gente, de coração, parabéns para vocês! Parabéns, mães, pais, que estão 

dentro do assentamento lutando pelo assentamento e querem o direito da terra, o direito reservado 

em Constituição. 

Aqui eu quero lembrar a dona Rosa, cujo marido é hoje falecido, o nosso saudoso 

Donizetti, que foi um dos baluartes, eu o acompanhei várias vezes a Cuiabá. Vamos torcer para que 

esse assentamento, realmente, dê certo. Essa é a ação do Estado vindo até o nosso município e é a 

vontade de todos os líderes políticos que estão aqui, que isso possa se tornar concreto o mais rápido 

possível. 

Desejo à vocês muita sorte, muita garra e ainda um pouco de esperança que resta, 

gente. Como falou o nosso Presidente do assentamento, vamos ter forças e acreditar que esse 

assentamento vai dar certo. Um abraço e boa-noite a todos (PALMAS)! 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Muito obrigado, Xavier. 

O Wilmar Schrader está falando aqui: olha, só PT! 

Gente deixe-me esclarecer uma dúvida aqui que o Vereador Xavier falou. Durante 

a minha passagem pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - 

aqueles produtores que não são originários do assentamento e que não tem a DAP não podem ter a 

CCU e não pode ter a inscrição estadual -, o que acontecia? Como Secretário, em conjunto com a 

Secretaria de Estado de Fazenda, nós baixamos uma portaria permitindo que os produtores que não 

são originários, mas são primários e se enquadram dentro da Legislação Federal como pequeno 
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produtor, com a simples declaração da EMPAER, pudessem ir a Secretaria de Estado de Fazenda 

fazer a sua inscrição estadual e comercializar o seu produto sem nenhum problema. Esse foi um 

trabalho que fiz quando eu era Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura 

Familiar, em conjunto com a Secretaria de Fazenda.  

O Gabriel, que é o Superintendente da Exatoria de Sorriso, que atende toda a 

região norte, conheceu essa portaria, e hoje, nos municípios da região norte, todos aqueles 

produtores que estão irregulares nos assentamentos que não foram ainda ciprados estão 

comercializando a sua produção com a merenda escolar, estão comercializando com as cooperativas 

de uma forma totalmente tranquila, sem nenhum problema. 

Então, fica aqui este alerta.  

Após ouvir o nosso querido Vereador Xavier, vamos ouvir, antes de ouvir o 

Wilmar Schrader, que é a nossa salvação, o Sr. Afrânio Migliari, Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente do Município de Sorriso, que é o grande causador desse problema todo. 

Ouviu, gente! Não são vocês que entraram nessa área de Reserva Legal. É o 

Município de Sorriso! 

Vamos ouvir o Sr. Afrânio, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente. 

Quem sabe, Wilmar... Ele disse que tem um encaminhamento para nos fazer e 

vamos analisar. Já tem uma proposta do Deputado Eliene Lima, que é de se fazer uma reunião a cada 

dois meses; tem uma do Sandro, que é a possibilidade, se não tiver outra, de descaracterizar...  

E o Salvador já disse aqui dessa possibilidade, da Justiça Federal excluir a margem 

direta do Rio Celeste do Assentamento Jonas Pinheiro. 

...E tem a proposta do Salvador, que é a possibilidade, se nós recebermos essa área 

da Superintendência do Patrimônio da União, que possamos nos encontrar com o Poder Público, 

com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal...  

Eu fiquei muito feliz quando a Promotora Laís disse que o Ministério Público 

Federal de Sinop é recíproco a nós receber e fazer uma discussão de alto nível para resolver essa 

questão. 

Então, vou passar a palavra ao Sr. Afrânio César Migliari. 

O SR. AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI – Boa-noite a todos! 

É um prazer está aqui! 

Estamos no município vizinho com os meus problemas, porque o Assentamento 

está lá vivendo a mesma situação de vocês aqui em menor escala. 

Eu agradeço o Deputado José Domingos Fraga pela oportunidade de falar com 

todos. 

Cumprimento os componentes da mesa: o Prefeito Nilso, pela oportunidade de 

estarmos aqui falando e os demais parceiros da mesa cumprimento na pessoa do Salvador, do 

INCRA; cumprimento a Promotora Laís, enfim, a todos. 

Bom, gente, nós precisamos resolver o problema! É o que vocês vieram fazer aqui 

e o que nós temos interesse de fazer.  

Eu acho que não falta nada para resolvermos isso. Está todo aqui o escalão político 

do Governo: nível federal, novel estadual, Ministério Público local... O Ministério Público Federal 

infelizmente não está presente, mas, com certeza, a presença da Promotora é uma relação direta e os 

principais são vocês, ocupantes dessas áreas, que já estão lá não há um ano, mas há dez, doze anos; 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE DEBATER A REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO “ALTO CELESTE” OU “PORANGA”, NO 

MUNICÍPIO DE VERA, REALIZADA EM VERA, DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, ÀS 19:00 

HORAS. (DEGRAVAÇÃO DE DVD).  

Pág. 30 - Secretaria de Serviços Legislativos 

que já têm luz pelo Programa Luz para Todos, que já têm poços artesianos. Vocês são os principais, 

o maior motivo de estarmos aqui para resolver essas questões. 

Eu acho que essas questões têm solução. Eu trabalhei três anos na Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, na área de Licenciamento Ambiental, e por muitas vezes lutei pelo 

licenciamento de todos os assentamentos do Estado e sempre fomos barrados por algumas 

dificuldades, principalmente por dificuldades políticas. 

Eu tive reuniões em que se deixou bem claro – e sobre isso eu conversei com o 

Wilmar, meu colega que está aqui ao lado - que há a possibilidade de se fazer a compensação, a 

desoneração de uma área de reserva legal em outra área da União. Isso é passivo! 

Se for possível e passivo, por que não podemos resolver? Qual é a minha 

proposta?  

Aí entra a nossa ação, Prefeito: nós precisamos constituir uma equipe permanente 

de levantamento de todos os parceleiros que estão lá dentro. Aí há a necessidade da presença do 

INCRA de passar lote a lote identificando quem é realmente trabalhador e morador do lote para que 

possamos consolidar aquele que está lá trabalhando e produzindo.  

Com esse levantamento em mãos, Salvador, o que nós podemos fazer é estabelecer 

o Cadastramento Ambiental Rural - como o senhor mesmo falou - que é necessário nas áreas que 

estão dentro do Bioma Amazônia. Para que é o Cadastro Rural? O Cadastro vai dar mais garantia 

aos senhores, porque é um cadastro onde vai estar o nome de vocês...  

E aí eu quero saber como o INCRA pode nos ajudar passando a possibilidade do 

CCU para esses parceleiros lote a lote, que é necessário para fazermos o CAR. A partir do momento 

que eu tenho o CAR em mãos... 

E aí entra uma ação nossa, Prefeito, com uma parceria entre a Prefeitura Municipal 

e o INCRA, estabelecendo um acordo entre as partes para que nós, Prefeituras, possamos fazer os 

CARs desses nossos parceleiros. É claro que tem custo e nós temos que arrumar uma alternativa 

para isso. 

Está aqui o Deputado José Domingos Fraga, como representante da Assembleia 

Legislativa, que pode nos ajudar a buscar alternativas para isso. 

Com esse Cadastramento Ambiental Rural em mãos vocês terão direito a 

financiamentos agrícolas, como foi colocado aqui pelo colega do INCRA, que é o que vocês querem 

para continuar vivendo, produzindo e cada vez melhorando mais as suas terras.  

E nesse CAR o que eu quero?  

Aí é uma alteração, Deputado José Domingos Fraga, que nós temos que mexer 

dentro da SEMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 

Por que não podemos ter um CAR com prazo mais prolongado, Deputado José 

Domingos Fraga? Por que não podemos ter um CAR de cinco anos, renovável por mais cinco, que é 

o mesmo tempo que vocês estão assentados, procurando a regularização? Nós teremos esse prazo 

para buscar compensação da reserva legal em outra unidade. É o prazo que nós precisamos e vocês 

já estarão consolidados. Todos vocês estarão consolidados, agora, com o Cadastramento Ambiental 

Rural e nós vamos buscar essa compensação ao longo desses próximos dez anos.  

Ninguém está fugindo da responsabilidade! Ninguém! Nenhum de vocês que está 

lá vai querer ir embora e largar um passivo ambiental para trás e muito menos o INCRA, porque, 

ainda, é responsabilidade do INCRA a reserva legal de qualquer assentamento neste Estado.  
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E o que nós temos que fazer? Esperar a SPU encontrar uma solução para a área 

que está sendo estudada ao lado; se há possibilidade de ela ser compensada? Ótimo! Quanto tempo 

demora isso? Cinco anos? Dez anos? É o mesmo tempo que vocês estão aí acampados sem nenhuma 

condição. Por que não podemos dar essa condição para vocês? 

Essa é uma questão política, uma questão de vontade, uma questão do Governo do 

Estado, junto com o Governo Federal buscar essa solução. E não acho difícil! Eu trabalhei lá dentro! 

É possível, Deputado José Domingos Fraga! O que nós precisamos fazer é 

começar a fazer. É resolver lote a lote uma visita técnica do INCRA, identificar as pessoas com seus 

documentos, montar os CARs, irmos à Secretaria do Meio Ambiente e protocolarmos os CARs que 

vocês estarão consolidados, cada um de vocês, nos seus próprios lotes. (PALMAS) 

E teremos nesse prazo, se for de dez anos, se for menos tempo.. E há uma presa da 

própria União a resolução disso.  

E para não mexer mais em ferida, mas podendo mexer na ferida, por que não 

podemos fazer a compensação dessas áreas de reserva legal impactadas da União em nossos parques 

indígenas onde têm muitos títulos e produtores rurais dentro dessas áreas indígenas que poderiam ser 

compensadas? Essa é uma mudança que nós temos que fazer a nível de Governo Federal, mas temos 

que começar a fazer por aqui.   

Então, é uma vontade política, Deputado! 

Eu acho que o INCRA está aqui; o Prefeito está aqui; a Promotora está aqui; o 

representante da SPU está aqui e nós temos que... Do MDA! Desculpe! Da SPU está para outro lado. 

Nós podemos resolver! Agora, temos que ter vontade! 

Eu estou com problemas do outro lado!  

Se vocês já têm o Luz para Todos, que foi colocado pelo Governo Federal, isso 

para mim demonstra só uma coisa: ninguém quer tirar vocês de lá, senão, não teriam colocado 

nenhuma luz lá dentro. (PALMAS).  

O SR. NILSO JOSÉ VIGOLO – Afrânio, deixe-me fazer são um questionamento 

quanto aos recursos quando você fala da questão do PRONAF: Só com esse CAR, sem a 

legalização, sem esse documento, as instituições vão liberar esse recurso? 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) –  

Gente, deixe-me fazer um questionamento aqui mais complexo, até para colocarmos como pauta a 

proposta do Afrânio, que é bonita, mas difícil de ser cumprida, na minha visão pela experiência que 

tenho.  

Primeiro, Salvador: tem condições de uma área ocupada de forma regular, o 

INCRA primeiro fazer a vistoria de aptidão, saber se o produtor é ou não cliente da reforma agrária, 

sabendo que a área é ocupada ilegalmente?  

Segundo: tem condições de o INCRA dar CCU para quem não foi ciprado? 

Terceira pergunta: tem condições de o INCRA dar CCU-Contrato de Concessão de 

Uso para quem não foi ciprado? Tem? Segunda pergunta.  

Terceira pergunta: tem condições de o INCRA autorizar e contribuir na elaboração 

do CAR para quem não é cliente da reforma agrária? Entre aspas, porque está de forma totalmente 

ilegal. 

Última pergunta: o Santa Rosa, que tinha o Programa Luz para Todos, que tinha 

uma vontade do INCRA imensa de regularizar aquela situação e que por uma decisão da Justiça 

derrubou tudo... Eu sei que nós queremos encontrar uma forma, mas estamos na mesma situação do 
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Santa Rosa. Só que Santa Rosa estava numa área que não era de preservação, não estava numa área 

de reserva legal, estava numa área privada e aqui é diferente. Aqui nós estamos ocupando uma área 

de reserva legal. Para fazer aquela área produtiva de 213, 200 e poucos parceleiros tinha que deixar 

50% aqui, onde ficou uma parte à margem direita e uma parte à margem esquerda.  

Então, eu quero fazer essas perguntas ao Salvador para não ficarmos perdendo 

tempo. Se a proposta é válida, vamos colocar como proposta. Se ele falar: “É possível”, nós vamos 

colocar como proposta; se não, nós iremos trabalhar as propostas que tenho para fazer ao final, que 

eu acho que é exequível, mas tem que ter o envolvimento da Prefeitura de Sorriso, da Prefeitura de 

Vera, das duas Câmaras Municipais, das associações, dos sindicatos, do Terra Legal, da SPU e, 

também, do próprio INCRA.  

O SR. SALVADOR SOLTÉRIO DE ALMEIDA - Eu também quero dizer que 

gostei muito da fala do companheiro ali. Muito bonita! Se fosse fácil assim, era bom demais! Num 

piscar de olhos já teria resolvido. Infelizmente, não é assim que funciona perante a lei.  

A legislação, as normas não nos permitem que façamos isso que o companheiro... 

Mas vontade, não só ele, todos nós tivemos essa vontade. Agora, entre o querer e o poder aí é que 

está o negócio. Querer... Infelizmente, eu querer uma coisa é fácil, agora conquistar aquilo que eu 

quero é o desafio de lutar.  

O Ministério Público Federal não veio, mas como está aqui o Ministério Público 

Estadual, eles forneceram um ofício, que inclusive foi eu que assinei esse ofício, que está aqui nas 

mãos da Promotora, dizendo que o INCRA não reconhece o pessoal ocupante da reserva legal como 

nossa clientela. Não reconhece, porque é uma ocupação irregular. Se é uma ocupação irregular, quer 

dizer, se fôssemos fazer a ferro e fogo nós deveríamos ter acionado a Justiça para retirar vocês de lá. 

Quer dizer, deveria ter feito isso. Só que não olhamos só para esse lado, nós olhamos a questão 

social.  

Nós sabemos que o assentamento não suportou todas as famílias e as famílias 

ficaram sem terra e ocuparam a reserva. O Deputado José Domingos Fraga acabou de colocar. 

Então, não sendo possível reconhece-los...  

Então, tudo isso que o Deputado José Domingos Fraga falou nada disso é possível 

atendermos. Não é possível atendermos vocês com o CCU, porque só podemos fornecer CCU para 

quem está regular, para quem está reconhecido, para quem está cadastrado e homologado no 

Programa Nacional de Reforma Agrária.  

Por isso que eu falo: a Audiência Pública é positiva porque estamos nos unindo e o 

entendimento, tanto faz da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal, da Assembleia Legislativa, do 

Congresso Nacional, do INCRA, do SPU, do Terra Legal, é de estarmos buscando saída junto com 

vocês.  

Então, isso que ele falou aí nada disso é possível atendermos neste momento.  

Existe alguma decisão do processo jurídico e para que o processo jurídico não 

venha acontecer o que o Deputado José Domingos Fraga acabou de colocar: o Santa Rosa, ninguém 

mais brigou do que nós do INCRA. Tem muitos companheiros, inclusive o nosso Procurador-Geral, 

se vocês não sabem, foi afastado por três meses, porque acharam que ele estava influenciando no 

processo do Santa Rosa. A Justiça determinou e ele foi afastado do cargo por três meses e, ainda, 

perdeu a função de Chefe da Procuradoria-Geral do INCRA do Estado de Mato Grosso. Só para os 

senhores terem noção da problemática. Não faltou vontade em nenhum momento e, infelizmente, o 

pessoal foi despejado, sumariamente, da área.  
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Outro exemplo é a Maratswede. O Maratswede tem uma cidade lá dentro!  

Então, só a decisão política, por mais que todos nós queremos isso não é possível, 

ainda, resolver o problema. Por isso, eu acho que é importante e positiva a Audiência Pública, 

porque estamos saindo na frente ao buscar essa discussão com o Ministério Público Federal, com a 

Justiça Federal. E por isso que eu disse que foi positiva e recebi com bons olhos essa notícia que o 

Ministério Público esteve visitando vocês aí. Ele viu a situação de cada um que vive ali; viu vocês 

trabalhando, não viram vocês... Quer dizer, o que tinha que ser depredado, já foi! Mas vocês estão 

produzindo.  

Então, em relação a essa pergunta que ele colocou, infelizmente, não tem um 

amparo legal para atender e não vou ser irresponsável de assumir aquilo que não temos amparo legal 

para atender, pessoal. 

É louvável, mas, infelizmente, nós não temos como atender esses itens que ele 

elencou.  

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Então, vamos dar 

continuidade a nossa Audiência Pública.  

Agora, sim, silêncio na plateia, meus amigos e minhas amigas, que estão do lado 

externo, prestem muita atenção, porque nós receberemos aqui uma área extremamente significativa, 

fechadinha, preservada, que a SPU vai colocar à disposição de vocês, pequenos produtores do Alto 

Celeste. 

Com a palavra, Wilmar Schrader, nosso convidado especial.  

Muito obrigado pela presença!  

O Wilmar tinha compromisso, falei: Wilmar, pelo amor de Deus... Eu usei até o 

Valdir Barranco: Valdir, liga para o Wilmar, não me deixe chegar lá sem ele, porque a nossa 

solução, sem sombra de dúvida, em que pese essa proposta do Sandro, do Terra Legal, mas a nossa 

solução está nas mãos do SPU.  

Esteve em nossas mãos, fugiu dos nossos dedos, que o Wilmar falará aí, mas eu 

tenho certeza que o Wilmar está determinado, está trabalhando juntamente com a Procuradoria-

Geral da União, que é quem arrecada essas terras de débito com a União e colocará à disposição de 

vocês. 

Com a palavra, Wilmar Schrader. 

O SR. WILMAR SCHRADER - Que responsabilidade! 

Boa-noite a todas as trabalhadoras e trabalhadores, que em sua maioria são 

trabalhadoras e trabalhadores rurais que resistem bravamente até este horário aqui, numa sexta-feira, 

para discutir essa questão, assim como resistem bravamente, também, junto àqueles lotes que vocês 

ocupam. Teimosamente, tentam com todas as dificuldades tirar dali o seu sustento, a manutenção 

das suas famílias.  

Então, boa-noite e parabéns a todos! 

Eu quero saudar aqui o Deputado José Domingos Fraga que solicitou esta 

Audiência Pública. É fácil fazer uma solicitação, o difícil é organizá-la e Vossa Excelência 

conseguiu também.  

Parabéns, Deputado! 

Eu quero saudar o nosso Prefeito Nilso Vigolo; o nosso Padre Valdivino; o 

Presidente da Câmara, meu xará, Vereador Vilmar Scherer; o nosso Comandante da PM de Vera; o 

Sandro Antônio de Moraes, do MDA; todos os Vereadores, que saúdo em nome dos meus 
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companheiros de Partido Marcelo e Xavier que estão presentes; o Salvador Soltério de Almeida; a 

Drª Laís Liane Resende, representando o Ministério Público Estadual, e demais autoridades se caso 

esquecido. 

Eu acho que tudo que foi colocado aqui, sem dúvida, surgiram ótimas ideias, boas 

propostas até agora e carece eu dizer aqui o que é exatamente esse tal de patrimônio da União, o que 

nós representamos. Na realidade, todo o patrimônio da União é gerido por alguns órgãos, ou 

INCRA, ou FUNAI, ou Universidades, que também tem seu patrimônio. O patrimônio da União em 

si na verdade é o primeiro órgão que assume todo e qualquer patrimônio que venha a ser incorporado 

pela União. Então, nós administramos todo esse patrimônio que ainda não está destinado a nenhum 

órgão. São os patrimônios imobiliários, sejam prédios, áreas rurais, áreas urbanas. 

Na verdade, é um órgão bastante antigo, mas que a partir de 2003, com a nova 

visão de uma política mais pública desses órgãos, essa Secretaria do Patrimônio da União começou a 

ter outra importância. Nós sabemos que historicamente nosso patrimônio, que é publico, foi muito 

menosprezado, foi incorporado muitas vezes por pessoas que não representavam o público, mas 

eram privatistas, eram pessoas do poder público-privado, aliás, poder privado, que se apropriaram 

dos bens públicos.  

A partir de 2003, 2004, até hoje na verdade há uma nova política. Nós queremos 

que o patrimônio público seja exatamente de todos os brasileiros. É isso que nós estamos fazendo 

em praticamente em todo o País, dando uma nova destinação tendo em vista a função social 

exatamente do patrimônio. Além da função social também a função ambiental. 

Então nós trabalhamos muito em parceria com o INCRA, em parceria com o 

MDA, como Terra Legal, com governos estaduais e municipais exatamente para preservar o que é 

público, para que seja de todos os brasileiros esse patrimônio, principalmente quando olhamos, 

fugindo um pouco do nosso Centro-Oeste, indo para o litoral, toda a praia, todo o literal brasileiro, é 

público. Então, tudo isso pertence ao povo brasileiro e é exatamente esse patrimônio que temos que 

zelar por ele, para que ele seja preservado e mantido como público para todos os brasileiros.  

Nesse caso específico aqui - por isso que minha responsabilidade não deve ser 

tomada com tanto tamanho, como o Deputado Estadual José Domingos Fraga colocou -, essa área 

onde vocês estão assentados, na verdade o patrimônio da União já destinou ao INCRA. O INCRA 

também faz parte dos administradores do patrimônio da União. Então, ela primeiro pertencia à 

União em si, depois foi destinada ao INCRA, que administra na realidade os assentamentos. 

Então, hoje essa situação está com o INCRA. Isso não quer dizer que nós estamos 

fora desse processo. Nós estamos ajudando, colaboramos com o INCRA exatamente para dar 

solução àqueles problemas que ainda permanecem.  

Nesse caso específico aqui, estamos trabalhando desde 2010, começou antes de eu 

entrar na Superintendência de Mato Grosso, para ver o que podemos resolver nessa questão 

específica. Na verdade, era uma área de preservação ambiental e foi ocupada pelo assentamento de 

forma irregular - temos que admitir isso. Ela foi ocupada por pessoas trabalhadoras, é claro, mas ela 

foi ocupada de uma forma irregular. 

Qual é a nossa proposta? Nós arrecadamos, a União recebeu há uns quinze anos 

uma grande área aqui na região, mais precisamente em Nova Ubiratã, são sessenta mil hectares de 

área, que para nós, até o ano passado, estavam inseridas dentro de um parque estadual, que é o 

Ronuro - não é o Xingu -, do Rio Ronuro. São sessenta mil hectares que incorporaram ao patrimônio 

da União. Foi criada uma estação ecológica, na verdade, não é um parque, é uma estação ecológica 
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do Estado e quando nós fomos verificar a locação exatamente desses títulos, são seis títulos de dez 

mil hectares cada, parte desses títulos estavam fora da área que nós imaginávamos, ou do que se 

pretendia, que era exatamente dentro dessa área do parque. São seis títulos, um ao lado do outro, 

somando ao todo sessenta mil hectares. 

Com esses sessenta mil hectares - eu estava falando esses dias com o Barranco, eu 

acho que o Salvador estava junto - se nós conseguíssemos fazer uma compensação ambiental, 

praticamente, resolveríamos todo o passivo ambiental dos assentamentos de Mato Grosso. 

Acho que não é impossível fazer isso. Estamos trabalhando junto com a AGU. A 

AGU, Advocacia Geral da União, que trabalha conosco, junto com o INTERMAT e a SPU, a nossa 

equipe técnica, fez todo o levantamento da área já. Ela está levantada, nós já localizamos quarenta 

mil hectares. Quatro títulos, ou seja, quarenta mil hectares, estão caracterizados, estão plotados 

dentro dessa área prevista. Quanto aos outros vinte mil há uma dúvida ainda e a AGU está 

negociando com os antigos proprietários se é possível fazer uma permuta para que os outros dois 

títulos que estão fora da área também sejam locados nesse mesmo local. Mas, independente disso 

acontecer ou não, hoje podemos contar com quarenta mil hectares - isso já está liquido e certo. Falta 

apenas um último trabalho de georreferenciamento, que está em andamento e acho que a partir daí é 

possível fazer essa compensação.  

Agora, não adianta eu também passar essa área para o INCRA para fazer a 

compensação ambiental se essa questão jurídica não for resolvida. Existe uma pendência jurídica. Eu 

acho que nesse caso é de suma importância fazermos exatamente esse encontro de opiniões entre a 

Advocacia Geral da União, o Ministério Público, o INCRA, o SPU, os Prefeitos da região e o 

Governo do Estado. Eu acho que é possível por termos nesse processo, acabar com esse processo. 

Façamos um Termo de Ajuste de Conduta ou alguma coisa. Para isso o Ministério Público tem que 

acordar. Na verdade, quem fala em nome da União no processo é o Ministério Público Federal, o 

Juiz só decide. Então, acho que provocar uma reunião imediata, não precisa ser hoje, nem amanhã, 

mas até o final do mês, ou mês que vem, fazer uma reunião envolvendo esses parceiros. Se o 

Ministério Público estiver disposto a conversar sobre isso, é possível. A União abre mão de muitas 

coisas. 

Então, se fizer um acordo, um arranjo nessa questão - eu não estou dizendo que 

isso vai acontecer, mas é possível -, eu vejo uma saída nisso. Põem-se um fim no processo mediante 

um acordo em juízo. É possível, se a União concorda. Eu não sei se os ex-proprietários concordam 

com isso também, tem que ver, mas me parece que não é essa a questão, a questão, na verdade, é 

ambiental, por isso que o Ministério Público está batendo duro em cima, porque não se respeitou a 

questão ambiental, mas se nós compensarmos isso a questão se resolve. 

Então, eu posso fazer a transferência para o INCRA - isso posso fazer rapidamente. 

Nós não precisamos correr tanto com isso, se nós não resolvermos a outra ponta. 

Então, eu sugiro, Deputado José Domingos Fraga, que façamos essa reunião mais 

ou menos rápida com alguém representando o Ministério que conheça bem o processo, façamos essa 

primeira conversa, junto com a AGU, para chegarmos nesse... Resolveu isso? Pronto. Encaminha 

rapidamente essa questão de cessão para INCRA e o INCRA bate a bola e passa para frente 

(PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Parabéns! 

Eu sabia que ele vinha com uma boa nova.  
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O que eu entendi, Wilmar, é que dentro do Parque do Rio Ronuro, dentro dos 

sessenta mil hectares, quarenta mil já estão localizados e dentro do Parque Rio Ronuro, e é possível, 

dentro desses quarenta, se destinar área suficiente para fazer a compensação do Alto Celeste, que, 

como é parque, vai ser um para um. Se é um para um, então com cinco ou seis mil hectares você 

consegue compensar 100% da área hoje que foi invadida e que hoje está produzindo. Mas para isso 

precisa também fazer a Audiência Pública. É isso? Fechado. 

Então, gente, mediante a proposta do Wilmar da SPU, eu acho que dá para 

trabalharmos, sim, uma proposta da seguinte forma: O Wilmar continua trabalhando para consolidar 

esses quarenta mil hectares, e não sei se caberia a mim ou ao INCRA ou, quem sabe, poderíamos até 

contar com o apoio do próprio Ministério Público local, com a Drª Laís, para marcar essa audiência 

lá em Sinop, com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal, porque aí, sim, viria o 

Wilmar, com essa proposta, o INCRA com a proposta de aceitar essa compensação e entender que 

está cumprindo a função social igual o assentamento e ambiental, a Administração Municipal dos 

dois municípios, o Poder Legislativo dos dois municípios, o Presidente da Associação, indicado por 

eles, os Sindicatos dos dois municípios, quem sabe o Pastor, o nosso Vigário, numa reunião em 

Sinop, e o Sandro do Terra Legal, para que pudéssemos falar: nós temos duas propostas e nós 

queremos resolver o problema. A primeiro é a da compensação; e a segunda, quem sabe, se a 

compensação for um caso que percebermos que tem questão impeditiva, nós podemos partir para a 

proposta do Sandro, que é a descaracterização. Esquece que o Alto Celeste faz parte do PA Jonas 

Pinheiro. 

Eu acho que essa proposta é muito mais interessante do que a proposta do Eliene 

de se reunir a cada sessenta dias, porque, pelo jeito, não ia acabar nunca. Nós iríamos ficar nos 

reunindo e não chegaríamos a uma conclusão. 

A proposta do Afrânio o Salvador já falou que não tem como atender, até porque 

para o INCRA não existe o Assentamento Alto Celeste, então está totalmente descaracterizado. 

Deixe-me ouvir o Ministério Público: a senhora marcaria ou ficaria para alguém 

marcar essa audiência? A senhora marcaria? Então, quem vai marcar a audiência... Mas, Doutora, 

nós temos pressa. Eu sei que a coisa é demorada, mas nós temos pressa. Eu me ajeito com os demais 

colegas nossos de Cuiabá para nós nos deslocarmos para cá.  

Então, vamos colocar essa proposta. É lógico que vocês vão ter que aprovar. O 

Ministério Público local, na pessoa da Doutora Laís, vai marcar a audiência com a Justiça Federal e 

com o Ministério Público Federal aqui em Sinop. Vocês concordam em nos dar esse tempo para que 

possamos nos reunir aqui em Sinop e apresentar a primeira proposta que nos interessa, que é a 

compensação? Até porque o Wilmar já disponibilizou aí quarenta mil hectares para o INCRA não só 

promover a compensação do Alto Celeste e do Senador Jonas Pinheiro, como também de outros de 

outros Assentamentos, até porque é área que vai sobrar para nós, porque está em área de unidade de 

conservação e compensação, mas aí não é nem compensação é desoneração, e a desoneração é um 

para um. Está em uma área degradada, uma área que vai manter dentro do parque preservado. E uma 

segunda hipótese é a questão da descaracterização.  

Quem concorda com essa proposta que, no meu entender, é a única proposta 

interessante, permaneça como se encontra. Quem é contra, se manifeste.  

Então, 100% aprovaram a proposta de nós conversarmos com a Justiça Federal 

sobre a possibilidade de fazermos a desoneração nessa área colocada à disposição, através da SPU-

Superintendência do Patrimônio da União. Fechado? Aprovado (PALMAS)! 
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Antes de passar a palavra para o Pároco, quando ia sair esse Assentamento, teve 

um grupo de estudiosos da Universidade que fez um projeto sobre a construção do novo espaço rural 

chamado Senador Jonas Pinheiro. Desse grupo participava o Professor Antônio Rocha, que tem 

Mestrado, e a Professora Creuza Aparecida Gonçalves Pereira, que é Doutorada. Olha o que ela 

escreveu num trecho aqui, com o qual faço questão de fechar a minha participação. Está escrito aqui: 

“...A terra não é apenas a base física para o homem rural. É muito mais que isso. É a fonte de todos 

os recursos que lhe dão sustentação à vida. Sem dar condições econômicas e culturais ao produtor de 

baixa renda, dificilmente conseguiremos elevar o seu nível de vida e aumentar a sua produção. Uma 

coisa, porém, é certa: entre os pequenos produtores rurais, a dificuldade, os obstáculos que 

encontram na própria terra e a necessidade de sobrevivência fazem deles indivíduos tenazes e 

fervorosos no trabalho.” 

É verdade! Eu sou testemunha. Então, portanto, antes de finalizarmos a nossa 

Audiência Pública, eu passo a palavra ao meu sósia aqui, nosso Vigário de Vera, Padre Valdivino 

José de Almeida. 

O SR. VALDIVINO JOSÉ DE ALMEIDA - Boa-noite a todos e todas!  

Neste período nós já estamos cansados, mas a grande alegria de, junto com todos 

vocês, celebrar este momento de unidade, quando nos reunimos para lutar pelos nossos direitos, 

pelas nossas conquistas. 

Parabenizar o Pastor Edigmar Fagundes, que também está junto conosco, junto 

com o seu povo caminhando e lutando. 

A terra sempre foi uma luta, e a terra foi prometida por Deus. Por isso nós, como 

seres religiosos, nós somos, principalmente homens e mulheres, da esperança. Quem tem esperança 

caminha. Caminha rumo a uma promessa. E Deus prometeu a liberdade, prometeu uma terra boa. 

E nas minhas idas nas visitas pastorais, nas santas missas, lá no PA Califórnia, lá 

no Alto Celeste, eu percebo a luta de um povo que trabalha, a luta de um povo que acredita que a 

semente lançada produz frutos. É um povo que precisa do seu reconhecimento, do seu título, precisa 

de garantias para a permanência no campo.  

Nós ficamos alegres com a força política do nosso município, a força local de cada 

membro, de cada pessoa que acredita. E nós, como dissemos no início, somos povo da esperança, 

porque somos povo de Deus.  

Peçamos a Deus a sua benção e que as nossas autoridades civis, religiosas, 

militares, na pessoa do Sargento Ildes, comandante da Polícia Militar da nossa cidade - e, no 

próximo dia 25, celebramos o dia do Soldado -, em nome do Sargento Ildes, nós queremos deixar o 

nosso abraço a todos vocês e pedir a benção de Deus.  

E dizer a todas as autoridades, a todos nós que tenhamos o olhar de Deus para com 

o povo. O olhar de Deus é do êxodo. “Eu vi o sofrimento do povo, Eu ouvi os seus lamentos, o seu 

clamor, e Eu desci para libertar o povo.”  

Que a nossa Audiência Pública seja motivada pelo ver, pelo ouvir e, também, para 

a libertação do nosso povo, que encontremos uma saída plausível e feliz para cada um e cada uma.  

Que Deus nos abençoe!  

Na pessoa do Pastor Edigmar, eu saúdo todo o povo da sua religião, todos os 

outros membros de denominações religiosas. Nós somos um povo de Deus, porque somos todos 

filhos de Deus.  
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Peço sobre cada um de nós, sobre os nossos trabalhos, a benção de Deus todo 

misericordioso, todo poderoso!  

Pai, Filho e Espírito Santo, Amém!  

Deputado José Domingos Fraga, parabéns pelo trabalho e pela aproximação da 

Casa de Leis com a população. 

Deus abençoe! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Padre!  

Após essa benção e a proposta maravilhosa da Superintendência do Patrimônio da 

União só nos resta, primeiramente, agradecer a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

em nome do nosso Deputado Riva; do Presidente Deputado Romoaldo Júnior, até porque se não a 

Assembleia Legislativa não teríamos condições de estar aqui; agradecer os meus colegas de trabalho; 

em nome da Mara quero agradecer o Cerimonial; a TV Assembleia Legislativa, até porque esta 

Audiência Pública está sendo gravada e será transmitida. 

Que dia vai passará na íntegra?  

O resultado desta Audiência Pública será passada na integra através da TV 

Assembleia Legislativa.  

Quero agradecer o pessoal do som, também, que veio da Capital do Estado para 

nos prestigiar.  

Quero fazer um agradecimento todo especial ao Sr. Nilso Vigolo que não mediu 

esforços para que pudéssemos trabalhar de forma conjunta nesta Audiência Pública. 

Quero agradecer ao Presidente da Câmara, Sr. Vilmar, e em seu nome quero 

agradecer todos os Vereadores.  

Muito obrigado! Vocês foram decisivos para o sucesso desta Audiência Pública! 

Quero agradecer o Sr. Afrânio, muito obrigado pela presença, neste ato representou 

o Prefeito Dilceu Rossato; agradecer o Sargento Ildes. 

Muito obrigado, Sargento, pela presença! 

Quero fazer um agradecimento todo especial ao Sandro: Sandro, obrigado! 

Obrigado, mesmo! O senhor não tinha agenda, mas veio e contribuiu. Eu espero que esteja conosco, 

também, na Audiência Pública com a Justiça Federal, com o Ministério Público Federal. 

Quero fazer um agradecimento ao nosso Padre Valdevino, pela benção e pelo 

apoio que tem dado aos trabalhos que nós temos desenvolvido aqui, no Estado de Mato Grosso. 

Quero fazer um agradecimento todo especial ao Salvador: Salvador, obrigado! 

Obrigado, obrigado, obrigado! Leve o meu abraço ao Valdir Barranco, a toda família INCRA.  

Eu sei o quanto vocês trabalham! É uma pena que a estrutura do INCRA seja 

extremamente antiga, arcaica e que não consegue dar vazão a todas as demandas desses quinhentos e 

poucos assentamentos e a quase cem mil assentados. Não é fácil! O Salvador Soltério de Almeida 

realmente tem sido um braço direito, um aliado nosso muito forte. Eu tenho perturbado-o 

semanalmente.  

Uma das minhas propostas de trabalho é justamente o fortalecimento do agricultor 

familiar. E o fortalecimento passa pela renda e a renda passa pela regularização fundiária, que passa 

justamente na eliminação de dezenas de gargalos que têm os pequenos agricultores do Mato Grosso 

e do Brasil. 

Quero fazer um agradecimento a Drª Laís. 
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Muito obrigado pela presença, Doutora! A sua presença foi fundamental e, 

inclusive, será o elo entre nós, que estamos aqui, o Ministério Público e a Justiça Federal.  

Tenho certeza que esta Audiência Pública será coroada de êxito, até porque, pelo 

que senti, a Doutora está compromissada em melhorar, cada vez mais, a vida de cada um de vocês. 

E não terá melhoria se não resolvermos esse gargalo principal, que é a 

regularização fundiária e consequentemente a regularização ambiental. 

Quero agradecer ao Wilmar Schrader.  

Muito obrigado, Wilmar! Toda vezes que eu bati na porta do Wilmar ele nos 

recebeu de uma forma totalmente solícita. Colocou-se à disposição para vir, mesmo com agenda já 

compromissada anteriormente e somou esforços com o Salvador. Hoje, ele não só atendeu ao nosso 

pedido, mas trouxe uma boa nova.  

Eu achava que ele iria apresentar uma área de dez, quinze mil hectares, que já era o 

suficiente para resolver o nosso problema. Mas ele não faz questão de resolver só o problema do 

Alto Celeste. Ele faz questão de resolver vários passivos ambientais existentes no Estado de Mato 

Grosso em áreas de assentamento proporcionadas pelo Governo Federal.  

Obrigado! Obrigado! Obrigado mesmo! 

Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, eu quero 

agradecer a cada um de vocês.  

Em nome do Presidente do Assentamento Alto Celeste, Odimar José Gehlen, que é 

meu conhecido, meu eleitor lá do Município de Sorriso - não vai falar que você não votou em mim, 

porque passarei vergonha - eu quero lhe agradecer todos os nossos companheiros que estão neste 

recinto e os que estão do lado de fora.  

Obrigado mesmo! 

A presença de vocês faz com que o nosso compromisso, não só meu, mas o 

compromisso desta Câmara, desse Prefeito, desse vigário, da Promotora, do Wilmar, do Salvador e 

do próprio Sandro, cada vez mais, possa aumentar. 

Desta forma, só me resta agradecer, mais uma vez, em nome da Assembleia 

Legislativa. 

Fiquem com Deus! Que Deus abençoe cada um de vocês (PALMAS)! 

Declaro encerrada a nossa Audiência Pública. 

 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

- Amanda Sollimar Garcia Taques Vital; 

- Ariadne Fabienne e Silva de Jesus; 

- Cristiane Angélica Couto da Silva Faleiros; 

- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 

- Donata Maria da Silva Moreira; 
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- Isabel Luíza Lopes; 

- Tânia Maria Pita Rocha; 

- Revisão: 

- Ila de Castilho Varjão; 

- Regina Célia Garcia; 

- Rosa Antonia de Almeida Maciel Lehr; 

- Rosivânia de França Daleffe. 


