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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  ao
Ilustríssimo Senhor Carlos Gomes Bezerra.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder a Comenda Dante de Oliveira ao Ilustríssimo Senhor Carlos Gomes Bezerra.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Carlos Gomes Bezerra nasceu em uma fazenda na Chapada dos Guimarães (MT), nas proximidades de
Cuiabá, no dia 4 de novembro de 1941, filho do fazendeiro Arão Gomes Bezerra e de Celina Fialho Bezerra.

Transferindo-se com a família para a capital do estado, fez os estudos secundários no Liceu Cuiabano, tendo
sido presidente do grêmio estudantil.

Ingressou na política em fins da década de 1950, ao filiar-se ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Em
1957 foi um dos fundadores e presidente da Associação Cuiabana de Estudantes Secundários.
Bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito da atual Universidade Federal de
Mato Grosso.

Em consequência da extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional nº 2 (27/10/65) e da posterior
instauração do bipartidarismo, filiou-se em 1966 ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de
oposição ao regime militar instalado no país em abril de 1964. Em novembro de 1974, elegeu-se deputado
estadual pelo MDB, tendo como base o município de Rondonópolis (MT), e assumiu sua cadeira na
Assembléia Legislativa em fevereiro do ano seguinte.

Em novembro de 1978 elegeu-se deputado federal. Com a extinção do bipartidarismo em novembro de 1979
e a posterior reorganização partidária.

Em novembro de 1982 elegeu-se prefeito de Rondonópolis. Deixou a Câmara dos Deputados em janeiro de
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1983, ao final da legislatura, e depois tomou posse na prefeitura. Desincompatibilizou-se do cargo para
concorrer ao governo do estado em novembro de 1986. Eleito, tomou posse em março de 1987. Iniciou sua
gestão tendo que resolver um atraso de quatro meses no pagamento dos salários do funcionalismo estadual.
Durante o governo, aplicou recursos em obras de saneamento básico e fez visitas oficiais a diversos países
europeus e latino-americanos, e aos Estados Unidos.

Em outubro de 1992 Bezerra voltou a eleger-se prefeito de Rondonópolis. Assumiu o cargo em janeiro de
1993. Em 1994 deixou a prefeitura e em outubro disputou uma vaga no Senado. Eleito, assumiu o mandato
em fevereiro de 1995. Tornou-se titular da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Assuntos
Econômicos e suplente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.

Nas votações das emendas constitucionais propostas pelo governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso em 1995 acompanhou a orientação da base parlamentar governista, votando a favor do fim do
monopólio estatal das telecomunicações e na exploração do petróleo, e da quebra do monopólio dos estados
na distribuição de gás canalizado. Também foi favorável à abertura da navegação de cabotagem às
embarcações estrangeiras e ao fim de todas as diferenças jurídicas entre as empresas de capital nacional e
as de outros países. Ainda em 1995, Bezerra foi o relator do projeto de refinanciamento das dívidas
estaduais e municipais que fixou os limites de endividamento dos estados, tendo atuado no sentido de
minimizar o ajuste fiscal proposto pelo governo de Fernando Henrique Cardoso para estados e municípios.

Em março de 1996, assinou requerimento pedindo a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) dos bancos. O Executivo pressionou, tendo inclusive ameaçado tirar cargos de afilhados políticos dos
senadores, e a solicitação acabou sendo arquivada no dia 30 desse mês. Bezerra absteve-se de votar o
arquivamento. No mês seguinte, tornou-se relator-geral do Orçamento. Também em abril, foi aprovada uma
resolução de sua autoria que atenuava a fiscalização do Banco Central sobre as contas dos estados e
municípios.

Em janeiro de 1997, depois de muita controvérsia, foi aprovado o orçamento que preservou as emendas do
Executivo que compunham o Plano Brasil em Ação e derrubado o dispositivo introduzido por Bezerra que
impediria o bloqueio, pelo governo federal, de verbas das emendas dos parlamentares. Em maio, Bezerra
votou a favor da emenda que permitia aos mandatários de cargos executivos disputarem a reeleição. A
emenda foi aprovada.

Carlos Bezerra, na campanha eleitoral de 1998. Bezerra desistiria de disputar o governo do estado e daria
apoio à candidatura de Campos, e este o apoiaria na disputa de um novo mandato ao Senado, mesmo ainda
tendo quatro anos de mandato pela frente. Em outubro, Bezerra foi derrotado por Antero de Barros, por uma
diferença de 193.000 votos. Campos foi derrotado por Dante de Oliveira já no primeiro turno das eleições.

De volta ao Senado para cumprir os quatro anos restantes do mandato, ainda em 1998, Bezerra se
pronunciou a favor da quebra da estabilidade do servidor público, item da reforma administrativa que permite
a demissão de servidores públicos por mau desempenho e/ou excesso de gastos com a folha de pagamento.

Em 2001, tornou-se presidente da Comissão Mista de Planos e Orçamentos.

Nas eleições de 2002, foi candidato à reeleição para o Senado, mas não obteve êxito, ficando apenas com a
quinta colocação.

Membro da Comissão de Constituição e Justiça, em 2010 foi autor da Proposta de Emenda à Constituição nº
478/2010, que ficou conhecida como “PEC das domésticas”, cujo objetivo foi o de estabelecer igualdade de
direitos trabalhistas entre empregados domésticos e demais trabalhadores.

Nas eleições de Outubro de 2010, foi reeleito deputado, tendo recebido 90.780 votos.

Foi casado com Vera Dicke Bezerra, com quem teve três filhos; casou-se depois com Tetê Bezerra, com
quem teve uma filha. Sua segunda esposa foi deputada federal por Mato Grosso em três legislaturas, além
de deputada estadual.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Junho de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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