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ATA N° 057 - “B” 

 

 

 

PRESIDENTE      – DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR  

1º SECRETÁRIO – DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO (EM EXERCÍCIO)  

2º SECRETÁRIO – DEPUTADO PEDRO SATÉLITE (AD HOC)  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Invocando a proteção de Deus, 

havendo número regimental, declaro aberta a presente Sessão. 

Convido o Deputado Dilmar Dal Bosco e o Deputado Pedro Satélite para 

assumirem a 1ª e 2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E PEDRO SATÉLITE ASSUMEM A 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, o Sr. 2º 

Secretário para proceder à leitura da Ata. 

(O SR. 2º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 

29 DE ABRIL DE 2014, ÀS 17:00 HORAS). 

O SR. 2º SECRETÁRIO - Lida a Ata, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Em discussão a Ata que acaba 

de ser lida (PAUSA). Não havendo impugnação, dou-a por aprovada. 

Com a palavra, o Sr. 1º Secretário, para proceder à leitura do Expediente. 

O SR. 1º SECRETÁRIO (LÊ) – “Oficio nº 658/14, da Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, agradecendo a Moção de Congratulações, de autoria do Deputado 

Emanuel Pinheiro, pela realização do Seminário Estadual de Socialização de Informações e 

Articulação; Ofícios nºs 1.573 e 1.594/14, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 

resposta, respectivamente, às Indicações nºs 3.041/13, de autoria do Deputado Airton Português, e 

411/14, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco; Oficio nº 205/14, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, em resposta as Indicações nº 416 e 417/14, de 

autoria do Deputado Airton Português, Oficio nº 382/14, da Secretaria de Estado de Transporte e 

Pavimentação Urbana, em resposta à Indicação nº 355/14, de autoria do Deputado José Domingos 

Fraga; Oficio nº 661/14, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, agradecendo a 

Moção de Congratulações recebida pela realização da I Conferencia Estadual sobre Migração e 

Refúgio; Oficio nº 92/14, do SENAR, agradecendo a Moção de Aplausos, de autoria do Deputado 

José Domingos Fraga, pela realização do I Seminário Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 

e seus Reflexos no Sistema Judicial; Oficio nº 284/14, da Secretaria de Estado de Comunicação 

Social, informando que foi criado o Programa Jornais nas Escolas, sendo a cargo da Secretaria de 

Estado de Educação e Cultura”. 
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“OF.PRES. Nº 528/2014/INTERMAT/PRES, datado em Cuiabá, 05 de abril de 

2014, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar-SEDRAF/Instituto 

de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, ao Exmº Sr. Deputado Romoaldo Júnior, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.  

Senhor Presidente, 

Sanada a pendência, estamos encaminhando novamente a essa augusta Casa de 

Leis 04 processos de Regularização de Ocupação, protocolados neste Instituto de Terras, em nome 

de: Antonio Michels, (196487/2007); João Pedro Michels (196464/2007), José Mathias Michels 

(196479/2007) e Edgar Rocha Vilela (196439/2007), para que sejam apreciados com vista à 

prolação do parecer de aprovação autorizativo, visando os procedimentos licitatórios por essa 

Assembleia Legislativa e, consequentemente, a titulação definitiva da área em objetivo de 

regularização, conforme  preceitua  a Constituição do Estado de Mato Grosso.  

Apresentamos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.  

Atenciosamente.  

AFONSO DALBERTO 

Presidente do INTERMAT” 

 

“OF.PRES. /2014/INTERMAT/PRES, datado em Cuiabá, 28 de abril de 2014, da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar-SEDRAF/Instituto de Terras 

de Mato Grosso-INTERMAT, ao Exmº Sr. Deputado Romoaldo Júnior, Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso.  

Senhor Presidente, 

Estamos encaminhando a essa augusta Casa de Leis 03 processos de Regularização 

de Ocupação, protocolados neste Instituto de Terras, em nome de: Marcelo Avalone, Albino 

Castilho Ruiz e Outros e Agroindustrial Rochembach Ltda. para os procedimentos licitatórios por 

parte deste órgão, visando à titulação definitiva da área em questão, conforme o que preceitua a 

Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Respeitosamente,   

AFONSO DALBERTO 

Presidente do INTERMAT” 

 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Encerrada a primeira parte, 

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. Com a palavra o Deputado José Domingos Fraga 

(TRANSFERE). Com a palavra o Deputado Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO - Sr. Presidente, venho aqui para convidar todos os 

nobres colegas para participar da 1ª Oficina Técnica sobre o Plano de Ação do Projeto de 

Atualização das Divisas Intermunicipais de Mato Grosso, a ser realizada nas dependências da 

Associação Mato-Grossenses dos Municípios-AMM, de 05 a 09 de maio de 2014, com a 

coordenação da Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e Cidades, em parceira com a 

Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN. 

 O objetivo da oficina é elaborar proposta de atualização das divisas 

intermunicipais com vista na Resolução da Inconsistência Territorial existente na área prioritária, 

municípios: Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora de Livramento, 

Barão de Melgaço, Acorizal, Jangada, Poconé, Cáceres, Porto Estrela, Rosário Oeste, Chapada dos 
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Guimarães, Campo Verde, Jaciara, Juscimeira, Rondonópolis, Itiquira, por meio de processo 

legislativo. 

Assim, peço aos colegas que compareçam na abertura da oficina, prestigiando o 

evento. Solicito, principalmente, a presença dos Deputados Membros Titulares da Comissão de 

Revisão Territorial. 

Sr. Presidente, deixei um requerimento solicitando... Inclusive, falei com o Núcleo 

Ambiental da Assembleia Legislativa para que o ex-Deputado e Secretário Dr. José Lacerda possa 

vir à reunião do Colégio de Líderes nos apresentar todo o esboço da Mensagem do novo Código 

Florestal Mato-grossense, que já foi muito debatido com a presença da nossa Comissão, de vários 

Deputados, entidades, como a FAMATO, a APROSOJA, o CIPEM, para que possamos votá-lo o 

mais rápido possível, dando, principalmente, segurança jurídica aos empreendedores do Estado de 

Mato Grosso. 

Apresento aqui algumas proposições, Sr. Presidente.  

REQUERIMENTO: Nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta augusta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que convoque o Sr. 

Presidente da CEMAT (energisa), Wilson Couto Oliveira, para comparecer à Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, no Colégio de Líderes, do dia 20/05/2014 (terça feira), às 16:00 horas, 

com a finalidade de prestar informações quanto à missão, o perfil, os projetos, o plano de ação e 

extensão do Grupo Energisa para o Estado de Mato Grosso, bem como se permanecerá com o 

Projeto Luz Para Todos. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Apresentamos o presente requerimento por entendermos que haja a necessidade do 

comparecimento do Diretor Presidente da CEMAT (Grupo Energisa), Wilson Couto Oliveira para 

que possamos conhecer o grupo que assumiu a transmissão da energia elétrica em nosso Estado. 

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres 

Deputados com assento nesta Casa de Leis. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO – DEM  

 

MOÇÃO DE PESAR: Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste 

Poder, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de Pesar á família 

do Sr. Aquino Mesquita da Silva pelo seu passamento ocorrido em 28 de abril de 2014. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

dos Srs. Deputados que a compõem, vem apresentar Moção de Pesar à família do Sr. Aquino 

Mesquita da Silva pelo seu passamento ocorrido em 28 de abril de 2014. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Aquino Mesquita da Silva nasceu em  11 de novembro de 1940, no Município de 

Rosário Oeste (MT).  

Aquino mudou-se para a cidade de Diamantino ainda bebê e por lá permaneceu 

durante toda a sua vida, tornando-se um dos moradores mais queridos e tradicionais daquela cidade.  
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Silva iniciou sua vida trabalhando no garimpo, atividade muito comum naquela 

região, entre as décadas de 60 e 70. Com a escassez do minério, ele partiu para a área hoteleira e, 

apostando no desenvolvimento econômico e populacional de Diamantino, montou o tradicional 

Hotel Cosme e Damião, que hoje funciona com o nome de Imperial. 

Ele deixa viúva, a senhora Raim Dias de Mesquita, com quem era casado há 45 

anos e com quem teve três filhos, José Marcos Dias Mesquita, Jorge Tadeu Dias Mesquita e Luiz 

Carlos Dias Mesquita, os quais lhe deram três netos.  

O empresário sempre será lembrado no Município de Diamantino por sua luta em 

prol das crianças especiais, travadas ao lado de sua esposa Raim, que atualmente é Presidente da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diamantino (APAE). Seu passamento ocorreu na 

segunda- feira, dia 28/04/2014. 

Por fim, gostaríamos de nos solidarizar com a esposa, seus filhos, familiares e 

amigos. 

É com profundo pesar que registramos a presente Moção, ressaltando que sua 

trajetória de vida ficará para sempre gravada nos corações de todos que tiveram a honra de conhecê-

lo. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO – DEM  

 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno 

deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de 

Aplausos ao Dia do Trabalhador: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas 

pessoas dos Srs. Deputados que a compõem, vem apresentar Moção de Aplausos pelo Dia do 

Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio de 2014. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

A presente Moção de Aplausos vem homenagear e parabenizar a todos os 

trabalhadores do nosso Estado. 

O Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários países 

do mundo é um feriado nacional dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos 

reivindicatórios.  

 A História do Dia do Trabalhador remonta o ano de 1886 na industrializada 

cidade de Chicago (Estados Unidos). No dia 1º de maio deste ano, milhares de trabalhadores foram 

às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas, a redução da jornada de trabalho de 

treze para oito horas diárias. Neste mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral 

dos trabalhadores. 

Dois dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e 

trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Este fato gerou revolta nos trabalhadores, 

provocando outros enfrentamentos com policiais. No dia 4 de maio, num conflito de rua, 

manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de sete deles. Foi o estopim 

para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de doze 

protestantes e dezenas de pessoas feridas. 

http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/chicago.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/eua
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Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhores condições 

de trabalho. Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a Segunda Internacional 

Socialista, ocorrida na Capital francesa em 20 de junho de 1889, criou o Dia Mundial do Trabalho, 

que seria comemorado em 1º de maio de cada ano. 

Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895. 

Porém, foi somente em setembro de 1925 que esta data se tornou oficial, após a criação de um 

decreto do então Presidente Artur Bernardes. 

Diante o exposto, não poderíamos deixar de parabenizar, especialmente neste dia, 

todos os trabalhadores do nosso querido Estado, razão pela qual registramos esta singela 

homenagem, nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO – DEM  

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador de Estado, Silval da Cunha 

Barbosa, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, Ananias Martins de Souza 

Filho, a necessidade de reformar o ginásio de esportes do Município de Juína. 

Nos termos do art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro 

à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Exmº Sr. 

Governador de Estado, Silval da Cunha Barbosa, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Esportes 

e Lazer, Ananias Martins de Souza Filho, mostrando a necessidade de reformar o ginásio de esportes 

do Município de Juína. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

A presente Indicação tem o objetivo de atender a reivindicação dos Vereadores 

Dalmo Matuchaki e Elzira Salete Bergamin Lima, os quais solicitam a necessidade de reformar o 

ginásio de esportes do Município de Juína. 

O benefício da reforma do complexo esportivo do município contribuirá com o 

crescimento educacional e cultural de todos os moradores, proporcionando com a prática do 

desporto e do lazer a inclusão social de crianças e adolescentes que não dispõe de recursos para 

frequentar academias e centros particulares. 

Assim, nós, representantes do povo neste Parlamento, acolhemos com grande 

empenho esta reivindicação devido à importância e relevância que o assunto impõe, certo de que a 

medida contribuirá com melhores condições de vida para toda população. 

Pelo exposto, acolhemos com grande empenho esta reivindicação e pedimos a 

colaboração dos nobres Pares na aprovação da presente matéria. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO – DEM  

Sr. Presidente, também, deixei sobre a mesa um Requerimento aos novos 

proprietários da Empresa Energisa, que detém a concessão da rede de energia elétrica do Estado de 

Mato Grosso, para comparecerem à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e 

apresentarem toda a proposta, investimentos e estrutura que vão deixar no atendimento a nossa 

sociedade. 

Eu gostaria de comunicar, Sr. Presidente, que tivemos uma reunião na Presidência, 

com a presença do Deputado Riva e com toda classe madeireira do Estado de Mato Grosso, 

http://www.suapesquisa.com/geografia/socialismo
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representada pelos sindicatos, principalmente pelo CIPEM, a FIEMT... Estivemos, também, na Casa 

Civil, há pouco, numa reunião muito importante, porque vai entrar em vigor uma portaria, a partir do 

dia 10 de maio, que prejudica muito o desenvolvimento desse setor no Estado de Mato Grosso... Nós 

estivemos na Casa Civil, num entendimento com o Secretário Pedro Nadaf no sentido de buscar um 

entendimento com o Secretário Marcel, com o próprio Governador do Estado, que não aumente, 

porque já teve um reajuste de pauta, neste ano, de 5% e vem um reajuste salarial para o setor, uma 

proposta do sindicato dos funcionários do setor de base florestal e precisa do auxílio do Governo... O 

Governo tem que estar neste momento auxiliando quem produz, quem ajuda na arrecadação, quem 

gera emprego muito no Norte de Mato Grosso. Teve um entendimento. O Secretário-chefe da Casa 

Civil vai levar ao Governo para que possamos contemplar...  

Foi uma reunião muito produtiva. O Xisto esteve representando o Deputado Riva 

nessa reunião na Casa Civil.  

Espero, realmente, o entendimento do Governo prorrogando a Portaria nº 39, que 

determina os preços das pautas, já discutidas e elaboradas com todo setor tão importante do Estado 

de Mato Grosso.  

Era só isso, Sr. Presidente.  Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, o nobre 

Deputado Alexandre Cesar.  

O SR. ALEXANDRE CESAR – Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Desculpa se estamos trabalhando na proposta de Redação Final da reforma do MT 

Saúde, Deputado Dilmar Dal Bosco, bastante complexa a matéria, Vossa Excelência sabe melhor do 

que eu. 

Sr. Presidente, eu ocupo a tribuna para apresentar, em primeiro lugar, um 

Requerimento. 

REQUERIMENTO: Nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta augusta 

Casa de Leis, requeremos à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que aprove a 

convocação de Audiência Pública com a finalidade de debater o "Programa Paz na Escola", que tem 

como objetivo reduzir o número de casos de violência nas escolas do Estado. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores(as) Deputados(as), 

Programa Paz na Escola 

Os homens sempre estiveram em busca da paz. As regras sociais, as leis, as normas 

de comportamento existem para que possamos conviver bem. Apesar de, atualmente, não termos 

tantas guerras, ainda não conquistamos a paz na humanidade. Os revivais étnicos, os conflitos 

religiosos, a discriminação racial, o preconceito, a miséria, a intolerância e o desrespeito aos direitos 

humanos, de uma forma geral, são formas de violência que impedem de vivermos num mundo 

melhor. 

Temos enfrentado profundos e acelerados processos de mudança em todas as áreas, 

como na: política, economia, tecnologia, social. E isso tem acarretado insegurança e incerteza, 

porque o processo de mudança é geralmente desigual e frustrante e desperta muita expectativa de 

difícil satisfação. Isso, obviamente, tem um efeito mais devastador nas crianças e nos adolescente 

que ainda estão construindo os valores. 
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Inúmeros fatores podem levar adolescentes ao crime, como, por exemplo: 

problemas com a família, personalidade impulsiva, problemas financeiros, falta de mobilidade 

social, drogas, perda dos valores e da solidariedade. Para resgatar os jovens é preciso que as 

instituições, como a família, a escola e a sociedade possam dar o apoio e a reabilitação quando for 

necessária. 

Cada escola pode promover sua cultura de paz com o auxílio da comunidade, dos 

estudantes, dos professores. Uma escola, onde a comunidade participa e presta serviços, é, sem 

dúvida, um local seguro. Comunidade e escola juntas podem diminuir o problema da violência nas 

escolas e permitir que as crianças e adolescentes construam sua cidadania com dignidade e 

estabeleçam uma cultura de paz ativa, onde eles possam colocar com responsabilidade seus desejos e 

necessidades 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado ALEXANDRE CESAR – PT. 

Um programa bastante importante, desenvolvido pela Secretaria de Estado de 

Educação, voltado para combater as práticas de discriminação, violência no ambiente escolar e, 

principalmente, promover uma cultura de paz. 

O programa tem conquistado muitos espaços e eu acredito que é importante que 

esta Casa entre em sintonia para contribuir, apontando as deficiências do programa, onde ele precisa 

ser implantado, onde ele precisa ser melhorado e também, é claro, divulgando essa situação. 

Depois, Sr. Presidente, aproveito também o tempo que me resta para fazer um 

convite para um evento jurídico, que tem uma abrangência ainda maior porque reúne também a 

comemoração dos 60 anos da Faculdade de Direito da Universidade de Mato Grosso.  

O Curso de Direito é o primeiro curso superior estabelecido em Mato Grosso e 

completa este ano esse período. 

De 06 a 09 de maio, aqui no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

Centro Político Administrativo, o Centro Acadêmico 8 de Abril, entidade que eu tive a honra de 

dirigir durante um breve período, fui seu Secretário Geral, depois acabamos por conduzir a 

conclusão de uma gestão, que esse Centro Acadêmico realiza, a partir da próxima terça-feira a noite, 

com a presença de diversos palestrantes nacionais e internacionais. 

Então, nesse sentido, para que estudante de direito e profissionais da área também 

possam participar deste evento, o 6º Seminário Jurídico realizado pelo Centro Acadêmico 8 de Abril. 

E ainda, Sr. Presidente, a pedido da Secretária Rosa Neide Sandes de Almeida, 

informar, inclusive eu gostaria de estar agora apresentando uma Moção de Pesar a ela e aos seus 

familiares, o falecimento do seu pai no último domingo. A Secretária perdeu e seu pai, que foi 

sepultado ontem, no Município de Diamantino, de onde a Secretária é originária inclusive. 

Então, ela pediu para que fosse feito esse registro, que está inclusive cumprindo 

luto durante esses dias, já que, segundo consta, alguns Senhores Deputados têm tentado entrar em 

contato com ela, não têm conseguido e têm se irritado com isso. 

Então, ela pediu para que registrássemos que ela não está atendendo os 

telefonemas, não está conseguindo dar retorno às demandas em razão desse infortúnio, mas que após 

o feriado, após o final de semana, na próxima segunda-feira, estará de volta à Secretaria de Educação 

para dar o encaminhamento e o atendimento aos Srs. Deputados e às matérias que têm levado àquele 

órgão. 

É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra o nobre 

Deputado Carlos Avalone (AUSENTE). Com a palavra o nobre Deputado Pedro Satélite 

(TRANSFERE). Com a palavra o nobre Deputado Emanuel Pinheiro (AUSENTE). Com a palavra o 

nobre Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Deputado Romoaldo Júnior, que preside esta 

Sessão, cumprimento Vossa Excelência, os demais companheiros Deputados, os servidores da Casa 

e todos aqueles que prestigiam esta Sessão. 

Sr. Presidente, estivemos neste final de semana fazendo algumas visitas a 

municípios 

A Comissão de Infraestrutura já oficializou o Secretário de Transporte e 

Pavimentação Urbana, nosso companheiro Cinésio, para participar da Comissão de Infraestrutura, 

Deputado Dilmar Dal Bosco, na próxima quarta-feira, dia 07 de maio, às 14:30 horas, quando 

teremos a oportunidade de ouvi-lo acerca do programa de privatização das rodovias, aquelas ditas 

rodovias de produção.  

Vamos ter oportunidade de falar sobre o MT Integrado e também vamos aproveitar 

a vinda do Secretário, esperamos que ele realmente esteja aqui para que possamos conhecer o 

programa de recuperação das estradas pavimentadas. 

Nós temos alguns trechos que estão intransitáveis: a MT-344 ligando Jaciara a 

Dom Aquino, a Campo Verde; a MT-130, no trecho de Primavera do Leste a Paranatinga;  a MT-

270 e várias outras MTs neste Estado que estão numa situação de penúria.  

Enquanto o processo de recuperação total da rodovia não acontece, pelo menos o 

tapa-buracos precisa ser feito. Não há como trafegar hoje até por uma questão, Deputados Emanuel 

Pinheiro e Romoaldo Júnior, de segurança. 

Estivemos, Deputado Dilmar Dal Bosco, Vossa Excelência conhece, na MT-344, 

que liga Jaciara, passando por Dom Aquino a Campo Verde, que é muito sinuosa e cheia de buraco. 

Tivemos a oportunidade de ver veículos parados, numa rodovia que não tem acostamento, com um 

risco muito grande. 

Então, é necessário um trabalho emergencial, urgente, sob pena de daqui a pouco 

perdermos vidas.  

Aproveitaremos para ouvir também o Secretário Cinésio Nunes de Oliveira acerca 

desse cronograma de recuperação das nossas rodovias estaduais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. ROMOALDO JÚNIOR (ROMOALDO JÚNIOR) - Nos termos do Art. 118, 

§ 1º, do Regimento Interno, foram apresentadas proposições de autoria dos Srs. Deputados: 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 

PROJETO DE LEI: 

Introduz alterações na Lei nº 9.569 de 

29 de junho de 2011 e dá outras 

providências. 

 

  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 

sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º A Lei nº 9.569 de 29 de junho de 2011, que dispõe sobre a doação do 

imóvel que menciona, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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“Art. 1º Fica o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de 

Administração – SAD, autorizado a doar à CONEMAD-MT – Convenção Estadual dos 

Ministros Evangélicos das Assembléias de Deus Ministério de Madureira no Estado de Mato 

Grosso, área com 10.000,63m³ (dez mil metros e sessenta e três centímetros quadrados), 

localizada no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. 

Art. 2º A descrição do perímetro do referido imóvel inicia-se no vértice M-01, 

deste segue confrontando com a Rua Projetada, definido pelas coordenadas N 8.280.501, 

669m e E 600.734, 768m, com os seguintes azimutes e distâncias: 135° 02‟ 22” e 114,40m até 

o vértice M-02, de coordenadas N 8.280.420, 717m e E 600.815, 609m; deste, segue 

confrontando com Avenida “B”, com os seguintes azimutes e distâncias: 218° 45‟ 50” e 

92,11m até o vértice M-03, de coordenadas N 8.280.348,898m e E 600.757,940m; deste, segue 

confrontando com Estado de Mato Grosso com os seguintes azimutes e distâncias: 318° 30‟ 

25” e 113,61m até o vértice M-04, de coordenadas N 8.280.433, 994m e E 600.682, 672m; 

deste, segue confrontando com Associação dos Engenheiros Agrônomos com os seguintes 

azimutes e distâncias: 37° 35‟ 21” e 85,40m até o vértice M-01, de coordenadas N 

8.280.501,669m e E 600.734,768m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 3º A área objeto da presente doação destina-se à edificação de um Centro 

de Convenções, Centro de Eventos para palestras e cursos profissionalizantes, Escola de 

Ensino Fundamental e Médio. 

Art.4º (...) 

Art. 5º (...)                                   

Art. 6º(...) 

Art. 7º (...)" 

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

 

JUSTIFICATIVA 

  

Faz-se necessário esclarecer que a área total e o perímetro estipulados no Art. 2º da 

Lei 9.569 de 29 de junho de 2011 permanecem inalterados, porém, a SAD – Secretaria de Estado de 

Administração modificou a disposição de alguns marcos, fazendo-se necessário a modificação do 

artigo em tela. 

Com relação ao Art. 3º acrescentou à destinação além de um Centro de 

Convenção, Centro de Eventos para Palestras e Cursos Profissionalizantes e Escola de Ensino 

Fundamental e Médio, disponibilizando a toda Comunidade espaço para reuniões e acesso ao Ensino 

Formal subsidiado pela CONEMAD-MT. 

Assim sendo, contamos com a sensibilidade dos nobres Pares para aprovação desta 

propositura. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 

 

EZEQUIEL FONSECA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Alvasir Ferreira 

Alencar. 
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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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Alvasir Ferreira 

Alencar. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Alvasir Ferreira Alencar, natural de Governador Valadares, no Estado de Minas 

Gerais, nasceu em 03 de novembro de 1961, filho do Senhor Armando José Ferreira e da Senhora 

Francisca Sobreira Ferreira de Alencar. Casado com a Senhora Marcelina Fátima Braga de Alencar, 

pai de 03 (três) filhos e avó de 02 (dois) netos. 

De família humilde, honrada e trabalhadora, começou com 11 (onze) anos de idade 

a trabalhar, veio para Mato Grosso em 1970 morar no município de Jauru, após 10 (dez) anos foi em 

busca de novas oportunidades na cidade de Cáceres. 

Formou-se em Administração de Empresa especialista em Administração de 

Empresa em Gestão de Negócios. 

Vereador eleito por 02 (dois) mandatos em Cáceres pelo Partido Progressista (PP) 

está como presidente da Câmara Municipal e sua bandeira é o Social e a luta pela Igualdade. 

Rotariano onde desenvolve projeto que beneficia a população, católico atuante há 

mais de 22 (vinte e dois) anos, lidera vários grupos na Paróquia São Luiz (Catedral), empresário no 

ramo de bicicletas ajuda no desenvolvimento da cidade gerando emprego e renda. 

Por essas e muitas realizações importantes na Saúde e no Social, é que peço a 

aprovação do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. 

Alvasir Ferreira Alencar pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadã Mato-

grossense à Senhora Maria José Soares 

Nicodemos Bruzzon. 

 

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 Título de Cidadã Mato-grossense a Srª Maria José Soares 

Nicodemos  Bruzzon. 

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

     

JUSTIFICATIVA  

 

Com descendência portuguesa e italiana, Maria José Soares Nicodemos Bruzzon, 

carinhosamente chamada de Zezé, nasceu em Catende/PE, em 23 de abril de 1968, filha de Moacir 

Soares Soares Nicodemos e Judite Maria Nicodemos  ambos moram em Recife. 
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Aos oito anos de idade saiu da sua terra natal a convite dos seus tios para passear 

em Cáceres, desde então virou mato-grossense de coração. 

Fez magistério pela vocação de ser professora, e formou-se em Licenciatura Plena 

em Estudos Sociais, pois em Cáceres não tinha o curso de Educação Física, que era o que gostaria de 

cursar. 

Em 1988 casou-se com Amarildo Bruzzon, dessa união tiveram dois filhos 

cacerenses. 

Passou pela função de coordenadora e diretora de escola. 

Atualmente exerce as seguintes funções: 

- Professora de Geografia na Escola Estadual São Luiz do Município de Cáceres; 

- Professora de Estágio Supervisionado o curso de Geografia UNEMAT; 

- Supervisora do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência 

do curso de geografia da UNEMAT; 

A professora Zezé tem hoje 25 anos de dedicação plena a Educação, pois sua luta 

sempre foi por qualidade e igualdade das condições na Escola Pública. 

Por essas e muitas realizações importantes na Educação, é que peço a aprovação 

do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Srª Maria José 

Soares Nicodemos  Bruzzon, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadã Mato-

grossense à senhora Natalícia Inácia 

da Silva. 

 

 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 Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Natalícia Inácia da 

Silva. 

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

     

JUSTIFICATIVA  

 

Natalícia Inácia da Silva nasceu em Mirapolis, no Estado de São Paulo, em 25 de 

dezembro de 1958, mudou-se com sua família nesse mesmo ano para Baitaguaçu em Mato Grosso 

do Sul. 

Em 1980 veio para Pontes e Lacerda e foi trabalhar como doméstica, e ainda no 

setor de Tributos da Prefeitura do município. 

Após vários anos de dedicação na cidade foi morar e trabalhar na Fazenda 

Triângulo (Grupo OB) como seringueira, pinceladora, coletadora e também no viveiro de mudas. 

Como seu amor pela natureza era muito evidente voltou para cidade para trabalhar 

na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) como gerente de Parque na Serra Santa Barbara e 

Ricardo Franco. 
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Nas eleições de 2008 foi eleita 1ª suplente de vereadora pelo Partido Progressista 

(PP), assumindo o mandato em março de 2009. 

Candidata-se novamente e foi reeleita com uma expressiva votação no município, 

e luta pela melhoria da saúde e educação e pelos direitos dos munícipes a uma qualidade de vida. 

Por essas e muitas realizações importantes, é que peço a aprovação do presente 

Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora Natalícia Inácia da 

Silva, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Senhor Valmir Faoro. 

 

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Valmir Faoro. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Valmir Faoro nasceu em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, em 10 de julho de 

1960. Filho do senhor Olívio Faoro e da senhora Maria Amélia Faoro, tem 11(onze) irmãos, casada 

com a senhora Sirlei Zenaide Waissheimer, companheira até hoje onde tiveram 02 (duas) filhas. 

Formado em Ciências Naturais e Matemática pela Faculdade de Filosofia e 

Ciências e Letras, de Jandaia do Sul, no Paraná. 

Em junho de 1985 foi com sua família para o Vale do Sonho, distrito do município 

de Aripuanã, em Mato Grosso, cheio de sonhos e expectativas, logo foram para a sede. 

Professor efetivo, assumiu várias funções na administração municipal, onde foi 

possível organizar questões que favorecia o bem estar da população. 

Atualmente exerce a função de Secretário de Educação do município com muita 

dedicação e esforço, busca um atendimento com eficiência principalmente para aqueles que 

necessitam da escola pública. 

Por essas e muitas realizações importantes na Educação e Social é que peço a 

aprovação do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

senhor Valmir Faoro, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Elias da 

Conceição Silva. 
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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 Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Elias da Conceição 

Silva. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Senhor Elias da Conceição Silva nasceu em Itaguajé no Estado do Paraná no dia 

10 de setembro de 1969. Filho de Pedro Francisco da Silva e Josefa da Conceição Silva. 

Veio para Cuiabá, Capital de Mato Grosso com 17 (dezessete) anos de idade para 

trabalhar com máquinas pesadas, aos 23 (vinte e três) anos foi para o Município de Sinop/MT. 

Em 1988 foi trabalhar na Fazenda da Empresa Auto Posto Rio Paraná em Vila 

Bela da Santíssima Trindade, onde construiu uma linda trajetória. 

No ano de 2003 filiou-se ao Partido Progressista, sendo eleito  vereador nas 

eleições de 2004. Em 2008 na reeleição ficou como primeiro suplente, sendo o vereador mais votado 

nas eleições de 2012 e exerce hoje a Vice-Presidência da Câmara Municipal. 

Para poder desempenhar suas funções públicas com mais eficiência  está  cursando 

Curso  Gestão Pública. 

Um vereador atuante que visa à qualidade de vida dos munícipes tem realizado 

projeto de melhorias para a cidade e para a população de Vila Bela da Santíssima Trindade. 

Por essas e muitas realizações importantes é que peço a aprovação do presente 

Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Elias da 

Conceição Silva, pelos seus relevantes serviços prestada ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Alceu Trentin. 

 

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Alceu Trentin. 

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

      

JUSTIFICATIVA  

 

Alceu Trentin, natural de Tenente Portela, no Estado do Rio Grande do Sul, filho 

de Osvaldo Trentin e Paulina Dutra Trentin, nascido em 24 de outubro de 1963. 

Veio para Mato Grosso em 1989, recém-formado, para prestar concurso para 

professor da rede estadual, passou no concurso no mesmo ano, mas só foi chamado para assumir em 

1993. Assim, trabalhou como professor contratado por quatro anos. 
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Professor de Matemática, passou pela coordenação e direção da Escola Estadual 

Liceu Cuiabano Maria de Arruda Muller, que é referência no Estado de Mato Grosso pela excelência 

no ensino e estrutura física. 

Em sua trajetória como educador conseguiu conquistar a todos com seu carisma, 

determinação e luta por um ensino médio de qualidade para os jovens de Mato Grosso. 

Por essas e muitas realizações importantes na Educação é que peço a aprovação do 

presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Alceu 

Trentrin, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Sebastião Ventura 

da Cruz. 

 

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Sebastião Ventura 

da Cruz. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Sebastião Venturo da Cruz, natural de Baixo Guandu, no Estado de Espírito Santo, 

nasceu em 09 de setembro de 1935, filho do senhor José Francisco da Cruz e da senhora Perina 

Ventura da Cruz, família de agricultores viveu sua juventude no trabalho no campo e aos fins de 

semana sua diversão era tocar sanfona nos bailes. 

Por essas e muitas realizações importantes na área Social é que peço a aprovação 

do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao 

Senhor Sebastião Ventura da Cruz, pelos seus relevantes serviços prestada ao Estado de Mato 

Grosso. 

Casado há 58 anos com a Senhora Odete Garcia da Cruz com quem constitui uma 

família de 10 filhos. 

Atravessando vários Estados veio sozinho para Mato Grosso em 1969 em 

caminhão de pau de arara e parou em Araputanga. 

Fundou em 1975 a Cooperativa Agropecuária do Noroeste do Mato Grosso LTDA 

“Cooperonoeste” 

Elegeu-se vereador do município de Cáceres em 1975, representando o distrito de 

Reserva de Cabaçal, onde realizou projetos de melhoria na saúde, educação e cultura e estradas da 

região. 

Por essas e muitas realizações importantes na área é que peço a aprovação do 

presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense a Senhor Sebastião 

Ventura da Cruz, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 
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Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadã Mato-

grossense à senhora Jalma Parreira de 

Freitas Angelo. 

 

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 Título de Cidadã Mato-grossense à senhora Jalma Parreira de 

Freitas Angelo. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Jalma Parreira de Freitas Angelo, natural de Quirinópolis no Estado de Goiás, 

nasceu em 08 de março de 1963, filha do senhor José Queiroz de Freitas e da senhora Iranildes 

Parreira de Freitas, casada há 24 anos com senhor Valmecides Ócelio Angelo. 

Em 1974 saiu do Estado de Goiás, juntamente com sua família, em busca de novas 

oportunidades de trabalho no Estado de Mato Grosso, fixando então, moradia no município de 

Pontes e Lacerda. 

Na Associação aos Olhos de Deus, realizou trabalhos voltados para capelania 

hospitalar e prisional e ações voltadas para social para a população. 

Foi eleita vereadora com uma votação expressiva onde legislou por 04 anos em 

defesa do mais necessitado. 

Empreendedora Individual trabalha com bordados e continua com o trabalho 

social.  

Por essas e muitas realizações importantes, é que peço a aprovação do presente 

Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Jalma Parreira de 

Freitas Angelo, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Gustavo Adolfo 

Bringsken. 

 

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor  Gustavo Adolfo 

Bringsken. 

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

 

JUSTIFICATIVA  
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Gustavo Adolfo Bringsken, missionário, nasceu no dia 18 de fevereiro de 1933, 

em Hengelo na Holanda. Casado com a senhora Jansje Bringsken desde março de 1934. 

Veio com sua família para o Brasil em 1955, para Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, onde fundou a Missão Cristã Brasileira uma entidade filantrópica e de utilidade 

pública, que, além de pregar o Evangelho de Cristo, prestava assistência social educacional. 

Nos anos 60 criou a Escola Evangélica, começando com alfabetização até o Ensino 

Fundamental. Com tantas idas e voltas recebeu um avião onde foi possível ampliar seu trabalho 

social, incluindo as aldeias indígenas, onde criou as escolas ensinando a própria língua e o 

português. 

Com as demandas da saúde construiu com recursos do governo holandês uma 

policlínica, onde foi ampliando para um hospital que atende toda a população. 

Por essas e muitas realizações importantes na área Social e Saúde, é que peço a 

aprovação do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

senhor Gustavo Adolfo Bringsken, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato 

Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Romeu Martins 

Cano. 

 

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Romeu Martins 

Cano. 

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

    

JUSTIFICATIVA  

 

Romeu Martins Cano nasceu em Martinópolis, no Estado de São Paulo, em 10 de 

dezembro de 1949, filho do senhor Felipe Cano e da Senhora Irama Martins, casado com a Senhora 

Valda Coelho Cano, pai de 04 filhos. 

Veio para o Mato Grosso em 1972, morar em Vila Bela da Santíssima Trindade, 

onde foi nomeado Escrivão Substituto no Cartório Registro Civil do município. 

Eleito vereador em 1989 até 1992, onde sua principal bandeira era melhorar a vida 

dos pequenos produtores, e da população que morava em distritos e assentamentos. 

Presidente da Câmara de Vereadores no período de 1989 a 1990, e também 

Presidente da Constituinte da Lei orgânica do Município, passou pela secretaria de finanças e pelo 

INCRA. 

Hoje é oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis, desde quando 

chegou ao Mato Grosso compartilha com a luta para melhoria de vida da população. 
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Por essas e muitas realizações importante é que peço a aprovação do presente 

Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Romeu Martins 

Cano, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadã Mato-

grossense à senhora Cristiane 

Aparecida Forin Miotto. 

    

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 Título de Cidadã Mato-grossense à senhora Cristiane Aparecida 

Forin Miotto. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Cristiane Aparecida Forin Miotto nasceu na cidade de Promissão no Estado de São 

Paulo, em 15 de julho de 1971, filha de imigrantes Italianos, Senhor Arlindo Forin e Aparecida do 

Vallen Forin, mudou-se para o município de Pontes e Lacerda com 15 (anos) de idade. 

Com muito trabalho e estudo aos 18 (anos) passou no concurso do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, onde atua até hoje. Formada em Letras pela UNEMAT. 

Em 1999 casou-se com Newton de Freitas Miotto, que foi eleito prefeito no 

município de Pontes e Lacerda no período de 2005 a 2012. Na oportunidade a primeira dama, 

senhora Cristiane Aparecida Forin Miotto, assume a Secretaria de Assistência Social. 

No exercício de suas funções sempre buscou o fortalecimento dos trabalhos sociais 

junto as Instituições, Clubes de Serviços e entidades religiosas, participou ativamente da Gestão 

Social do Estado, através da CIB, bem como, realizou vários projetos sociais para as pessoas mais 

carentes do município, tirando muitas famílias da situação de vulnerabilidade. 

Por essas e muitas realizações importantes na área Social é que peço a aprovação 

do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadã Mato-Grossense a 

Senhora  Cristiane Aparecida Forin Miotto, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de 

Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor João Edisom de 

Souza. 

 

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 
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Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor João Edisom de 

Souza. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

João Edisom de Souza nasceu em Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do 

Sul, em 24 de junho de 1964, filho de Manoel Bernardino de Souza e Laura Silva Souza. 

Veio para Mato Grosso em 1984, onde se formou em Pedagogia pela Universidade 

Federal de Mato Grosso UFMT, Especialista e Psicologia Educacional e Mestre em Educação pela 

Universidade de Cuiabá – UNIC. 

Publicações Realizadas: 

 “Os entornos da Democratização do Ensino Público no Estado de Mato Grosso na 

Década de 80”. III Encontro de Educação Edunic – 1999. 

“A dualidade que faz o contraditório no militante, mas também constrói a 

democratização da escola publica no estado de Mato Grosso” – IV Encontro de Educação  Edunic – 

2000. 

Cientista Político publica artigos na Folha do Estado, Professor da Universidade 

Federal de Mato Grosso e Empresário da área de Educação, idealizador do site MT política. 

Por essas e muitas realizações importantes na Política e Educação, é que peço a 

aprovação do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Senhor João Edisom de Souza, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Sival Honório de 

Carvalho. 

  

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Sival Honório de 

Carvalho. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Sival Honório de Carvalho nasceu no dia 12 de setembro de 1963, na cidade de 

Panorama, no Estado de São Paulo, filho do Senhor José Honório agricultores conhecido na região. 

Formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales/SP, 

Especialização em Metodologia de Ensino, pela Faculdade de Educação de Fátima do Sul/MS. 

Sempre trabalhando nas lavouras de café, algodão, milho, arroz e feijão e ainda 

ajudava seus pais cuidar do gado. Numa família de 08 filhos foi o primeiro a concluir o Ensino 

Superior. 
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Veio para o Mato Grosso morar no município de Reserva do Cabaçal, onde já está 

há 28 anos, trabalhar na única Escola Estadual “Demétrio Pereira”, onde ajudou na criação o Ensino 

Médio. 

Hoje atua como professor de Língua Portuguesa, com vasta experiência foi 

assessor pedagógico, diretor da escola e presidente do conselho. 

 Eleito vereador lutou para melhoria de vida da população de Reserva de Cabaçal 

que é conhecida como Cidade das Águas. 

Escreve poesias compõe musicas e procura valorizar a cultura local. 

 Recebeu do Governo do Estado de Mato Grosso o título de Honra ao Mérito pelos 

seus mais de 25 anos de Serviços prestados ao Estado. 

Por essas e muitas realizações importantes na Educação e Cultura, é que peço a 

aprovação do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Senhor Sival Honório de Carvalho, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato 

Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Benedito Vicente 

Teixeira. 

 

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Benedito Vicente 

Teixeira. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Benedito Vicente Teixeira, natural de Itajuby, no Estado de São Paulo, nasceu em 

18 de dezembro de 1932, filho do senhor Joaquim Vicente Teixeira e da senhora Maria Felícia. 

Viúvo da senhora Matilde Soares Teixeira com que teve 06 filhos. 

Pequeno produtor rural sustenta sua família e ajuda no desenvolvimento do 

município. 

Veio para Mato Grosso em 1983, morar em Mirassol d‟Oeste, em busca de novas 

oportunidades, sempre ajudando o próximo e com muita luta educou seus filhos. 

Por essas e muitas realizações importantes é que peço a aprovação do presente 

Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Benedito Vicente 

Teixeira, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  
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Concede Título de Cidadã Mato-

grossense à senhora Olga Lúcia da 

Costa. 

 

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 Título de Cidadã Mato-grossense à senhora Olga Lúcia da Costa 

Oliveira. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Olga Lúcia da Costa Oliveira nasceu em Rezende no Estado do Rio de janeiro, em 

17 de novembro de 1961, filha do senhor Gilmar Antunes de Oliveira e da senhora Maria de Lourdes 

da Costa Oliveira, casada com Senhor Agma Ribeiro da Silva e tem 02 filhos. 

Venho para Mato Grosso em 1987 e escolheu Pontes e Lacerda para viver. 

Engenheira Florestal e de Segurança do Trabalho, vive para o trabalho voluntário 

no Lar de Apoio a Criança, que abriga crianças que são desamparadas pela sua família e estão em 

situação de vulnerabilidade. 

Desenvolve seu trabalho com muito amor e dedicação, busca para as crianças do 

abrigo, atendimento médico, odontológico, psicológico, fonoaudiólogo e reforço escolar. 

Por essas e muitas realizações importantes na área Social, é que peço a aprovação 

do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Olga 

Lúcia da Costa Oliveira, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao senhor Aldeney Antônio 

Neto. 

   

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Aldeney Antonio 

Neto. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sr. Aldeney Antônio Neto, nasceu em João Pinheiro, no Estado de Minas Gerais 

em 04 de fevereiro de 1976, filho do Sr. Amadeu Antônio e da Srª Maria José dos Reis Neto. 

Casado com a Srª Heliene Maria de Oliveira, com quem tem 02 filhos. 
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Veio para Capital de Mato Grosso tentar a vida em 27 de janeiro de 1995, onde 

com muita luta e trabalho estabelece como no ramo de carga e descarga e se torna um dos maiores 

empresários de papelaria. Rende renda e emprego para dezenas de pessoas. 

Por essas e muitas realizações importantes, é que peço a aprovação do presente 

Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Aldeney Antônio 

Neto, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP.  

 

PROJETO DE LEI: 

Denomina Severino Gonzaga da Paz, 

“Severininho”, a Rodovia MT-175, no 

trecho que liga o Distrito de 

Cachoeirinha, em Araputanga, a 

Reserva do Cabaçal. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 

a seguinte lei: 

Art. 1º Fica denominado Severino Gonzaga da Paz, “Severininho”, a Rodovia 

MT-175, no trecho que liga o Distrito de Cachoeirinha, no Município de Araputanga, a Reserva do 

Cabaçal. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei objetiva denominar Severino Gonzaga da Paz, 

“Severininho”, a Rodovia MT-175, no trecho de 22km, que liga o Distrito de Cachoeirinha, no 

Município de Araputanga, a Reserva do Cabaçal. 

Severino Gonzaga da Paz, chamado carinhosamente por Severininho, nasceu em 

Presidente Prudente-SP, em 06 de janeiro de 1952. Veio para Mato Grosso com sua família em 

1964, com 12 anos de idade, foi morar nas margens do Rio Cabaçal, constituiu família e ajudou no 

desenvolvimento do município com seu vai vem, trazendo e levando pessoas e coisas dignificando 

sua profissão de motorista. 

Foi um dos primeiros moradores do município de Reserva do Cabaçal, a possuir 

um veículo, que mesmo em condições precárias conseguia atender a necessidade dos amigos e 

vizinhos, ajudando inclusive nos transportes dos doentes para outras localidades. 

Por muitos anos foi referência no município, pois era exímio conhecedor dos 

atalhos, de palmo a palmo dos difíceis acessos para chegar até o município de Reserva de Cabaçal. 

Até hoje ouvimos relatos de pessoas que se emocionam aos lembrar-se da presteza 

e dedicação desse nobre cidadão que nos deixou em 23 de Dezembro de 2004, devido um acidente, 

deixando a esposa e 05 (cinco) filhos. 

Assim, é uma justa a homenagem há esse homem simples, que com a sua profissão 

de motorista ajudou no desenvolvimento da cidade de Reserva de Cabaçal, para a qual conto com o 

apoio dos demais Pares para sua aprovação. 
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Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA - PP 

 

PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre a estadualização do 

trecho da MT-343, no Município de 

Cáceres, à MT-246, no Município de 

Barra do Bugres. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 

a seguinte lei: 

Art. 1º Fica estadualizado o trecho da MT-343, no município de Cáceres, à MT-

246, no município de Barra do Bugres. 

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

       

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei visa à estadualização do trecho da MT-343, no 

município de Cáceres, a MT-246, no município de Barra do Bugres, uma solicitação advinda da 

Câmara Municipal de Cáceres e lideranças locais. 

A dificuldade de recursos financeiros dos municípios do Estado de Mato Grosso 

recai diretamente na falta de recuperação e manutenção das rodovias vicinais, situação de descaso 

que percebemos claramente no eixo BR-070/MT 343, abrangendo as microrregiões de Vila 

Aparecida – EXU – Flor da Mata, seguindo por dentro até atingir a rodovia MT 246, em direção à 

Barra do Bugres, perfazendo uma distância de 86km. 

A referida rodovia vicinal é um elo dos mais importantes de intersecção entre essas 

região (Grande Cáceres – Médio Norte – Chapadão do Parecis e outros), onde além da expressiva 

pecuária de extensão, forte potencial agrícola de pequeno, médio e grande porte, existe a notável 

ocupação da Agricultura Familiar através de vários núcleos de assentamento rural. 

A malha vicinal de Cáceres é extensa, de difícil manutenção e as condições 

financeiras e estruturais da Prefeitura são insuficientes para as demandas de conservação que se 

apresentam o que tem acarretado sérios prejuízos ao seu setor produtivo, além dos transtornos que 

causam aos que trafegam. 

Considerando que a aludida estrada, que liga a MT-343, a partir da região de Exu, 

até a MT-246, representa uma importante alternativa modal não apenas para o município de Cáceres, 

mas também para toda continental região já mencionada. 

Portanto, devido a necessidade e importância que o assunto impõe, submetemos o 

presente Projeto de Lei a análise dos nobres Pares dessa Casa de Leis e pedimos pela aprovação. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA - PP 

 

PROJETO DE LEI: 

Denomina Erilio Linhares Moura a 

Rodovia MT-175, no trecho que liga o 
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Município de Araputanga ao Distrito 

de Cachoeirinha. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 

a seguinte lei: 

Art. 1º Fica denominado Erilio Linhares Moura a Rodovia MT-175, no trecho que 

liga o Município de Araputanga ao Distrito de Cachoeirinha. 

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

  

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei objetiva denominar Erilio Linhares Moura a Rodovia 

MT-175, no trecho de 20 km que liga o município de Araputanga ao distrito de Cachoeirinha. 

Erilio Linhares Moura, conhecido por todos da região por Liro Paulista, nascido 

em Bálsamo, em SP, em 11 de agosto de 1942. Veio da cidade de Jales/SP, para Mato Grosso, em 

1971 morar no distrito de Cachoeirinha em Araputanga, já casado com a senhora Aldenora Linhares 

de Moura e com sua filha Maurina Linhares de Moura. 

Produtor Rural influente da região ajudou no desenvolvimento do distrito, gerando 

emprego e renda. Até hoje ouvimos relatos de pessoas que se emocionam aos lembrar-se da presteza 

e dedicação desse nobre homem que nos deixou em 09 de Julho de 2007, devido um acidente, 

deixando a esposa, filha e 03 (três) netos. 

Assim, é uma justa homenagem há esse homem simples, que com muito trabalho e 

dedicação ajudou no desenvolvimento do distrito de Cachoeirinha, para a qual conto com o apoio 

dos demais Pares para sua aprovação. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA - PP 

 

REQUERIMENTO: Com base nos Art. 32, II, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso, e Art. 52, VI, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

requer licença de 121 (cento e vinte e um) dias, para tratar de assuntos de interesse particular, a 

partir de 02 de maio de 2014. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EZEQUIEL FONSECA – PP 

 

LUCIANE BEZERRA 

REQUERIMENTO: Com fundamento no art. 177 e seguintes do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, requer da Presidência da Mesa 

Diretora desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente à 

Procuradoria dessa Corte de Leis,  requerendo providências no sentido de promover a Ampla Defesa 

da constitucionalidade da Lei nº 10. 025/2013, (Lei que altera a UPF/MT), nos Autos do Processo 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade–ADIN promovida pela Procuradoria-Geral do Estado, 

perante o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 
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Trata-se de iniciativa Legislativa na modalidade de Requerimento, que tem por 

fim, Requerer da Procuradoria dessa Corte de Leis,  todas as providências cabíveis, no sentido de 

promover a Ampla Defesa da constitucionalidade da Lei nº 10. 025/2013, (Lei que altera a 

UPF/MT), nos Autos do Processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN, promovida pela 

Procuradoria Geral do Estado, perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

A  Lei nº 10.025/201 “revoga os incisos I e II do art. 3º, o art. 5º, o art. 6º e o art. 

7º, da Lei nº 9.709, de 29 de março de 2012, acrescenta os §§3º e 4º ao art. 43, da Lei nº 7.098, de 30 

de dezembro de 1988, altera os §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 7.900, de 02 de junho de 2003, 

acrescenta a alínea a-1 ao inciso VII e o §1º ao art. 14, todos da Lei nº 7.098, de 30 dezembro de 

1988, e dá outras providências”, encontrando-se em sintonia com a vontade geral, revestida de 

grande interesse coletivo, sinônimo de direito e da mais lídima justiça social. 

Acontece, Excelências, que a aludida lei é uma conquista da sociedade de Mato 

Grosso, representada por esse parlamento, que não medindo esforços, teve a coragem e o 

dinamismo, de derrubar o veto do governador, e tornar realidade a diminuição da Unidade Padrão 

Fiscal de Mato Grosso – UPF/MT, de  R$ 92,54 para R$ 36,07. 

Entretanto, o governo, através da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – 

PGE/MT, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, alegando vícios de iniciativa e, material por se tratar de renúncia de receita pública, tendo 

em seu favor, concessão de liminar, para suspender os efeitos da aludida lei. 

 Dessa forma, Excelências, faz-se necessário que esta Casa de Leis ingresse nessa 

ADIN e demonstre a constitucionalidade da referida lei e, no mérito, os benefícios que essa norma 

vai trazer para a sociedade de Mato Grosso, pois, não resta dúvida, ao contrário do que sustenta o 

Executivo Estadual,  a LEX encontra-se revestida de grande interesse coletivo.  

Posto isto, é a síntese necessária. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado LUCIANE BEZERRA – PSB 

 

REQUERIMENTO: Com fundamento no art. 177 e seguintes do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, requer da Presidência da Mesa 

Diretora desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente ao 

Exmº Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,  requerendo informações 

pormenorizadas atinentes aos Servidores Públicos Militares, com base nas seguintes indagações: 

Quantos Servidores Públicos Militares Efetivos compõem o quadro funcional da 

Polícia Militar de Mato Grosso? 

 Quantos Servidores Públicos Militares Efetivos compõem o quadro funcional do 

Corpo de Bombeiros de Mato Grosso? 

Com base na densidade populacional do Estado de Mato Grosso, conjugado com 

sua área territorial, quantos Servidores Militares Efetivos precisaria para promover a segurança 

pública, em consonância com orientação dada pela Organização das Nações Unidas - ONU? 

Quantos Servidores Públicos Militares Efetivos estão cedidos para órgãos públicos 

diversos da Polícia Militar? Quem são esses órgãos? Qual é o número disponibilizado para cada 

órgão beneficiado? 

Qual fundamentação legal utilizada para ceder Servidores Públicos Militares 

Efetivos a outros órgãos públicos? 
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Ex positis, espera-se resposta em forma de informações pormenorizadas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de iniciativa Legislativa na modalidade de requerimento que tem por fim 

requerer da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso informações pormenorizadas 

atinentes aos Servidores Públicos Militares, com base em  indagações descritas.   

As informações acima requeridas são indispensáveis e exigíveis para instruírem e 

subsidiarem as atividades parlamentares da Requerente, como também de todos os parlamentares 

dessa Egrégia Casa Legislativa, medida de direito e justiça. 

Conforme preceitua a Constituição Federal de Mato Grosso, c/c, com o Regimento 

Interno dessa Corte de leis, a requerente possui legitimidade ativa para requerer informações de 

qualquer Autoridade ou órgão público.   

Nesse cerne, o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso prescreve que “a 

Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos ocupantes 

de cargos enumerados nos incisos do artigo anterior, importando crime de responsabilidade a recusa 

ou não atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.” 

Ademais, com fulcro no Art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal do Brasil, 

de 05 de outubro de 1988, “todos em direito a receber dos órgãos públicos de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo sema imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado;”  (itálico e negrito nosso). 

Obter informações dos órgãos públicos é pressuposto mínimo para existência de 

uma democracia que o povo tenha conhecimento dos atos, dos fatos, das atividades da administração 

pública, para que possa ter participação ativa, seja na fiscalização seja no controle do Poder Público. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, elaborada pelos 

representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, estabeleceu, no art. 15, que a 

sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente público pela sua Administração, e, no art. 

16, que qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a 

separação dos poderes não tem Constituição. 

Ex positis, resta cristalino que as informações ora requeridas são revestidas de 

grande interesse coletivo ou geral, compreendendo matéria de ordem pública, por tratar de Direito 

Fundamental de Obter Informações de Órgãos Públicos, sem dizer que o presente pedido está sendo 

deliberado pelo pleno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no uso de sua função típica de 

fiscalizadora e legisladora. 

 Posto isto, é a síntese necessária.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado LUCIANE BEZERRA – PSB 

 

TETÉ BEZERRA 

1ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Marcos Bergamasco. 
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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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Marcos Bergamasco. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Marcos Roberto Bergamasco é natural de Maringá-PR, nascido em 02/03/1968. 

Veio para o Estado de Mato Grosso em 1987, se estabelecendo em Cuiabá. É Casado com Laura Béu 

Carvalho Magalhães e pai de 05 filhos. É jornalista na função de repórter fotográfico. 

Em sua trajetória profissional atuou em diversos lugares, dentre eles: 

- Tribunal de Contas de Mato Grosso; Função: Repórter Fotográfico; Período: 

Dezembro de 2007 até os dias atuais    

- Tribunal de Justiça de Mato Grosso;   Função: Repórter Fotográfico; Período: 

Fevereiro de 2007 a novembro de 2007 

 - Secretária de Comunicação do Estado de Mato Grosso (Secom); Função: 

Repórter Fotográfico; Período: Janeiro de 2002 a Janeiro de 2007 

-  Agência Folha Press; Função: Repórter Fotográfico; Período: Maio de 2001 até 

os dias atuais 

- Jornal Folha do Estado; Função: Editor de Fotografia; Período: Abril de 1994 a 

Maio de 2001 

- Diário de Cuiabá – Mato Grosso; Função: Repórter Fotográfico; Período: Maio 

de 1987 a Novembro de 1989 

Em 1994 foi contratado para ajudar a montar a equipe do Jornal Folha do Estado,  

tornando se o primeiro Editor de Fotografias do Estado de Mato Grosso, e, no ano de 1996, montou 

a primeira Agência de Fotografias de Mato Grosso – Agência Fotográfica Phocus. Já no ano de 2010 

lançou o livro de fotografias “Historia de um Povo Pantaneiro”. 

Deste modo, nobres Pares, pela valorosa contribuição dada ao Estado, propomos 

essa justa homenagem ao Sr. Marcos Bergamasco 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado TETÉ BEZERRA – PMDB 

 

2ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Adilson Roque 

Teixeira. 

 

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 Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Adilson Roque 

Teixeira. 

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

 

JUSTIFICATIVA 
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O Sr. Adilson Roque Teixeira é natural de Ajuricaba-RS. Veio para o Estado em 

abril de 1993, se estabelecendo em Campo Novo do Parecis - MT. É casado e tem 02 filhos. 

Atua no ramo da Construção e foi vereador em 03 mandatos por Campo Novo do 

Parecis e Presidente da Câmara por 03 vezes. Sempre pautou sua vida profissional e política em prol 

do bem comum, sempre engajado em causas sociais e filantrópicas. 

Deste modo, nobres Pares, pela valorosa contribuição dada ao Estado, propomos 

essa justa homenagem 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado TETÉ BEZERRA – PMDB 

 

3ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Julio César Goulart. 

 

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 o Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Júlio César Goulart. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Julio César Goulart nasceu na cidade de  Presidente Prudente, no Estado de 

São Paulo. 

Casado com a Senhora Sandra Lúcia Barros Ribeiro Goulart, tem dois filhos: 

Augusto César e Francisco de Paula. 

Formado em Engenharia Civil, chegou a Mato Grosso em 1978, onde deu 

continuidade na sua profissão, como também exerceu o cargo de Professor na Escola Estadual 

Marechal Dutra. 

Assumiu, juntamente com seu pai, os negócios da família, no seguimento 

imobiliário e agronegócio. 

Filiou-se ao PMDB no ano de 1980. Em 1983, assumiu a diretoria técnica da 

CODER na Gestão de Carlos Gomes Bezerra. 

Como Diretor Técnico da CODER deu início à execução de vários  projetos como: 

  asfalto comunitário, escolas, postos de saúde, pontes nas zonas rurais dentre outros.  

Juntamente com o Município, participou do  primeiro mutirão na construção de 30 

(trinta) casas populares no Bairro Vila Verde, comemorando o aniversário de 30 anos de 

Rondonópolis. 

Foi integrante da Secretaria de Planejamento, juntamente com o saudoso Marcos 

Reis, desenvolvendo vários projetos, com destaque especial para a mobilização urbana e para 

a urbanização para integrar a população ao Horto Florestal, com a execução da pista interna para 

caminhada. 

Foi diretor técnico do SANEAR, onde executou aproximadamente 60% das obras 

do PAC I. 

Dedicou 36 anos de serviço à população de Rondonópolis, atualmente está à frente 

do empreendimento familiar denominado Condomínio do Bosque II, gerando empregos diretos e 
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indiretos em mais um investimento que demonstra a capacidade de gerir grandes negócios e que sem 

dúvida se tornará mais um cartão postal de Rondonópolis 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado TETÉ BEZERRA – PMDB 

 

4ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, Silval da Cunha 

Barbosa, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura 

Familiar - SEDRAF, senhor Luiz Carlos Alécio, a necessidade da aquisição de 01 Sulcador e 01 

Misturador de Ração para atender à Associação de Pequenos Produtores Rurais da Estrela Dalva, 

Município de Nova Canaã do Norte. 

Nos Termos do Art. 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, requer à 

Mesa Diretora, após ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório 

ao  Exmº Sr.   Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, com cópia ao Exmº 

Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF, senhor Luiz 

Carlos Alécio, mostrando a necessidade da aquisição de 01 Sulcador e 01 Misturador de Ração para 

atender à Associação de Pequenos Produtores Rurais da Estrela Dalva, Município de Nova Canaã do 

Norte. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Associação de Pequenos Produtores Rurais Estrela Dalva localiza-se na Estrada 

Ibirarema - Comunidade Estrela Dalva, no Município de Nova Canaã. 

A Indicação solicitando os implementos faz-se necessária, pois com o Sulcador se 

fará o preparo da terra para o plantio de cana e com o Misturador se fará o preparo de ração para o 

gado leiteiro, trazendo assim enorme benefício para todos os membros da Associação. 

Diante da solicitação justa e necessária, conto com meus Pares pela aprovação da 

presente matéria. 

 Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado TETÉ BEZERRA – PMDB 

 

5ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, 

Silval da Cunha Barbosa, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, Jorge Araújo Lafetá 

Neto, a necessidade da aquisição de uma ambulância para o Distrito de Pontinópolis - Projeto de 

Assentamento Mãe Maria e Projeto de Assentamento Dom Pedro, no Município de São Félix do 

Araguaia. 

Nos termos do art. 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, requer à 

Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao Exmº 

Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Saúde, Jorge Araújo Lafetá Neto, mostrando a necessidade da aquisição de 

uma ambulância para o Distrito de Pontinópolis - Projeto de Assentamento Mãe Maria e Projeto de 

Assentamento Dom Pedro, no Município de São Félix do Araguaia. 

 

JUSTIFICATIVA 
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A solicitação da Indicação deve-se ao fato de que os moradores do Distrito de 

Pontinópolis, principalmente dos Projetos de Assentamento Dom Pedro e Mãe Maria, estão 

encontrando enorme dificuldade  quanto ao atendimento das pessoas para se deslocarem com 

problema de saúde para a sede do município. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado TETÉ BEZERRA – PMDB 

 

BAIANO FILHO 

1ª) MOÇÃO DE APLAUSOS:  Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, requeremos à mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que registre 

nos Anais  Moção de Aplausos na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho e José Riva e a Associação dos 

Municípios do Norte Araguaia por seu Presidente Fernando Gorgen e Vice-Presidente Gaspar 

Lazari, expressam suas mais efusivas congratulações ao Vice-Prefeito Eleito em 2012, no município 

de Nova Nazaré, Sr. João Marques Pires Guimarães - PT.  

Sr. João Marques Pires Guimarães, receba o nosso reconhecimento em nome da 

população mato-grossense, em especial de Nova Nazaré, que colocará em suas mãos a chave do 

comando do município a partir de 2013. Seja sempre um apaixonado pelo grande jardim para todos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De todas as vocações a política é a mais nobre. Vocação, do latim vocare, quer 

dizer chamado. Vocação é um chamado interior de amor: chamado de amor por um „fazer‟. No lugar 

desse „fazer‟ o vocacionado quer „fazer amor‟ com o mundo. Psicologia de amante: faria, mesmo 

que não ganhasse nada. 

„Política‟ vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, 

ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele 

que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da felicidade dos moradores 

da cidade. 

Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades: 

sonhavam com jardins. Quem mora no deserto sonha com oases. Deus não criou uma cidade. Ele 

criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu „o que é política?‟, ele nos responderia, „a 

arte da jardinagem aplicada às coisas públicas‟. 

O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor 

é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale 

um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em 

jardim. 

Amo a minha vocação, que é escrever. Literatura é uma vocação bela e fraca. O 

escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem. Um político por vocação é um poeta 

forte: ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. A vocação política 

é transformar sonhos em realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não 

precisam possuir nada: bastar-lhes-ia o grande jardim para todos. Seria indigno que o jardineiro 

tivesse um espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço ocupado por todos. Conheci e conheço 

muitos políticos por vocação. Sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança. 
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Vocação é diferente de profissão. Na vocação a pessoa encontra a felicidade na 

própria ação. Na profissão o prazer se encontra não na ação. O prazer está no ganho que dela se 

deriva. O homem movido pela vocação é um amante. Faz amor com a amada pela alegria de fazer 

amor. O profissional não ama a mulher. Ele ama o dinheiro que recebe dela. É um gigolô. 

Todas as vocações podem ser transformadas em profissões O jardineiro por 

vocação ama o jardim de todos. O jardineiro por profissão usa o jardim de todos para construir seu 

jardim privado, ainda que, para que isso aconteça, ao seu redor aumente o deserto e o sofrimento. 

Assim é a política. São muitos os políticos profissionais. Posso, então, enunciar 

minha segunda tese: de todas as profissões, a profissão política é a mais vil. O que explica o 

desencanto total do povo, em relação à política. Guimarães Rosa, perguntado por Günter Lorenz se 

ele se considerava político, respondeu: „Eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da 

realidade… Ao contrário dos „legítimos‟ políticos, acredito no homem e lhe desejo um futuro. O 

político pensa apenas em minutos. Sou escritor e penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do 

homem.‟ Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Uma árvore leva muitos 

anos para crescer. É mais lucrativo cortá-las. 

Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por 

profissão. O triste é que muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo, 

por medo da vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem de conviver com gigolôs. 

Escrevo para vocês, jovens, para seduzi-los à vocação política. Talvez haja 

jardineiros adormecidos dentro de vocês. A escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela 

gritaria das escolhas esperadas, normais, medicina, engenharia, computação, direito, ciência. Todas 

elas, legítimas, se forem vocação. Mas todas elas afunilantes: vão colocá-los num pequeno canto do 

jardim, muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Não seria muito mais fascinante 

participar dos destinos do jardim? 

Acabamos de celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil. Os descobridores, 

ao chegar, não encontraram um jardim. Encontraram uma selva. Selva não é jardim. Selvas são 

cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda 

não tocada pela mão do homem. Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Não foi. Os 

que sobre ela agiram não eram jardineiros. Eram lenhadores e madeireiros. E foi assim que a selva, 

que poderia ter se tornado jardim para a felicidade de todos, foi sendo transformada em desertos 

salpicados de luxuriantes jardins privados onde uns poucos encontram vida e prazer. 

Há descobrimentos de origens. Mais belos são os descobrimentos de destinos. 

Talvez, então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um 

novo destino. Então, ao invés de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim para todos, 

obra de homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores à cuja sombra nunca se 

assentariam. Rubem Alves (Folha de S. Paulo, Tendências e Debates, 19/05/2000.) 

 Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado BAIANO FILHO – PMDB 

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente.  

Com a palavra o nobre Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

assistência e telespectadores da TV Assembleia. 

Sr. Presidente, inicialmente eu gostaria de ressaltar em poucos minutos algumas 

proposições, como fui traído pelo tempo no Pequeno Expediente, que quero apresentar na Sessão de 

hoje. 
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1ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES:  Com fulcro no art. 183, inciso IX, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais Moção de Congratulações, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros, mediante requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento 

público na pessoa do Ilustríssimo Diretor Teatral Odinamar Borges, pela peça “O Gato de Botas e os 

Pequis de Ouro”, em exposição no Cine Teatro Cuiabá, no último dia 26 de abril do corrente ano. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Cine Teatro Cuiabá recebe o espetáculo “O Gato de Botas e os pequis de ouro”. 

Uma história com muita ação, dança e uma pintada de comédia. Com livre adaptação reunindo todas 

as histórias já contadas do Gato de Botas, o espetáculo trará aos espectadores mais que um conto de 

fantasias, uma peça para todas as idades, com livre adaptação regional e conta a história de um gato 

e seus amigos numa aventura para recuperar os pequis de ouro para que a cidade possa brotar frutos 

para toda a população. Além das intervenções de outras histórias, o texto aplica ao público da região 

um pouco das comidas típicas, locais turísticos e históricos, homenagens entre outros. Com 

performance de dança e música, a peça busca de forma didática enaltecer tanto a história do Gato de 

Botas quanto levar uma mensagem de determinação e ajuda ao próximo. 

Os atores brilhantes atores que compõe o espetáculo são de uma tamanha força de 

vontade, que a maioria deles está encenando pela primeira vez. O crescimento pessoal e cênico não 

foi fácil para o diretor trabalhar a postura de cada um. Mas o objetivo alcançou o ápice de realizar o 

sonho de todos que participam da peça. 

A concepção do cenário veio da equipe, onde todos contribuíram com um 

pedacinho da ideia, que de forma simples e com visual completa uma parte do espetáculo. O figurino 

foi baseado nas figuras do Gato de Botas, e das gatinhas, além dos outros personagens, não deixando 

ficar muito monótono. Os figurinistas Jane e Frank trabalharam juntos para que a história se tornasse 

mais verdadeira. A trilha foi composta com mixagem de várias músicas baseadas no gênero 

espanhol. As danças coreografadas por Luciano, marcou a performance no ritmo de silhuetas 

hispânicas. Com postura de duelo, a coreografia ficou por conta de Frank, expondo com vigor a 

exímia flexibilidade dos atores. 

O espetáculo requer muita dedicação, especialmente quando não está em apenas 

num trabalho, mas vários. E os atores e a direção geral, o Marcos e Marcondes, me ajudaram 

bastante para ter um trabalho vitorioso e espetacular. 

Para os produtores, realizados e diretores geral o espetáculo „O Gabo de Botas e os 

pequis de ouro‟, foi trabalhoso, mas compensador. “Além de cuidarmos da produção, divulgação, 

todo o processo, estaremos em cena. Problemas durante a construção geral da peça sempre vai 

existir, mas é compensa 

Ver um trabalho desse concluído com resultados positivo”, disse Marcos 

Alessandro, idealizador, produtor e ator. Para o autor, ator e realizador da peça, que também sobe ao 

palco “a perspectiva para a plateia será de surpresa e satisfação, pois pensamos em todos os detalhes 

para que tanto a equipe quanto os espectadores absorva o sumo da história com um olhar amplo, em 

se tratando do Gato de Botas, que há tempos sempre fez sucesso em outros contos, livros, filmes e 

peças. Mas essa história vai ser diferente diante dos olhos e ouvidos de todos. 
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Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulações e que seja enviada na pessoa do Ilustríssimo Diretor Teatral Odinamar Borges, pela 

peça “O Gato de Botas e os Pequis de Ouro”, em exposição no Cine Teatro Cuiabá, no último dia 26 

de abril do corrente ano. No seguinte endereço: A presente moção deverá ser encaminhada ao 

Gabinete do Dep. Emanuel Pinheiro 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO – PR  

 

2ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais Moção de Congratulações, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros, mediante requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento 

público à Secretaria Municipal de Cultura de Rondonópolis, na pessoa do Ilustríssimo Secretário 

Luciano Carneiro Alves, pela exposição retratando a cultura indígena Bororo, do dia 24 de abril ao 

dia 07 de maio em Rondonópolis. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

“Memórias, Imagens e Práticas: Um olhar sobre as Mulheres Bororo”, esse é o 

tema da Exposição que abriu suas portas na manhã de hoje (quinta-feira, 24) no Museu Municipal 

Rosa Bororo. A exposição faz referência ao Dia Nacional do Índio e traz a história da índia Rosa 

Bororo e a tradição cultural dos indígenas em Rondonópolis. 

O Secretário Municipal de Cultura, Luciano Carneiro Alves, ressalta a importância 

da interação entre comunidade e patrimônio histórico. “É preciso que a sociedade venha ao Museu. 

Essa ausência não se dá pela falta de conhecimento histórico, mas pela falta de hábito”. Segundo ele, 

a comunidade indígena Bororo é muito presente em Rondonópolis e a ideia da exposição é instigar a 

conhecer um pouco mais, não só sobre as mulheres, mas também sobre a identidade Bororo. 

Outras ações estão previstas para acontecer nas próximas semanas, como por 

exemplo, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação incentivar visitas de 

alunos das escolas municipais e do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). Se necessário, a exposição 

poderá ter um formato itinerante para que todos possam conhecer. “Havendo demanda há 

possibilidade de levar a Exposição para outros lugares. É importante também levar o Museu para as 

pessoas”, explica o Secretário. 

Além das visitas guiadas explorando as informações contidas nos painéis, os 

frequentadores terão a oportunidade de conhecer as etapas de produção de artesanatos indígenas, 

através de uma oficina que será ministrada por mulheres Bororo no dia 07 de maio, no Museu. 

A exposição é uma ação da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, por meio da 

Secretaria de Cultura e ficará à disposição da comunidade até o dia 09 do mês de maio. Todos estão 

convidados a conhecer o espaço e o acervo dedicado ao tema.  

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulações e que seja enviada à Secretaria Municipal de Cultura de Rondonópolis, na pessoa do 

Ilustríssimo Secretário Luciano Carneiro Alves, pela exposição “retratando a cultura indígena 

Bororo”, do dia 24 de abril ao dia 07 de maio em Rondonópolis. No seguinte endereço: Avenida 

Duque de Caxias, 526, Vila Aurora – Rondonópolis - CEP: 78.740-022. 
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Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 
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3ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Francisco José 

Ticianel. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com 

base no que dispõe o Art. 26, inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Francisco José 

Ticianel. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Francisco José Ticianel, filho de Orlando Ticianel e Joana Mascotti Ticianel, 

casou-s e com Juraci Pultrini Ticianel e dessa união, nasceram os filhos Joseval Ticianel, Silene 

Ticianel, Sidelvania Ticianel Ruchinsque e Joelcio Ticianel. 

Pecuarista, nasceu em Bariri, interior do Estado de São Paulo. Reside em Mato 

Grosso há 54 anos, veio em busca do sonho de ser dono de seu próprio negócio. 

Homem honrado, honesto, que sempre respeitou ao próximo e coloca a família em 

primeiro lugar, trabalhou de sol a sol para ter e dar um pouco mais de conforto e proporcionar 

melhores condições para sua família. 

Veio em busca de novos horizontes. Adquiriu sua primeira propriedade no distrito 

de Selma, município de Juscimeira, onde desenvolve atividade agropecuária. 

Sua integridade e esforço combinaram com um Estado rico em oportunidades, que 

acolheu o Senhor Francisco de braços abertos, proporcionando que aqui ele criasse laços e 

conquistasse o que sempre sonhou. 

Por esta justificativa, conclamo aos Nobres Pares, o apoio, para juntos outorgamos 

ao Senhor Francisco José Ticianel, o honroso Título de Cidadão Mato-Grossense. 

É a nossa Justificativa. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO – PR  

 

4ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Ermínio Pereira Dias. 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Ermínio Pereira Dias. 

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

 

JUSTIFICATIVA 
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Ermínio Pereira Dias, filho de José Meira Dias e Mariana Pereira Dias, nasceu em 

Itambacuri, Estado de Minas Gerais. Casou-se com Erminda da Cunha Dias. 

Chegou em Juscimeira em 1965, instalando-se as margens do rio Areia Trabalhou 

no cultivo de arroz, passando depois a trabalhar na construção civil . Tem orgulho de ter sido uns 

dos primeiros trabalhadores da construção da Igreja católica de Juscimeira. 

Apaixonado por esportes foi fundador do primeiro time de futebol de Juscimeira, 

dando o nome de Independente. 

Em 1970, Sr. Erminio, resolveu empreender e tronou-se proprietário de um 

açougue, porem a concorrência era grande, Juscimeira na época possui 25 açougues todos 

fornecedores de carnes suínas. Hoje, empreende com um Bar na cidade. 

Sr. Erminio possui 6 filhos, nascidos e criados em Juscimeira. Encontrou no 

Estado de Mato Grosso, um Estado rico em oportunidades, cheio de belezas naturais e com um povo 

acolhedor, onde formou uma família e fez muitos amigos. 

Possui em seu currículo relevantes contribuições no desenvolvimento de 

Juscimeira e do Estado de Mato Grosso. 

Por esta justificativa, conclamo aos Nobres Pares, o apoio, para juntos outorgamos 

ao Sr. Ermínio Pereira Dias, o honroso Título de Cidadão Mato-grossense. 

É a nossa Justificativa. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.  

 

5ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Anastácio Rodrigues 

Cunha. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Anastácio Rodrigues 

Cunha. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Anastácio Rodrigues Cunha, filho de Francisco das Chagas Cunha e Rita Francisca 

Cunha, nascido em setembro de 1951 no Distrito de Parázinho, Município de Granja, Estado do 

Ceará. 

Veio para Mato Grosso aos nove anos de idade, mais precisamente para o 

município de Rondonópolis. Em 1974 começou sua trajetória na vida publica, iniciando com 

emprego na SUCAM. Começou como Guarda de Endemias, cuja função era combater o mosquito da 

malária. 

Em 1983, foi uns dos pioneiros no programa de controle da Doença de Chagas e 

devido a sua excelente atuação, foi indicado para fazer o curso de inspetor geral de controle de 

Endemias, realizado em Brasília. 
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Logo após seu retorno de Brasília, foi indicado para uma força tarefa na cidade de 

Peixoto de Azevedo, cujo município encontrava em calamidade publica devido a uma epidemia de 

malária. 

Durante seu trabalho em Peixoto de Azevedo, contraiu a tão temida doença, 

malária, o que fez com que Sr. Anastácio perdesse mais de 10 quilos, quase sendo irreconhecido 

pela família. 

Durante sua trajetória na SUCAM, foram várias lutas e grandes foram as vitorias, 

sempre ajudando o Estado de Mato Grosso no seu desenvolvimento, combatendo endemias. 

Em 2002, fez parte de uma força tarefa no Rio de Janeiro, ficando no estado por 

mais de 3 meses combatendo o mosquito da dengue. 

Em 2005, foi convidado pelo Departamento Nacional de Saúde Indígena da 

Funasa, para assumir a Coordenação das endemias e zoonoses a nível nacional. 

Nos últimos quatro anos, Sr. Anastácio ficou a frente da equipe de vigilância 

ambiental no distrito sanitário especial indígena de Cuiabá. 

Em prol de querer a ajudar a população de Mato Grosso, nesses 40 anos de 

dedicação a profissão, Anastácio sempre esteve longe da família. O que fez com que gerasse 

algumas perdas e algumas doenças originadas de sua nobre profissão. 

Tem um sonho de escrever um livro, sobre sua trajetória, e se sente honrado se ser 

referido como um verdadeiro “soldado sem farda”. 

Por esta justificativa, conclamo aos Nobres Pares, o apoio, para juntos outorgamos 

ao Sr. Anastácio Rodrigues Cunha, o honroso Título de Cidadão Mato-grossense.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.  

 

6ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Raimundo Nonato 

Correia. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Raimundo Nonato 

Correia. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Raimundo Nonato Correia, Nonatinho, como é conhecido, possui 94 anos e é 

Patriarca da Família Correia. Filho de Raimundo Alves Correia e Francisca P. Correia, casou-se com 

Maria de Jesus Correia (IN Memória). Possui 08 filhos Edmilson, Erialdo (curió), Valderino, 

Luciene, Erivanda, Maria Livramento (In Memória), João e Ray. 

Nonatinho nasceu em Parazinho, Estado do Ceará. Mudou-se para o Estado do 

Paraná, porém não se adaptou. Por fé em Deus, chegou a Jaciara em 1957. Através do processo de 

colonização, adquiriu uma chácara bem no entroncamento da BR-364 e a MT que liga Jaciara a Dom 

Aquino no trevo da Usina. 
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Foram tempos difíceis, mas a vontade e o apoio da família foram fundamental para 

a adaptação. Com o surgimento da BR - 364 ligando Rondonópolis a Cuiabá foram surgindo as suas 

margens da rodovia, vários povoados de colonos migrantes principalmente do Nordeste. 

Um desses povoados era Juscelândia, que foi fundada pela família Barbosa, 

comunidade que Sr. Nonato, começou a fazer parte no inicio dos anos 60. 

Os anos se passaram, os filhos casaram-se, a esposa Deus a levou, ficando em sua 

companhia apenas o filho Caçula, e a saudade de sua companheira que nunca desanimou, nem 

mesmo nas horas de espera nas estações de trem com criança chorando e a incerteza do amanhã, em 

buscas de uma vida melhor. 

Como todo migrante que deixa sua terra natal e os seus familiares, o senhor 

amargou as indiferença e as dificuldades de adaptação vivendo em condições subumanas, sempre 

buscando dias melhores e conforto para os seus familiares. 

Nessa busca é que chegou a Juscelândia na década de 60, localidade onde vive até 

os dias de hoje; como foi difícil o recomeço, um Pai uma Mãe e vários filhos pequenos em busca do 

sonho de que a vida mudaria e com muita dignidade o senhor criou os seus filhos, e deu 

oportunidades para o Sr. Nonato. 

Sr. Nonatinho é uma pessoa simples e pura de coração, foi capaz de unir uma 

família nos dias de hoje e agregar em torno de si feito sublime com muito amor e fé em Deus. 

Por esta justificativa, conclamo aos Nobres Pares, o apoio, para juntos outorgamos 

ao Sr. Raimundo Nonato Correia, o honroso Título de Cidadão Mato-grossense. 

É a nossa Justificativa. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.  

 

7ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. João de Deus de 

Vasconcelos. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. João de Deus de 

Vasconcelos.  

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

João de Deus de Vasconcelos, nasceu em Camocim, interior do Estado do Ceará, 

casou-se com Maria Natividade de Vasconcelos e dessa união nasceram 7 filhos. 

Como todo nordestino, veio para Mato Grosso na busca de melhores condições de 

vida, além de uma lenda na época de que no Estado de Mato Grosso, dispunha de terras baratas. 

Chegou no Estado 1969, em Juscimeira que na época era distrito e pertencia ao 

município de Jaciara. 

Instalou-se na zona rural, e quando o município foi emancipado, o crescimento foi 

imenso, fazendo com que a zona urbana chegasse perto de suas terras. 
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Logo, loteou as terras e instalou-se na zona urbana, indo trabalhar na usina Jaciara 

por 6 anos. 

Um dia resolveu empreender, abrir seu próprio negócio, encontrou muitas 

oportunidades no Estado de Mato Grosso, e por aqui, seu negócio prosperou e cresceu. 

Sr. João de Deus é muito religioso, homem de grande honestidade e amor por essa 

terra. Sempre teve como objetivo os estudos dos filhos e ver a sua cidade amada, Juscimeira, sempre 

melhor e em pujante crescimento. 

O Estado de Mato Grosso proporcionou muitas oportunidades para o Sr. João de 

Deus. Alem de muitos amigos, o Estado o acolheu de braços abertos. 

Por esta justificativa, conclamo aos nobres Pares, o apoio, para juntos outorgamos 

ao Sr. João de Deus de Vasconcelos, o honroso Título de Cidadão Mato-grossense. 

É a nossa Justificativa. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.  

 

8ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Amarildo José 

Lazarotto. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Amarildo José 

Lazarotto. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Amarildo José Lazarotto, filho de Arlindo Lazarotto e Izaura Lazarotto, casou-se 

com Livani Juski Lazarotto e dessa união nasceram os filhos, Felipe Juski Lazarotto que é 

engenheiro florestal e Caroline Clara Juski Lazarotto que é bioquímica. 

Veio de Francisco Beltrão, interior do Estado do Paraná, há 39 anos atrás, com os 

pais em busca de terras no Estado de Mato Grosso. 

Aqui empreendeu e hoje tem uma empresa chamada Chaveiro 

Encontrou no Estado de Mato Grosso, oportunidades de empreender, formou uma 

família e fez muitos amigos. 

Agradece sempre a Deus por ter lhe trazido em um Estado tão promissor, o que 

possibilitou ser um empreendedor de sucesso, reconhecido pelo seu nobre oficio na região onde 

vive. 

Por esta justificativa, conclamo aos Nobres Pares, o apoio, para juntos outorgamos 

ao Sr. Amarildo José Lazarotto, o honroso Título de Cidadão Mato-grossense. 

É a nossa Justificativa. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.  
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9ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Concede Título de Cidadã Mato-

grossense a Srª Zenaide Trentin 

Roveski. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Srª Zenaide Trentin Roveski. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

Zenaide Trentin Roveski, filha de Affonso Trentin e Itália Colle Trentin, 

agricultores de descendência italianos, nasceu em 1948, em Passo Fundo, Estado do Rio Grande do 

Sul. Casou-se com Jandir Roveskine dessa união, nasceram às filhas, Adriane e Elaine. 

Aos 9 anos de idades, deixou a vida rural e familiares e mudou-se para Casca, 

ainda no Estado do Rio Grande do Sul. Em uma tarde de sábado de 1977, chegou a terras mato-

grossenses, em especifico no município de Campo Verde, onde ficou até 1978, mudando-se logo em 

seguida para o distrito de Juscimeira, o qual naquela época, pertencia ao municio de Jaciara 

A pedido do prefeito assumiu a Escola Municipal Boa Vontade. Em 1980 começou 

a fazer parte do quadro de profissional de educação do Estado de Mato Grosso, iniciando seus 

trabalhos em uma escola em Santa Elvira. 

Muitos anos dedicando a nobre tarefa de alfabetizar, sempre com amor e dedicação 

a profissão, Srª Zenaide aposentou-se no ano de 2000. Professora por vocação procurava transmitir 

para seus alunos com didática e exemplo pessoal. Mesmo após aposentada, permaneceu cumprindo 

o exercício de cidadania na escola, desenvolvendo outras atividades, como o Projeto Xané. 

Além da bonita arte de ensinar, Srª Zenaide é uma pessoa extremamente atuante na 

sociedade de Juscimeira, catequista, coordenadora de catequese e coordenadora do setor centro norte 

da diocese de Rondonópolis. 

O Estado de Mato Grosso a acolheu de braços abertos proporcionando 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 

Por esta justificativa, conclamo aos Nobres Pares, o apoio, para juntos outorgamos 

a Srª Zenaide Trentin Roveski, o honroso Título de Cidadã Mato-grossense. 

É a nossa Justificativa. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 30 de abril de 2014. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.  

 

São estas as nossas proposições, Sr. Presidente e nobres Pares, que apresento no 

Pequeno Expediente. E aproveitamos essa abertura do Grande Expediente para fazer os 

encaminhamentos.  

Sr. Presidente, também, aproveito o Grande Expediente para retratar dois fatos 

marcantes de duas celebridades marcantes que orgulham o Estado de Mato Grosso, que orgulham a 

cuiabania, que orgulham o Brasil. Estamos exatamente entre dois momentos, cronologicamente 

falando, que marcaram a nossa história. 
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Primeiramente, no dia 24 de abril de 2014, completaram-se trinta anos da histórica 

da votação das emendas das Diretas Já, pelo plenário da Câmara dos Deputados em Brasília.  

Momento histórico, marcante, revolucionário que indiscutivelmente foi o divisor 

de águas, o primeiro divisor de águas contundente para a redemocratização do País pós-Ditadura 

Militar de 31de março de 1964. 

Para a sorte e para o orgulho dos cuiabanos e mato-grossenses, o autor da emenda 

das Diretas Já foi o jovem e então Deputado cuiabano Dante Martins de Oliveira, que, num gesto de 

audácia, num gesto de coragem e muito bem orientado pelo seu pai, o saudoso e ex-Deputado 

Estadual constituinte, Dr. Sebastião Oliveira, conhecido como o Dr. Paraná, redigia, tão logo 

assumia a sua cadeira de Deputado Federal em 1983 a famosa Emenda das Diretas Já que pedia a 

realização de eleições diretas para Presidente da República imediatamente naquele período em que o 

Brasil era governado pelo então último Presidente da Ditadura Militar, General João Batista de 

Oliveira Figueiredo.  

De Norte a Sul, de Leste a Oeste, “do Oiapoque ao Chuí”, a emenda Dante de 

Oliveira contaminou o País, emocionou o Brasil inteiro levando multidões à rua, demonstrando o 

direito de cidadania, demonstrando o dever e o desejo de resgatar o seu direito de cidadania para 

eleger, novamente, e diretamente o Presidente da República do seu país, manifestações memoráveis 

e lideradas por capitais como Goiânia, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, varreram 

este país de ponta a ponta.  

O sentimento de patriotismo, de brasilidade, de amor pela pátria e pela democracia 

tomava conta de todos os brasileiros e a bandeira hasteada que liderava esse processo era descida e 

esculpida por um grande cuiabano o saudoso ex-Governador Dante Martins de Oliveira. 

Com o grito nas ruas, com a população exigindo o retorno à democracia, as 

lideranças políticas e oposicionista se uniram e entenderam por bem que deveria hastear a bandeira 

das Diretas Já. 

Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Franco Montoro, Mário 

Covas, José Rixa, e tantas outras lideranças, Luiz Inácio Lula da Silva e tantas outras lideranças 

regionais e nacionais foram às ruas liderar movimentos e decisões pedindo o retorno das eleições 

diretas para o Brasil.  

Memorável atuação já do estágio avançado de câncer do menestrel das Alagoas, o 

ex-Senador Teutônio Vilela que como o último grito de democracia, com o andar cambaleante, com 

a saúde fragilizada, com a calvície estampado o avanço da doença, se expôs nacionalmente para 

defender como o seu ultimo ato em vida o retorno das Eleições Diretas para Presidente da 

República.  

O menestrel das Alagoas, ao lado de Ulisses Guimarães, passaram a ser juntamente 

com Dante de Oliveira o símbolo daquela época que marcou história na redemocratização brasileira. 

Na noite de 24 de abril de 1984, pressionado pelas ruas e pelos militares, o 

Presidente João Batista de Oliveira Figueiredo decreta estado de emergência em Brasília e manda 

cercar o Congresso Nacional com a força do Exército para garantir, segundo ele, a ordem 

institucional. O toque de recolher foi dado e ninguém mais poderia sair de casa depois das 20:00 

horas. 

Quero aqui fazer um testemunho, Sr. Presidente, nobres Pares, eu tinha dezenove 

anos e era Assessor do então Deputado Federal Jonas Pinheiro, no Congresso Nacional, e era 

também estudante de direito no Centro de Ensino Unificado de Brasília-CEUB. 
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Assisti das galerias aquela histórica e memorável Sessão, e me lembro muito bem 

do voto do falecido Deputado Federal Gilson de Barros, que foi Vereador de Cuiabá e foi um dos 

grandes cuiabanos que se destacaram na Câmara Federal: “Por Cuiabá, por Mato Grosso, por Dante 

e pelo Brasil, voto sim pelas Diretas Já para Presidente da República.” Esse voto ufanista de Gilson 

de Barros, resgatando o seu amor e o seu respeito pelo seu Estado e por sua terra natal, marcaram a 

minha memória que fiquei até altas horas da madrugada assistindo, in loco, a votação memorável e 

histórica da Emenda das Diretas Já. Poucos votos, neste momento eu não me recordo se vinte e 

poucos votos impediram, apesar da grande maioria dos Deputados Federais terem votado 

favoravelmente à redemocratização do Brasil através da Emenda Dante de Oliveira, mas 

pouquíssimos votos. Por ser uma Emenda Constitucional exigia dois terços, pouquíssimos votos, se 

eu não me engano, vinte e um votos não permitiram ao povo brasileiro o tão sonhado e lutado desejo 

de votar, naquele momento, em 1984, para Presidente da República do Brasil. 

Mas indiscutivelmente aquela Emenda que ganhou o nome, no País inteiro, de 

Emenda Dante de Oliveira, a Emenda das Diretas Já, ligando o nome do ilustre cuiabano à 

redemocratização e a própria democracia, influiu diretamente para se acelerar o processo de 

redemocratização do País. Com a convocação, dois anos depois, da Assembleia Nacional 

Constituinte, o então Presidente José Sarney se viu obrigado a reduzir o seu mandato que seria de 

seis anos para cinco anos e a pressão e o clamor das ruas de dois, três, quatro anos antes, por pouco 

não garantiram a redução do seu mandato para quatro anos pelo desejo inconteste de se votar para 

Presidente da República.  

Sarney, hábil político, veterano, extremamente experiente, já tinha sido Deputado 

Federal, Senador por vários mandatos, Governador por vários mandatos, com uma perspicácia 

política fora de série e que tinha liderado a derrubada das Diretas Já, como Presidente Nacional do 

PDS, Partido do Governo Militar...  

Habilmente, José Sarney, na condição que o destino lhe reservou de Presidente da 

República, pelo PMDB, Partido que fazia oposição à Ditadura Militar, teceu o grande acordo que 

promoveu com cinco anos de atraso a redemocratização do País.  

Em 1985 a população brasileira voltou a eleger os prefeitos de Capitais. De 

Municípios e de cidades de segurança nacional: cidades de fronteira ou cidades que tinham algumas 

peculiaridades. Fato que foi realizado!  

Em 1986 tivemos a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte dando 

poderes de reduzir de seis para cinco anos o mandato do, então, Presidente da República, ele próprio, 

José Sarney.  

E em 1989, quando se completaria o Centenário da Proclamação da República, o 

Brasil foi às urnas para eleger diretamente o Presidente da República. 

Com essa proposta mediadora, com essa proposta alternativa, que teve início e 

pressão popular cinco anos antes, com a Emenda Dante de Oliveira, a Emenda das Diretas Já, José 

Sarney acalmou os ânimos da oposição e faz-se um acordo que teve como grande ponte de transição 

o, então, ex-Governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, período antes do seu falecimento 

evidentemente, mas liderado por José Sarney e por Ulisses Guimarães. E Sarney cumpriu com um a 

um os seus compromissos para redemocratizar o Brasil. 

Em 1985 foram convocadas eleições para Prefeitos da Capital e dos municípios de 

segurança nacional. Cuiabá, por exemplo, elegeu o ícone das Diretas Já, Dante de Oliveira, Prefeito 

da Capital.  
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Em 1986 ele convocou e o Brasil foi às urnas e elegeu a Assembleia Nacional 

Constituinte.  

E em 1989 ele garantiu que a sua sucessão fosse feita por meio do voto direto, 

universal e secreto, garantindo o sonho dos brasileiros iniciado cinco anos antes com a Emenda 

Dante de Oliveira, a Emenda das Diretas Já.  

Foram vários candidatos e, num segundo turno memorável entre Fernando Collor 

de Melo e Lula, venceu as eleições o jovem ex-Governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo. 

Então, nesse dia 15 de novembro de 1989, centenário da Proclamação da 

República, o Brasil elegeu, depois de vinte e quatro anos, o seu Presidente da República diretamente 

pelo voto da maioria esmagadora dos brasileiros, sepultando definitivamente o período da Ditadura 

Militar, de 31 de março de 1964, garantindo o regozijo e consolidando o movimento dos mais 

democráticos da história do Brasil que foi a Emenda Dante de Oliveira, a Emenda das Diretas Já. 

 Com isto, Sr. Presidente, nobres Pares, nesta breve revisão histórica, quero aqui 

rememorar e saudar os 30 anos da Emenda das Diretas Já, que, não obstante rejeitada por 

pouquíssimos votos pelo Plenário da Câmara dos Deputados, marcou época, espirou movimentos, 

inspirou gerações. E, graças ao movimento da Emenda Dante de Oliveira, o Brasil, cinco anos 

depois, pode ir às urnas e por forte pressão popular eleger diretamente o seu Presidente da 

República. 

Então, a nossa homenagem ao inesquecível ex-Governador Dante de Oliveira e aos 

30 anos da famosa e histórica Emendas das Diretas Já.  

Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de relembrar que, na próxima segunda-feira, 

dia 05 de maio comemoraremos a data natalícia do maior dos brasileiros,  o cuiabano, o mimoseano, 

o santo-antoniense, o pai das telecomunicações, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.  

Talvez...  

Talvez, não, o único cuiabano, único mato-grossense indicado ao Prêmio Nobel da 

Paz, único brasileiro que tem um memorial, em Nova York, em homenagem a sua obra; o primeiro 

pioneiro que saiu em defesa da causa indígena; o pai das telecomunicações; o homem que encurtou a 

distância entre os povos; o homem que redescobriu o Brasil, as Américas e ao mundo e o único 

brasileiro que trouxe; o único mato-grossense que trouxe para as terras de Rondon, para as terras de 

Dom Aquino Corrêa, um ex-Presidente norte-americano para conhecer a chamada obra das linhas 

telegráficas de Cândido Mariano da Silva Rondon.  

Então, é com muito orgulho... 

Inclusive, busquei nos Anais da Casa a Lei de autoria do ex-Deputado Paulo 

Moura, que trabalha, hoje, conosco nas Comissões, que foi um brilhante Deputado, de quem tive a 

honra de ser colega na 13ª Legislatura, que “institui o Dia de Rondon e dá outras providências”. É a 

Lei nº 5.974, de 04 de maio de 1992.  

No primeiro mandato do, então, Deputado Paulo Moura ele instituiu o Dia de 

Rondon destinado às homenagens ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, a ser 

comemorado no dia 05 de maio.  

Esta Lei é anualmente respeitada.  

Eu, inclusive, faço questão de todo dia 05 de maio estar em Mimoso - e o 

Deputado Pedro Satélite, também, tem sido presença marcante e constante - para manter a tradição 

de homenagearmos e saudarmos aquele que foi um dos maiores mato-grossenses e um dos maiores 

brasileiros de todos os tempos, Cândido Mariano da Silva Rondon.  
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Inclusive, para a nossa infelicidade, de uma forma geral, eu fiquei sabendo que, em 

virtude de um movimento que terá em função da lentidão das obras na região de Mimoso, naquela 

rodovia que liga Mimoso a Rondonópolis... Haverá uma manifestação popular em Mimoso e 

excepcionalmente no ano de 2014 não será realizada a tradicional homenagem pelo Dia de Rondon. 

É uma pena!  

Achamos todo movimento legítimo, mas é uma pena que esse movimento venha a 

obstruir uma homenagem à memória de Santo Antônio de Leverger, à memória de Cuiabá, à 

memória de Mato Grosso, enfim, à memória da humanidade, que é sempre relembrar a obra e a vida 

desse grande ser humano, desse grande brasileiro, conhecido como o maior dos brasileiros, Cândido 

Mariano da Silva Rondon.  

Então, Sr. Presidente, nobres Pares, voltaremos depois! 

Teremos aqui outras oportunidades de homenagear Rondon. 

Não teremos tempo hábil, mas queremos dizer que o pai das Telecomunicações foi 

indicado para o Prêmio Nobel da Paz, em 1957, e o dia 05 de maio é a data em que se comemora o 

Dia das Comunicações, no Brasil, em homenagem ao nascimento daquele que honrou e orgulhou a 

sua terra natal, o seu estado natal e o seu País natal, o maior dos brasileiros, Candido Mariano da 

Silva Rondon. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra o Deputado José 

Domingos (TRANSFERE). Com a palavra o Deputado Alexandre Cesar (TRANSFERE). Com a 

palavra o Deputado Carlos Avalone (AUSENTE). Com a palavra o Deputado Pedro Satélite 

(TRANSFERE). Com a palavra o Deputado Sebastião Rezende (TRANSFERE). Com a palavra o 

Deputado Dilmar Dal Bosco, que dispõe de vinte minutos. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO – Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Sr. Presidente, venho à tribuna para falar novamente que tivemos hoje uma reunião 

muito importante e produtiva na Presidência, convocada pelo Deputado Riva, com o setor de base 

florestal, onde estiveram presentes representantes do Sindicato dos Madeireiros, da FIEMT, do 

Geraldo, Presidente do CIPEM, representando todos os sindicatos de madeireiros do Estado de Mato 

Grosso. Dali saiu o encaminhamento para irmos conversar com o Secretário Pedro Nadaf. O 

Deputado Riva ligou para Governador ligou e para o Secretário Pedro Nadaf, que atenderam toda a 

categoria.  

O Deputado Riva não pode estar presente na reunião com o Secretário Pedro 

Nadaf, porque tinha um compromisso agendado, fora da Casa, uma entrevista, mas o Xisto esteve lá 

representando vossa Excelência.  

Quero agradecer aqui a categoria que elogiou muito Vossa Excelência por 

interferir na questão do preço da pauta da madeira. É um setor de extrema importância para a região 

norte do Estado de Mato Grosso; um setor que tem ajudado no desenvolvimento do nosso Estado; 

um setor que arrecada quase cem milhões de ICMS hoje para o Estado de Mato Grosso, quase vinte 

milhões de FETHAB na contribuição de arrecadação para recuperação de rodovias, casas populares; 

um setor que gera quase vinte mil empregos no interior do Estado de Mato Grosso, ajuda no 

desenvolvimento das nossas cidades, principalmente da região norte do Estado de Mato Grosso. 

Nós tínhamos a Portaria 09 da Secretaria de Estado de Fazenda que, praticamente, 

elevava o preço da pauta em 50% em alguns itens do setor de base florestal... Após entendimento 

com esta Casa, que teve a participação efetiva do Deputado Riva, do Deputado Romoaldo Júnior, 

que participou da primeira discussão que tivemos com o setor de base florestal, e o Deputado Mauro 
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Savi, quando conseguimos formar um grupo de trabalho, uma frente de trabalho junto com a nossa 

Comissão, com o CIPEM, o SINDUSMAD participando, a FIEMT e a Secretaria de Estado de 

Fazenda e encontramos um entendimento no aumento da pauta em 5%, validando essa Portaria para 

noventa dias, que iria vencer agora, dia 10 de maio próximo.    

Com essa equipe de trabalho conseguimos convencer o Governo do Estado para 

que permaneça pelo menos só o aumento, até o final do ano, dos 5% propostos pela categoria. 

Então, eu quero realmente dar os parabéns por essa conquista.  

Parabéns ao Governador Silval Barbosa, que teve o entendimento da categoria e 

aceitou esse grande desafio de uma categoria que gera emprego.  

Parabéns, também, ao Secretário Pedro Nadaf!  

(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 18:23 HORAS.) 

O Sr. Riva – Concede-me um aparte, nobre Deputado? 

O SR. DILMAR DAL BOSCO – Concedo um aparte, com todo prazer, ao 

Deputado Riva. 

O Sr. Riva – Eu quero, antes de mais nada, saudar o Sr. Presidente, Deputado 

Romoaldo Júnior, todos os colegas Deputados e parabenizá-lo, Deputado Dilmar Dal Bosco, pela 

sensibilidade, porque essa causa é muito importante para o norte do Estado.  

Há muito tempo nós reclamamos que o setor madeireiro é um setor que ainda pode 

gerar muito emprego, aliás, uma leitura equivocada que durante muitos anos alguns setores fizeram 

com relação ao setor madeireiro, é o setor que realmente preserva a floresta. O único que não tem 

interesse na floresta desmatada é o setor madeireiro e a forma como se colocava a pauta, 

praticamente, ela tirava o poder de competitividade dos nossos empresários, principalmente em 

relação ao Pará que é um forte concorrente de Mato Grosso. 

E ao contrário do que muitos pensam, nós ainda temos um grande potencial, temos 

ainda uma sobrevida nesse setor para mais de vinte ou trinta anos. O manejo sustentável foi, sem 

dúvida nenhuma, o grande responsável por essa reserva de floresta que nós temos. 

Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, a FIEMT pela luta, o CIPEM, que 

de forma organizada fez um estudo e demonstrou ao Governo que realmente a pauta inviabilizava o 

setor, mas, principalmente, agradeço a Vossa Excelência por estar sempre presente acompanhando 

esse setor que realmente precisa do nosso apoio. 

Portanto, parabéns a Vossa Excelência! Fico feliz, porque junto conseguimos mais 

essa vitória. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO – Eu é que agradeço a Vossa Excelência, Deputado 

Riva, um Deputado bastante atuante, municipalista, que sempre tenho defendido que, com certeza, 

foi com a sua interferência que conseguimos essa conquista.  

Então, parabéns, principalmente a Vossa Excelência! 

Eu, por ser Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Recursos Minerais da Assembleia Legislativa, estive acompanhando um setor que realmente ajuda 

no desenvolvimento do Estado; um setor que tem que ter uma inversão, porque é um setor que ainda 

não explora todo potencial. Nós estamos deixando, por exemplo, a mescla ainda nas matas, porque 

não tem uma lei que possa garantir a venda desse produto. Nós poderíamos agregar muito mais, o 

setor ajudar muito mais o Estado de Mato Grosso na sua arrecadação, na sua contribuição, tanto no 

ICMS como também no FETHAB, e esse é um setor que ajuda na geração de emprego. 
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Então, parabéns a Vossa Excelência, Deputado Riva, e a toda Comissão; ao Sr. 

Xisto Bueno, que esteve presente; ao CIPEM – Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 

Madeira no Estado de Mato Grosso, por meio do seu Presidente, Sr. Geraldo. 

Quero também agradecer a presença do Deputado Federal Wellington Fagundes, 

Sr. Presidente, que visita a Assembleia Legislativa.  

É uma grande honra recebê-lo neste Parlamento! 

Quero novamente dizer aqui, Deputado Alexandre Cesar, que está sendo analisado 

o Código Florestal do Estado de Mato Grosso, que vai trazer a segurança jurídica para o nosso 

Estado, um Estado que precisa ser mais estadista em algumas ações ambientais.  

Esse Código Florestal vai garantir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, aos 

seus executores, fiscais, técnicos, mais clareza no entendimento de uma lei que tem o Código 

Florestal brasileiro.  

Vossa Excelência participou muito do Zoneamento Socioeconômico-ecológico e 

eu acho que o Código Florestal ganha um pouco desse trabalho que a Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso fez e hoje vem para ajudar o desenvolvimento, ter a garantia jurídica, áreas 

de APPs, de reservas legais, todo um entendimento realmente dos quatro módulos. Quer dizer, um 

código que vai trazer para todo desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Tudo no Estado de 

Mato Grosso depende principalmente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 

Então eu gostaria de agradecer... No Requerimento que eu fiz, pedindo ao 

Secretário José Lacerda e a sua equipe para virem ao Colégio de Líderes apresentar o esboço do 

projeto do Código Florestal é para que tenhamos entendimento para que, logo chegando na Casa, 

possamos votar em regime de urgência urgentíssima ou que tenha os encaminhamentos para 

votarmos realmente garantindo ao meio ambiente, a segurança jurídica que possa ajudar 

principalmente aquela Secretaria.  

Sr. Presidente, Deputado Sebastião Rezende, tenho certeza que todos os Deputados 

têm realmente interesse nesse Código Florestal que vai dar segurança ao agronegócio, aos 

produtores, ao setor madeireiro, a todos os investimentos e empreendimentos do nosso querido 

Estado de Mato Grosso 

Eu também fiz um convite para que a Empresa Energisa, que assumiu 

recentemente o Grupo CEMAT, que teve a interferência da ANEEL. Eu pedi para que venha mostrar 

suas ações, sua função e qual é a projeção para o Estado de Mato Grosso: qual a expansão? O que 

vai atingir? Quais os municípios que serão contemplados em expansão de redes de energia? Quais 

linhas de transmissão? 

Quanto ao Programa “Luz Para Todos”, qual é o encaminhamento; o que está 

faltando; o que precisa ser negociado? Por que a sexta tranche não é assinada para o programa vir 

novamente para o Estado de Mato Grosso. O impedimento era porque tinha interferência da ANEEL 

junto à Rede Cemat. Ou a dificuldade é o encaminhamento financeiro do Governo Federal, que é o 

que está segurando, por não ter dinheiro na Eletrobrás, pela própria situação que vive a Petrobras, o 

dinheiro, e a União não tem demonstrado que pode avançar mais nesse programa. 

Eu acredito que o Programa Luz Para Todos, que tem a cobrança diariamente de 

todos os vereadores do interior do Estado de Mato Grosso, que tem a cobrança de prefeitos do 

Programa Luz Para Todos que este ano não será mais contemplado para o Estado de Mato Grosso. 

Muitas dificuldades, pois, mesmo assinando a tranche para complementação do programa no Estado, 

tenho certeza absoluta que não há mais tempo hábil para que possamos efetivar o programa no 

Estado de Mato Grosso. Por quê? Porque a empresa que assumiu agora, a ENERGISA, assinando a 
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sexta tranche vai fazer um apanhado de tudo o que tem que ser executado, mesmo das cinco mil e 

setecentas ligações que estão programadas. Tem que fazer, efetivar e relacionar todos os materiais a 

serem encontrados. Após isso, passar à Diretoria da empresa para que possa efetivar a compra desse 

material, mas precisa da garantia do financeiro que vem do Governo Federal. Só após isso terá o 

prazo de entrega dos materiais e somente depois disso que vai fazer os contratos com as empreiteiras 

nas execuções de obras. 

Então, acredito que este ano de 2014 o programa não vai validar para o Estado de 

Mato Grosso.  

Por isso pedi para que a empresa venha ao Colégio de Líderes debater com os 

colegas Deputados para que possamos ter um grande entendimento.  

Também quero dar os parabéns a Vossa Excelência, Deputado Sebastião Rezende, 

que ora preside esta Sessão, como Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de 

Transportes.   

Sempre tenho elogiado Vossa Excelência pela fiscalização das obras de 

mobilidade urbana, obras essenciais para Copa do Mundo. Vossa Excelência acompanhou todas 

elas. Eu tive o privilégio de estar junto com Vossa Excelência em algumas das obras, o CREA 

participou muito bem, não criticando, mas elogiando e colocando alguns pontos que poderiam ser 

melhorados. 

Vossa Excelência, como Engenheiro Civil, tem um vasto conhecimento e 

apresentou algumas coisas que precisam ser melhoradas, tanto pelo Estado, como pelas empreiteiras, 

exigindo uma melhor qualidade das empresas. 

Foi sugerido, o Deputado Pedro Satélite, como Vice-Presidente da Comissão, falou 

muito bem, pedindo para ir in loco também às obras do MT Integrado.  

O questionamento que eu fiz na tribuna, que eu fiz na Comissão, é de onde vem o 

recurso para o Programa de concessão para pedágio nas MTs, proposto pelo Governo? Vai ter desvio 

de finalidade o dinheiro do MT Integrado? Porque na proposição feita na apresentação nas 

Audiências Públicas fala que o recurso virá do MT Integrado e também do FETHAB. O FETHAB, 

nós já estamos sabendo, está sendo utilizado nas obras da Copa, e parte dele para o pagamento dos 

salários dos servidores. 

O MT Integrado é específico. Então, venham apresentar quais são os municípios 

que ficarão fora do MT Integrado: se vai ficar Marcelândia, se vai ficar União do Sul, se vai ficar 

algum município do Araguaia. Traga para a Assembleia Legislativa. Porque os recursos que estão lá 

para as obras a serem implantadas são mais de quinhentos milhões de reais, que são para a 

recuperação dessas MTs.  

Não sou contra a concessão - o Estado territorialmente é muito grande -, mas nós 

temos que achar mecanismos.  

Precisaria, antes das Audiências Públicas, como o Deputado Riva falou muito 

bem, antes de fazer as Audiências Públicas, vir à Assembleia Legislativa e apresentar na Assembleia 

Legislativa, apresentar aos Deputados Estaduais qual era a proposição, qual era o entendimento, qual 

a ação que seria feita pela SETPU, de que maneira fariam essas concessões.  

Eu acho que o primeiro caminho seria a Assembleia Legislativa. Fizeram 

invertido. Foi mal divulgado, mal informado à sociedade do Estado de Mato Grosso. Estavam 

presentes em várias Audiências Públicas seis pessoas, dez pessoas, vinte pessoas, não tendo mais do 

que isso, Audiências Pública de extrema importância para o Estado de Mato Grosso e para os 

municípios onde terão pedágios. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, ÀS 15:00 

HORAS. 

Pág. 46 - Secretaria de Serviços Legislativos 

 Eu gostaria que primeiro tivesse...  

Então, parabenizo Vossa Excelência por já ter entrado em contato com o 

Secretário Cinésio Nunes, que se propôs a estar na nossa Comissão na quarta-feira, dia 07, às 14:30 

horas, Vossa Excelência irá presidir - o Deputado Pedro Satélite também fez Requerimento pedindo 

-, para que ali apresente ao menos para a nossa Comissão. Após isso, tendo o entendimento, 

levarmos isso a todos os colegas Deputados. Aí, sim, levaria ao interior para apresentar aos prefeitos 

e aos vereadores.  

Como expliquei antes, a Assembleia Legislativa sabendo, ir ao interior visitar, 

poderíamos ajudar realmente nesse projeto, e poderia ser um projeto interessante, não da maneira 

que está fazendo, atropelada, sem realmente procurar melhor conhecimento, melhor entendimento. 

Depois faz uma concessão em final de mandato, não temos dinheiro, nem recursos para praticamente 

pagar os salários dos servidores, que têm agora em maio um aumento e temos que nos preocupar 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal, fechar o caixa do Governo do Estado, que ainda tem um 

déficit para ser suprido.  

Então, eu gostaria Sr. Presidente, realmente parabenizar Vossa Excelência pela 

rapidez do convite, não convocação, ao Secretário Cinésio, que eu sempre tenho elogiado como um 

grande Secretário de Estado, Secretário que realmente tem ajudado o desenvolvimento.  

Precisamos ter clareza em alguns pontos, por isso vamos ter esse esclarecimento 

para que possamos levar à sociedade o porquê de fazer as concessões públicas, de rodovias públicas, 

pagas com dinheiro privado. Todo dinheiro pago na maioria das rodovias foi pago pelo FETHAB, 

recolhido do agronegócio, do setor madeireiro, do setor pecuarista. A outra parte da rodovia foi paga 

pelo consórcio feito pelos proprietários daquelas propriedades onde passou a rodovia, diferente do 

que apresentou o professor que fez as palestras nas Audiências Públicas. 

Nós precisamos ter clareza. Muitas vezes não esclarecemos a nossa sociedade, nem 

a própria Assembleia Legislativa.  

Então, eu fico feliz que Vossa Excelência já tenha convidado.  

É só isso, Sr. Presidente.  

Parabéns para Vossa Excelência! 

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) – Muito obrigado, Deputado 

Dilmar Dal Bosco, pelas palavras de Vossa Excelência. 

Quero aqui também reiterar os cumprimentos que Vossa Excelência fez ao 

Deputado Federal Wellington Fagundes, Deputado do nosso Partido, PR, é o nome do Partido para o 

Senado da República, Deputado que ao longo dos anos tem trabalhado por este Estado.  

Fica aqui, Deputado Wellington Fagundes, os nossos cumprimentos. Vossa 

Excelência sempre que pode tem estado aqui, valorizando o Parlamento Estadual, feito visitas a 

todos nós.  

Então, os nossos cumprimentos e com certeza o nosso trabalho no sentido de vê-lo 

no Senado Federal.  

Um abraço. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Já fica o convite a Vossa 

Excelência, se estiver em Cuiabá na quarta-feira quando faremos uma reunião da Comissão de 

Infraestrutura com a presença do nosso Secretário Cinésio que estará falando acerca das 

privatizações e do MT-Integrado. Vai ser um momento importante para que Mato Grosso tome 

conhecimento das obras e das ações que a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana está 

fazendo neste Estado.   
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Entendemos que Vossa Excelência possivelmente tenha compromisso no 

Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e talvez não possa estar presente, mas fica já o 

registro do trabalho que a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa tem feito nesse 

sentido. 

Não havendo mais oradores inscritos no Grande Expediente, passemos à Ordem do 

Dia. 

Indicações de autoria dos Srs. Deputados Teté Bezerra e Dilmar Dal Bsoco, 

apresentadas no Pequeno Expediente desta Sessão. 

Em discussão as Indicações. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao 

Expediente. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Baiano Filho, ao Vice-Prefeito de 

Nova Nazaré, João Pires Marques Guimarães, eleito em 2012 e que assumiu o comando do referido 

município a partir de 2013. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, em 

comemoração ao dia do trabalhador em 1º de maio de 2014. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro, ao Ilmº 

Diretor Teatral Odinamar Borges, pela realização da peça teatral “O Gato de Botas e os Pequis de 

Ouro”, em exposição no Cine Teatro Cuiabá, no último dia 26 de abril do corrente ano. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro, à Secretaria 

Municipal de Cultura de Rondonópolis, na pessoa do Ilmº Secretário Luciano Carneiro Alves, pela 

exposição que retrata a cultura indígena Bororo, realizada do dia 24 de abril ao dia 07 de maio em 

Rondonópolis. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Pesar, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, à família do Sr. 

Aquino Mesquita da Silva, pelo seu passamento ocorrido no dia 28 de abril de 2014. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Requerimento de autoria do Ezequiel Fonseca, solicitando licença de 121 dias para 

tratar de assuntos de interesse particular, a partir de 02 de maio de 2014. Com Parecer favorável da 

Mesa Diretora, que concluiu pelo seguinte Projeto de Resolução: 

Concede licença para tratar de 

assuntos de interesse particular ao 

Deputado Ezequiel Fonseca. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: 
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Art. 1º Conceder ao Deputado Ezequiel Fonseca licença de 121 (cento e vinte um) 

dias para tratar de assuntos de interesse particular, a partir do dia 02 de maio de 2014. 

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

 

Em discussão o Projeto de Resolução. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 

Expediente. 

Requerimento de autoria de Liderança Partidárias solicitando regime de urgência 

urgentíssima para a tramitação do Projeto de Lei nº 129/2014, de autoria das Lideranças Partidárias, 

que introduz alterações na Lei nº 9.569 de 29 de junho de 2011 e dá outras providências. 

Em votação o Requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. 

O Sr. Dilmar Dal Bosco – Sr. Presidente, solicito a palavra pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) – Com  a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO – Sr. Presidente, eu só gostaria, porque tem a 

imprensa aqui - já falei aqui com o Deputado Federal Wellington Fagundes, do PR, um grande 

Deputado Federal aqui presente -, de justificar porque estão aqui inscritos dezessete Deputados 

Estaduais nas Explicações Pessoais. 

O Deputado Alexandre Cesar hoje teve um compromisso com o MT Saúde, uma 

reunião separada. E foram convocados todos os Srs. Deputados, às 15:00 horas, para estarem aqui, e 

a maioria dos Srs. Deputados esteve às 15:00 horas aqui. Teve esse entendimento. Então, todos 

passaram aqui, mas demorou a abertura da Sessão. Então todos que fizeram compromisso, estiveram 

aqui na Casa. Agora é visível a ausência dos Srs. Deputados. Eu só gostaria deste entendimento de 

Vossa Excelência, se assim entender, mas eu defendo todos os colegas Deputados, porque todos 

estiveram aqui presentes na Sessão, mas infelizmente neste momento não estão. 

O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) – Com certeza, Deputado 

Dilmar Dal Bosco. 

Houve a convocação da antecipação da Sessão para as 15:00 horas, e todos nós 

estivemos aqui às 15:00 horas. E por ter havido várias reuniões nesse horário, tivemos dificuldade de 

iniciar da Sessão, porque, como Vossa Excelência disse, estava neste momento havendo algumas 

reuniões também.  

Como já dissemos, entramos nas Explicações Pessoais, no entanto, diante da 

visível falta de quorum para a manutenção da Sessão, antes de encerrarmos a presente, já 

convocando para a próxima para terça-feira, às 17:00 horas, horário regimental.   

A todos uma boa-noite, um bom feriado a toda a nossa população mato-grossense. 

E a todos os trabalhadores ficam aqui os nossos cumprimentos pelo dia 1º de maio, que é o que 

todos nós desejamos. Um abraço! 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido da 

República - Emanuel Pinheiro, Mauro Savi, João Malheiros, Sebastião Rezende e Wagner Ramos; 

da Bancada do Partido Social Democrático – Aírton Português, José Domingos Fraga, Riva, Pedro 

Satélite e Walter Rabello; da Bancada do Bloco Democrático dos Trabalhadores – Alexandre Cesar, 

Teté Bezerra, Baiano Filho e Romoaldo Júnior; da Bancada do Bloco Independente – Carlos 

Avalone, Dilmar Dal Bosco, Ezequiel Fonseca, Luciane Bezerra e Luiz Marinho.  
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Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Hermínio J. Barreto e Neldo Weirich, 

do PR; Dr. Antônio Azambuja e Zeca Viana, do Bloco Independente; do PR, e Adalto de Freitas, do 

Partido Solidariedade.  

Está encerrada a presente Sessão. (LEVANTA-SE A SESSÃO.) 
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