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ATA Nº 067 - “B” 

 

 

 

PRESIDENTE      - DEPUTADO SILVAL BARBOSA 

1º SECRETÁRIO - DEPUTADO RIVA 

2º SECRETÁRIO - DEPUTADO DILCEU DAL BOSCO (AD HOC) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Havendo número regimental, 

declaro aberta a presente Sessão. 

Convido o Sr. Deputado Dilceu Dal Bosco para assumir a 2ª Secretaria e proceder 

à leitura da Ata. 

(O SR. DEPUTADO DILCEU DAL BOSCO ASSUME A 2ª SECRETARIA E PROCEDE À 

LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MAIO DE 2006, ÀS 17:00 

HORAS.) 

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

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - 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) - “Ofício nº 159/SES/COFICO/2006, datado em 

Cuiabá, 27 de abril de 2006, da Secretaria de Estado de Saúde, ao Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente,  

Cumprimentando-o, encaminho a V. Exª os Balancetes Financeiro e Orçamentário 

da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, relativo ao mês de fevereiro/2006, para 

conhecimento e análise. 

Cordialmente, 

CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO 

Secretário Adjunto de Administração Sistêmica/Ordenador de Despesas” 

 

“Ofício nº 178/SES/COFICO/2006, datado em Cuiabá, 12 de maio de 2006, da 

Secretaria de Estado de Saúde, ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente,  

Cumprimentando-o, encaminho a V. Exª os Balancetes Financeiro e Orçamentário 

da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, relativo ao mês de março/2006, para conhecimento 

e análise. 

Cordialmente, 

CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO 

Secretário Adjunto de Administração Sistêmica/Ordenador de Despesas” 
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“Ofício nº 151/SES/COFICO/2006, datado em Cuiabá, 27 de abril de 2006, da 

Secretaria de Estado de Saúde, ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente,  

Cumprimentando-o, encaminho a V. Exª os Balancetes Financeiro e Orçamentário 

do Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso, relativo ao mês de fevereiro/2006, para conhecimento 

e análise. 

Cordialmente, 

CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO 

Secretário Adjunto de Administração Sistêmica/Ordenador de Despesas” 

 

“Ofício nº 181/SES/COFICO/2006, datado em Cuiabá, 12 de maio de 2006, da 

Secretaria de Estado de Saúde, ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente,  

Cumprimentando-o, encaminho a V. Exª os Balancetes Financeiro e Orçamentário 

do Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso, relativo ao mês de março/2006, para conhecimento e 

análise. 

Cordialmente, 

CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO 

Secretário Adjunto de Administração Sistêmica/Ordenador de Despesas” 

 

“Ofícios nºs:35, 36, 37, 51, 53, 54, 56, 63, 73, 76, 82, 8.994, 106, 129, 130, 132, 

133, 134, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146 e 147/06, da Casa Civil, em resposta às Indicações nºs: 

268, 427, 456, 616, 651, 682, 784, 811, 812 e 813/06, de autoria do Deputado Eliene; 322, 674 e 

713/06, de autoria do Deputado Carlos Brito; 79/06, de autoria do Deputado Sebastião Rezende; 

305, 436, 481, 699, 702/06, de autoria do Deputado João Malheiros; 85 e 331/06, de autoria do 

Deputado Ságuas; 295 e 299/06, de autoria do Deputado Riva; 491, 503, 706 e 763/06, de autoria do 

Deputado Sérgio Ricardo; 2.521/05, de autoria do Deputado Alencar Soares e Eliene; 310/06, de 

autoria do Deputado Alencar Soares; Ofícios nºs: 1.019 e 1.105/06, da Secretaria de Infra-Estrutura, 

em resposta às Indicações nºs: 491/06, de autoria do Deputado Sérgio Ricardo e 689/06, de autoria 

do Deputado J. Barreto; Ofício nº 1.091/06, da Secretaria de Infra-Estrutura, em resposta à Indicação 

de autoria do Deputado Carlos Brito, solicitando a construção de 100 casas populares no Município 

de Chapada dos Guimarães; Ofícios nºs: 664 e 666/06, da Secretaria de Esportes e Lazer, em 

resposta aos ofícios nºs: 569 e 673/06, do Gabinete do Deputado Silval Barbosa; Ofício nº 665/06, 

da Secretaria de Esportes e Lazer, em resposta ao ofício nº 93/06, do Gabinete do Deputado José 

Carlos Freitas; Ofício nº 1.080/06, da Secretaria de Educação, em resposta à Indicação nº 33/06, de 

autoria do Deputado Riva; Ofício nº 267/06, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em resposta à 

proposição de autoria do Deputado Zeca D’Ávila, solicitando a construção de poço semi-artesiano 

na Comunidade de Cachoeira do Bom Jardim, Município de Chapada dos Guimarães; Ofícios da 

Brasil Telecom, em resposta às proposições dos Srs. Deputados, solicitando a extensão do serviço 

móvel pessoal daquela empresa; Telegrama do Ministério de Desenvolvimento Agrário, em resposta 

ao ofício nº 140/06, do Gabinete do Deputado Silval Barbosa; Ofícios do Ministério da Educação, 

comunicando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação; Informativo da Câmara dos Deputados, veiculando 

matéria intitulada ‘Dep. Thelma de Oliveira exige apuração e reage contra calúnias’; Convite do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério do Meio Ambiente, respeito a 
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realização de Seminário a realizar-se nos dias 1º e 02 de junho, sobre Zoneamento Ecológico-

Econômico & Instrumentos de Políticas Públicas; e ainda, Telegramas do Ministério da Saúde, 

informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, tendo como 

beneficiários: Fundação Lions de Combate ao Câncer de Mato Grosso; Sociedade Beneficente da 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá; Secretaria de Estado de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, 

Prefeitura Municipal de Cuiabá e Hospital Regional de Colíder.” 

 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Encerrada primeira parte, passemos 

à segunda parte do Pequeno Expediente. (PAUSA) Com a palavra, o nobre Deputado Eliene. 

O SR. ELIENE - Sr. Presidente, colegas Deputados e imprensa, para encaminhar 

algumas Indicações: 

1ª) Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado e ao Exmº Sr. Secretário de Estado 

de Infra-Estrutura, a urgente necessidade de viabilizar a pavimentação asfáltica da MT-175, trecho 

que liga o Município de Araputanga a Reserva do Cabaçal. 

Nos termos do art. 245 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Governador do Estado e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura, 

a urgente necessidade de viabilizar a pavimentação asfáltica da MT-175, trecho que liga o Município 

de Araputanga a Reserva do Cabaçal.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Conforme solicitação da Vereadora Rosa Martins de Souza, representante dos 

munícipes de Reserva do Cabaçal, a população está apreensiva quanto à realização da pavimentação 

asfáltica da MT-175, trecho que liga o Município de Araputanga a Reserva do Cabaçal.  

Segundo a Vereadora Rosa Martins, é fundamental a interferência do Estado no 

sentido de viabilizar a pavimentação asfáltica da MT-175, pois as condições da estrada têm causado 

grandes transtornos à população, bem como ao crescimento econômico dos municípios em questão.  

De acordo com a Vereadora, o trecho a ser pavimentado percorre 

aproximadamente 42 quilômetros, e necessita urgentemente de reparos para que a integridade dos 

munícipes seja preservada. 

Com o exposto, justificamos a Indicação aguardando a apreciação pelos nobres 

Pares e o pronto atendimento pelo órgão responsável. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado ELIENE - PP 

 

2ª) Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado e ao Exmº Sr. Secretário de Estado 

de Infra-estrutura, a urgente necessidade de viabilizar a abertura da MT-175, trecho que liga o 

Município de Reserva do Cabaçal a BR-364. 

Nos termos do art. 245 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Governador do Estado e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Infra-estrutura, 

mostrando a urgente necessidade de viabilizar a abertura da MT-175, trecho que liga o Município de 

Reserva do Cabaçal a BR-364.  
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JUSTIFICATIVA 

 

Conforme solicitação da Vereadora Rosa Martins de Souza, representante dos 

munícipes de Reserva do Cabaçal, a população está apreensiva quanto à abertura da MT-175, trecho 

que liga o Município de Reserva do Cabaçal a BR-364.  

Segundo a Vereadora Rosa Martins, é fundamental a interferência do Estado no 

sentido de viabilizar a abertura da MT-175, pois a abertura da estrada facilitará o deslocamento da 

população, bem como ao crescimento econômico dos municípios de Reserva do Cabaçal e Campo 

Novo do Parecis.  

De acordo com a Vereadora, o trecho a ser aberto percorre aproximadamente 40 

quilômetros.  

Com o exposto, justificamos a Indicação aguardando a apreciação pelos nobres 

Pares e o pronto atendimento pelo órgão responsável. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado ELIENE - PP 

 

3ª) Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado e a Exmª Srª Secretária de Estado de 

Educação, a urgente necessidade de viabilizar a doação de um aparelho de DVD para a Escola 

Estadual 13 de Maio, localizada no Município de Porto Alegre do Norte. 

Nos termos do art. 245 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Governador do Estado e a Exmª Srª Secretária de Estado de Educação, 

mostrando a urgente necessidade de viabilizar a doação de um aparelho de DVD para a Escola 

Estadual 13 de Maio, localizada no Município de Porto Alegre do Norte.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a solicitação dos discentes da Escola Estadual 13 de Maio, situada 

no Município de Porto Alegre do Norte, a utilização de um aparelho de DVD beneficiará as aulas de 

cunho ilustrativo. 

Porém, a escola não tem condições financeiras de adquirir um aparelho de DVD, 

sendo os docentes os grandes incentivadores da aquisição do aparelho porque dinamizará a aplicação 

do conteúdo e possibilitará uma melhora na didática. 

Logo, entendemos que a utilização do aparelho de DVD trará benefícios à 

comunidade estudantil da Escola Estadual 13 de Maio. 

Com o exposto, justificamos a Indicação aguardando a apreciação pelos nobres 

Pares e o pronto atendimento pelo órgão responsável. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado ELIENE - PP 

 

4ª) Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado e ao Sr. Diretor da Filial Mato 

Grosso da Brasil Telecom S.A, a urgente necessidade de instalar um telefone público na 

Comunidade Pesk, Município de Nova Bandeirantes. 

Nos termos do art. 245 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta 
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Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Governador do Estado e ao Sr. Diretor da Filial Mato Grosso da Brasil 

Telecom S.A, mostrando a urgente necessidade de instalar um telefone público na Comunidade 

Pesk, Município de Nova Bandeirantes. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a solicitação dos Vereadores da Câmara do Município de Nova 

Bandeirantes, os Srs. Sandro Roberto da Silva, Talvany Neiverth, Silas da Silva, Joel Machado de 

Azevedo, Jeremias Menezes Baiocho, o 2º Secretário, Darci Antonio Vicentin, o 1º Secretário, 

Adenilson Lucio Otênio, o Vice-Presidente, Jairo de Souza, e o Presidente o Sr. Diógenes Corrêa; é 

fundamental a instalação de um telefone público na comunidade Pesk, localizada no Município de 

Nova Bandeirantes. 

Segundo a solicitação da totalidade dos representantes dos munícipes é 

imprescindível a instalação do telefone, pois a comunidade encontra-se isolada e carece do mínimo 

de condições de comunicação rápida.  

Conforme depoimento dos Vereadores, muitos transtornos serão evitados com a 

instalação do telefone público, diminuindo o sofrimento dos moradores da comunidade Pesk. 

Com o exposto, justificamos a Indicação aguardando a apreciação pelos nobres 

Pares e o pronto atendimento pelo órgão responsável. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado ELIENE - PP 

  

Encaminho à mesa com todas as justificativas, que poderão ser avaliadas pelas 

pastas que receberão, esperamos que sejam atendidas, porque a busca das lideranças do interior pelas 

soluções desses problemas merece uma atenção especial por parte do secretariado. 

Então, eu faço este apelo para que possamos estar dando uma atenção especial a 

essas Indicações nossas. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, o nobre Deputado 

Dilceu Dal Bosco (AUSENTE). Com a palavra, o nobre Deputado Zé Carlos do Pátio 

(TRANSFERE). Com a palavra, o nobre Deputado Pedro Satélite. 

O SR. PEDRO SATÉLITE - Sr. Presidente, para apresentar Moção de Aplausos: 

O Deputado que a esta subscreve, indica à Mesa Diretora e ao douto Plenário da 

Assembléia Legislativa, a importância de aprovar e encaminhar Moção de Aplausos ao Exmº Dr. 

Adriano Roberto Alves, Promotor de Justiça da Comarca de Peixoto de Azevedo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na região de Peixoto de Azevedo, especialmente nas proximidades do Distrito de 

União do Norte, limites com área Indígena do Xingu e limites com outras áreas de preservação 

ambiental, bem como em áreas de mananciais de água potável que devem ser preservados, 

costumeiramente pessoas desavisadas passam a ocupar e destruir áreas que devem ser preservadas. 

Queremos por esta Moção aplaudir as ações conscientes, pacíficas, esclarecedoras 

e verdadeiramente didáticas do Dr. Adriano Roberto Alves, que não tem medido esforços para 

pessoalmente manter contato com inúmeras famílias que após as inerentes instruções, 
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conscientemente, acabam encontrando soluções e ocupações práticas em áreas e atividades 

permitidas por lei. 

Isto posto, Dr. Adriano nos deixa uma clara visão de que a instrução é bem mais 

eficaz que a repressão e cujos efeitos práticos é possível evitar conflitos agrários e a destruição da 

natureza, razão pela qual esperamos a aprovação unânime da presente Moção. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado PEDRO SATÉLITE - PPS 

 

Também para apresentar Emenda Modificativa: 

Emenda Modificativa ao Projeto de 

Lei nº 67/06, Mensagem nº 08/06, de 

autoria do Poder Executivo. 

 

O art. 1º do Projeto de Lei nº 67/06 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º Ficam unificadas as áreas dos Parques Estaduais Cristalino e 

Cristalino II, abrangendo terras dos municípios de Alta Floreta e Novo Mundo com área de 

140.000ha. (cento e quarenta mil hectares), considerados indispensáveis a preservação 

ambiental nos termos definidos pela Legislação vigente, tendo os seguintes limites e 

confrontações: ... 

Art. 2º Da área remanescente, objeto da redução proposta no art. 1º; ficam 

destinados 22.000ha (vinte e dois mil hectares) para o efetivo assentamento de pequenos 

produtores rurais no Município de Novo Mundo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em defesa das respeitosas sugestões populares, colhidas em audiência publica 

realizada em 05/05/06 no Município de Novo Mundo, bem como do referendo manifestado em 

reunião das entidades públicas e sociais daquele município, realizada em 09 de maio conforme Ata 

anexa, defendemos a necessidade da aprovação de Projeto de Lei Nº 67/06 com redução da área 

global objetivando o assentamento de pequenos produtores rurais que a muito aguardam a 

oportunidade de possuir um quinhão de terras para o sustento familiar e contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico do município e do estado. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado PEDRO SATÉLITE - PPS 

 

Apenas para apresentar esta Emenda Modificativa e a Moção de Aplausos, Sr. 

Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, o nobre Deputado 

Carlos Brito. 

O SR. CARLOS BRITO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, amigos que 

prestigiam esta Sessão, para apresentar proposições de nossa autoria. 

1ª) MOÇÃO DE APLAUSOS: Ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança 

Pública, Célio Wilson de Oliveira, e ao Serviço de Inteligência das Polícias Civil e Militar pela 

eficiente intervenção que evitou que Mato Grosso integrasse o circuito de rebeliões programadas 

pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). 
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Com fulcro no que preceitua o art. 272, alínea “i,” do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeremos à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, que seja aprovada e 

enviada Moção de Apoio ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Célio Wilson de 

Oliveira, e ao Serviço de Inteligência das Polícias Civil e Militar pela eficiente intervenção que 

evitou que Mato Grosso integrasse o circuito de rebeliões programadas pelo Primeiro Comando da 

Capital (PCC), que articulou dezenas de motins que ocorreram nos presídios de São Paulo e de 

outros Estados. 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Atuações preventivas e eficientes como a que evitou que Mato Grosso integrasse o 

circuito de rebeliões iniciado em São Paulo pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), são dignas de 

reconhecimento, razão pela qual apresentamos a presente proposição. 

A percepção dos policiais que resultou no monitoramento do sentenciado Sandro 

da Silva Rabelo, o Sandro Louco, revelando que ele seria o representante do Primeiro Comando da 

Capital (PCC) e que com ordens vindas de São Paulo estaria mobilizando uma rebelião foi 

determinante para que ele fosse transferido para o Presídio de Água Boa, desarticulando a iniciativa 

criminosa. 

As providências foram precisas. Com a transferência para outro presídio, Sandro 

Louco ficou isolado e sem meios para controlar os presos que participariam do motim. A Secretaria 

e o Serviço de Inteligência, através de um competente trabalho, se anteciparam às ações da 

organização criminosa, garantindo a segurança da população. 

Pelos motivos expostos, encaminhamos a presente Moção de Aplauso à 

intervenção rápida da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e do Serviço de Inteligência da 

Polícia Civil que garantiu a segurança da população.  

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado CARLOS BRITO - PDT 

 

Pela eficiente intervenção que evitou que Mato Grosso integrasse o circuito de 

rebeliões programadas pelo chamado Primeiro Comando da Capital - PCC, que articulou dezenas de 

motins que ocorreram nos presídios de São Paulo e outros Estados. Justificativa anexa, Sr. 

Presidente. 

 

2ª) MOÇÃO DE APOIO: À intervenção do Poder Público Municipal, na pessoa do 

prefeito Wilson Santos, na greve do transporte coletivo do Município de Cuiabá.  

Com fulcro no que preceitua o art. 272, alínea “i”, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeremos à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, que seja aprovada e 

enviada Moção de Apoio à intervenção do Poder Público Municipal, na pessoa do prefeito Wilson 

Santos, na greve do transporte coletivo do Município de Cuiabá e à iniciativa de contratação de 

profissionais, motoristas e cobradores, de forma emergencial, sendo que propomos a redução de 

jornada de trabalho, o que permitirá a abertura de novas vagas e a contratação efetiva desses mesmos 

profissionais .  

 

JUSTIFICATIVA 
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A greve no transporte coletivo da capital tem trazido prejuízos ao direito de 

deslocamento dos cidadãos e aos setores do comércio e da indústria, cabendo ao Poder Público o 

dever de garantir a prestação do serviço, que apesar de ser feito por empresas de capital privado, 

trata-se de uma concessão pública.  

Portanto, legitimado está o prefeito Wilson Santos de intervir para solucionar a 

questão, e justamente pela atitude respeitosa e comprometida com a defesa dos interesses da 

coletividade, encaminhamos a presente Moção de Apoio ao chefe do Executivo da Capital.  

Desde o dia 15 de maio que a população cuiabana vem sofrendo com as 

conseqüências da greve dos motoristas e cobradores. Como os empresários do transporte e seus 

funcionários não entraram em acordo a respeito das reivindicações apresentadas pela categoria, a 

intervenção do prefeito revelou-se fundamental, pois a população não pode ser ainda prejudicada.  

Reivindicar é um direito de qualquer categoria, no entanto, cumprindo os ditames 

da lei. De forma alguma pode ocorrer a inobservância do percentual mínimo da frota em circulação, 

o que vem acontecendo.  

A iniciativa da contratação em regime de urgência de novos motoristas e 

cobradores de ônibus para trabalhar em empresas de transporte coletivo é estratégica e vital para a 

manutenção do serviço. Por merecimento e, simultaneamente, como mecanismo para contemplar 

uma das reivindicações da categoria, seria interessante que os contratados temporariamente 

passassem a compor o quadro permanente de profissionais. Tal medida resultaria na redução da 

jornada de trabalho dos profissionais que atuam há anos no transporte e na abertura de novas vagas.  

Pelos motivos expostos, manifestamos o nosso apoio à intervenção do prefeito 

Wilson Santos na greve do transporte coletivo da Capital. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado CARLOS BRITO - PDT 

 

3º) REQUERIMENTO: Com fulcro no que dispõe os arts. 262 e 272 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis e o art. 28 da Constituição do Estado de Mato Grosso, 

requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, que seja enviado requerimento ao 

Prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, e ao Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá, Elias Nogueira 

Peres, solicitando as seguintes informações a respeito da suposta existência da máfia da ortopedia, 

que segundo matérias veiculadas pela imprensa, estaria agindo no Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá: 

I - Que sejam fornecidas informações técnicas a respeito do estado de saúde do 

paciente politraumatizado, Delamare Malta da Silva, 33, morador do Município de Alta Floresta, 

quando da sua entrada no PSMC, bem como dos procedimentos adotados no curso do tratamento. 

II - Fornecer cópia do laudo feito pelo ortopedista enviado ao PSMC pela 

direção da Santa Casa de Misericórdia que traz a avaliação do estado geral do paciente antes de ser 

encaminhado para a cirurgia realizada na Santa Casa. 

III - Houve negligência no atendimento do paciente no PSMC antes de ter sido 

encaminhado à cirurgia? Houve demora para a realização da cirurgia? 

IV - O laudo da necropsia, feita no Instituto Médico Legal (IML) aponta que 

Delamare, que faleceu dia 18 de maio, tinha uma bolha de sangue no pâncreas provocada pelo 

acidente, mas não identificada no PSMC. Os exames correspondentes à gravidade do caso foram 

feitos? O que explica a não identificação do coágulo? 
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V - A prefeitura de Cuiabá, a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do 

Pronto Socorro de Cuiabá têm conhecimento da existência de uma máfia que supostamente age no 

setor de ortopedia do PSMC, deixando pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) sem a devida 

assistência e se aproveitando desta situação de descaso para agenciá-los ao atendimento particular, 

conforme denúncia do paciente que faleceu, feita ao Jornal A Gazeta, do dia 21 de maio? 

VI - A Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do 

Pronto Socorro de Cuiabá têm conhecimento da existência de um pedido de providências 

protocolado no Ministério Público Estadual (MPE), em 6 de maio deste ano, por cinco enfermeiros 

do PSMC a respeito da máfia da ortopedia? Em caso positivo, fornecer cópia da denúncia. 

VII - Que sejam fornecidas informações relativas ao quadro de ortopedistas do 

PSMC, número de atendimentos e de cirurgias realizadas, especificando em que condições, onde 

aconteceram e os resultados.  

VIII - Quais foram as providências tomadas pelas autoridades competentes até a 

presente data? 

IX - Que medidas serão implementadas para evitar que novos casos aconteçam? 

X - Está sendo feita alguma apuração com relação ao caso? De que forma? 

Quem está comandando os trabalhos? Que resultados já foram alcançados?  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Antes de mais nada, vale destacar o mérito da atitude do prefeito Wilson Santos 

em designar imediata apuração dos motivos que levaram à morte, no dia 18 de maio nesta Capital, 

do jovem Delamare Malta da Silva, 33. A postura do prefeito reflete o respeito e a preocupação que 

um homem público comprometido com a população deve ter.  

E justamente pelo empenho do prefeito e diante da gravidade do caso veiculado 

pela imprensa mato-grossense (matéria em anexo), no qual noticiou-se a morte de um paciente que 

morava no município mato-grossense de Alta Floresta, ocorrida no Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá, apresentamos a presente proposição com a finalidade de fazermos gestões junto ao Governo 

do Estado no que couber. 

  Isso, sem nos esquivarmos também da nossa função legislativa de estar 

acompanhando atentamente os atos da administração pública, em todos os níveis,  em defesa do 

interesse da coletividade. É claro que respeitamos a esfera de atuação, mas cumpre-nos participar em 

razão de se tratar de um direito constitucional de qualquer dos cidadãos mato-grossenses, que de 

forma alguma pode ser negligenciado, e o que mais grave, servir de precedente para que casos 

semelhantes venham a ocorrer em outros municípios do Estado. 

A interesse do Legislativo Estadual é também legal e se faz necessário, uma vez 

que Cuiabá integra o Aglomerado Urbano, criado pela Lei Complementar nº 83/01 e por manter 

convênios com o Governo do Estado .  

Diante do exposto, acreditamos que o caso merece toda atenção do Poder Público 

Municipal e Estadual, como também deste parlamento, o que substancia este pedido de informações.   

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado CARLOS BRITO - PDT 

 

Justificativa também anexa, Sr. Presidente.  

Voltando a destacar a nossa preposição ao prefeito de Cuiabá, que os motoristas e 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 

2006, ÀS 17:00 HORAS.  

Pág. 10 - Secretaria de Serviços Legislativos 

cobradores, esses profissionais que estão sendo chamados emergencialmente para contratação nesse 

processo de greve, não sejam dispensados. E sim seja reduzida a jornada de trabalho para que esses 

novos postos de trabalhos possam ser mantidos e um maior número de profissionais ter acesso a 

emprego. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, o Deputado Riva.  

O SR. RIVA - Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu vou aproveitar a presença do 

Secretário-Chefe da Casa Civil, Dr. Antônio Kato, e quero, na verdade, colegas Deputados, imprensa 

aqui presente, fazer um apelo, Sr. Presidente, quero pedir institucionalmente isso para que o 

Governador determinasse a revogação de uma resolução que é extremamente danosa para os 

municípios que têm sua economia composta por pequenos produtores. Essa resolução desobriga os 

produtores com até cem hectares em apresentar as GIAS, a Guia de informação.  

Olha, Sr. Presidente, nós pegamos municípios como Terra Nova, oitenta por cento 

do Município de Terra Nova é sustentada pelo pequeno produtor. O senhor pega outros municípios 

pequenos como, por exemplo, Colniza, esses municípios serão extremamente penalizados, o Estado 

não vai perder.  A arrecadação entra no caixa do Estado. Mas na distribuição vamos penalizar 

exatamente aqueles que nós deveríamos beneficiar, que são os municípios compostos por pequenos 

produtores. 

Então eu queria fazer um apelo. Já pedi isso ao Governador hoje por telefone, 

porque se isso não for revogado, é prejuízo na certa para os municípios que têm a sua economia 

sustentada por esses pequenos produtores. 

Gostaria de fazer esse apelo, Sr. Presidente, e gostaria que este pleito fosse 

institucionalizado, que esta Casa remetesse por escrito, já determinei a minha assessoria que 

formulasse esse pedido, vou acatar a assinatura dos 24 Srs. Deputados, mas gostaria que Vossa 

Excelência, também como Presidente, assumisse essa posição, até porque nós teremos inúmeros 

municípios, especialmente na Base minha, do Deputado Ságuas, de Vossa Excelência, do Deputado 

Pedro Satélite, do Deputado Mauro Savi. Nós temos a nossa região praticamente composta por 

pequenos produtores com até 100 hectares. E a movimentação desse produtor de nada valeria ao 

município no cômputo do cálculo do índice de participação dos municípios, que seria, sem dúvida 

nenhuma, uma penalidade muito injusta para esses municípios. 

Eu quero apenas, Sr. Presidente, usar a tribuna para formular esse apelo, fazer esse 

pleito para Vossa Excelência, em especial, ao Secretário de Fazenda, já o fiz ao Governador Blairo 

Maggi por telefone na data de hoje.  

Sr. Presidente, para apresentar uma Indicação. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Infra-estrutura a 

necessidade de recuperar as MTs-338, 220, 208 e 160, em nosso Estado. 

Nos termos do art. 245 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Infra-estrutura, mostrando a necessidade de 

recuperar as MTs-338, 220, 208 e 160, em nosso Estado. 

 

JUSTIFICATIVA 

           

Falta de conservação e manutenção das estradas, são fatores que impedem o 

crescimento e desenvolvimento dos municípios e do Estado. Com o período das chuvas se agrava 

ainda mais o quadro, vez que praticamente fica inviabilizado o tráfego. 
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As MTs encontram-se em precárias condições de trafegabilidade, inviabilizando a 

comunicação entre os mesmos e prejudicando sobremaneira o tráfego e transporte da produção da 

região. As vias estão praticamente intransitáveis e inúmeros são os prejuízos contabilizados pelos 

comerciantes e moradores desses importantes municípios. 

Assim, certo de que a conservação e manutenção das estradas são fatores de 

extrema necessidade para o desenvolvimento das cidades e do Estado, apresento a indicação, certo 

do acolhimento pelos demais Pares e pronto atendimento pelos órgãos competentes. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado RIVA - PP 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Deferido o pedido de Vossa 

Excelência, Deputado Riva. 

Nós também vamos não só assinar esse documento mas também nos reunir com o 

Governador Blairo Maggi e com o Secretário Waldir Teis. Esse é um problema seriíssimo dos 

municípios, principalmente os municípios que têm grandes assentamentos, que é o caso de Terra 

Nova do Norte, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e de outros municípios que 

têm grandes assentamento. 

O Sr. Riva - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Riva. 

O SR. RIVA - Sr. Presidente, só para fazer uma sugestão já que a dificuldade seria 

o pequeno produtor ir a um escritório de contabilidade. Eu vou sugerir que os municípios se 

preparem para fazer a GIA desse cidadão que tem menos de 100 hectares.  

O setor competente da Prefeitura... A Prefeitura cria um setor, até porque justifica. 

Ao invés de ter prejuízo na sua economia, ela mesma vai poder acompanhar a movimentação desses 

produtores e até porque o produtor só vai poder declarar também na GIA aquilo que tem documento 

fiscal, a venda e a compra. 

Então, eu vou sugerir que os municípios se adaptem de forma a atender os 

pequenos produtores com a elaboração da GIA. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, a Deputada Verinha 

Araújo. 

A SRª VERINHA ARAÚJO - Sr. Presidente, colegas Deputados. Eu acredito que 

todos os colegas aqui tenham recebido um documento que foi enviado pelo Comitê Gestor Estadual 

de Mato Grosso que coordena o Programa Luz Para Todos. Esse documento trata de uma solicitação 

para que todos os Parlamentares trabalhem na aprovação do linhão que vai atender a região norte e 

Araguaia. 

O documento, inclusive, traz um histórico de que de um total de atendimento 

previsto de 19.628 domicílios para o ano de 2005, 18.059 domicílios foram efetivamente ligados e 

que a meta para 2006 é de 30 mil domicílios, sendo 10 mil na região norte e Araguaia. 

Com relação à extensão do programa, o projeto foi de R$206 milhões, já foi 

aprovado. A Rede CEMAT já recebeu o primeiro depósito de R$60 milhões, estamos aguardando o 

início das obras e a informação que eu tenho é a de que estão aguardando a chegada dos postes e 

todos os materiais para sair a campo. 

Mas ainda tinha uma pendência, que era com relação ao linhão.  
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“O número aproximado de brasileiros que não dispõe do serviço de energia elétrica 

na área rural da região norte e Araguaia é de 150 mil pessoas. A maioria desses brasileiros é de 

assentados do INCRA. Atualmente a grande maioria encontra-se em pequenas vilas e distritos, cujo 

fornecimento de energia é feito pela prefeitura de forma precária e irregular com atendimento médio 

de 03 a 04 horas por dia. 

O motivo de a maioria permanecer nas vilas e distritos é que nas áreas parceladas 

não existe energia e, conseqüentemente, não tem água”. 

Então, houve esse documento, todos nós recebemos e eu quero informar que hoje 

eu recebi um telefonema da Senadora Serys de que foi assinado hoje esse contrato de R$115 milhões 

da Rede CEMAT com o Ministério de Minas e Energia e Eletrobrás, para dar início também à obras 

do linhão, Deputado Zé Carlos do Pátio. 

Então, praticamente cumprimos aquelas duas metas iniciais com a assinatura dos 

dois contratos, o de R$206 milhões, já tendo R$60 milhões depositados na conta da Rede/CEMAT, 

do Programa Luz Para Todos e agora mais R$115 milhões, que é o linhão que vai partir da cidade de 

Querência até Vila Rica.  

Então, eu quero comunicar isso aos colegas Parlamentares, para que vocês 

acompanhem agora o início das obras para que a população daquela região seja atendida, já que tudo 

está devidamente assinado e o recurso já autorizado. 

REQUERIMENTO: Com fulcro no art. 272, h, do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa, requeiro, depois de ouvido o soberano Plenário, da Secretaria de Estado de 

Fazenda, urgentemente, as seguintes informações: 

- Cópia do Relatório demonstrativo da avaliação e cumprimento das referidas 

metas fiscais do 1º quadrimestre do ano de 2006 para estudo prévio. 

- Cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º e 2º bimestre do 

ano de 2006. 

- Quando será realizada disponibilização de tais Relatórios na internet como 

ordena o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à transparência da gestão fiscal. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

A Responsabilidade na Gestão Fiscal dos recursos públicos é hoje aspecto 

fundamental da gestão estatal, neste sentido, enquanto, Parlamentar exercendo função fiscalizatória 

inerente ao Poder Legislativo pretendemos debater e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 

último quadrimestre, sendo imprescindíveis para tanto, as informações requeridas.  

No intuito da concreção do dispositivo descrito no inciso VII do art. 25 da 

Constituição do Estado de Mato Grosso (fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de 

seus membros ou Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta), é 

que, o presente Requerimento deverá ser aprovado. 

Razão, pela qual, pedimos aos Nobres Pares a aprovação da presente proposição. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputada VERINHA ARAÚJO - PT 

 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, o nobre Deputado 

Sebastião Rezende. 
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Queremos registrar a presença do Sr. Ney Pereira de Souza, Vice-Prefeito de Alto 

Araguaia; e também do Vanderlei Fraga, Vereador de Alto Araguaia. Sejam bem-vindos. Sintam-se 

à vontade em nossas galerias. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srª Deputada, 

amigos que assistem esta Sessão. 

1ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no art. 272, “i”, da 

Consolidação do Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos 

anais e encaminhe ao Sr. Pastor Etevildo Moraes Coelho a Moção de Congratulações, vazada nos 

seguintes termos: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros e a requerimento do Deputado Sebastião Rezende, manifesta sua efetiva congratulação ao 

Sr. Etevildo Moraes Coelho, Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus Campo de Tapurah 

pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

“...Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças e honra, e poder, e força ao nosso 

Deus, para todo o sempre. Amém”. 

Apocalipse 7:12 

“É impossível viver cada momento e não ficar profundamente impressionado com 

o poder, a justiça e a fidelidade de Deus, que é ministrada em cada página da história humana. Um 

Deus que não falha, mas age em cada detalhe para que Seus propósitos, através de Sua soberania, 

sempre permaneçam inalterados.” Pr. J.F. Noleto. 

O Pastor Etevildo Moraes Coelho, Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus 

Campo de Tapurah, vem desenvolvendo um excelente trabalho na área social e administrativa tendo 

o reconhecimento da Igreja, das autoridades municipais e de toda a sociedade tapuraense que podem 

dar um bom testemunho de seu trabalho naquela cidade. Sempre preocupou em fazer o melhor para 

atender a população, orientando espiritualmente e buscando soluções na área da Assistência Social. 

Na Pastoral conta hoje com um “rebanho” bastante crescente, “plantando” idéias e 

Congregações por todo o Município e Região. Pastor Etevildo Moraes Coelho, teve sempre como 

princípio atender aos anseios sociais, divulgar a palavra de Deus e estender a mão aos necessitados.  

Nossas Congratulações pelo relevante trabalho Ministerial como Pastor da Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus do Estado de Mato Grosso, com um grande êxito e dedicação à obra 

de DEUS. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SEBASTIÃO REZENDE - PPS 

 

2ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no art. 272,“i”, da 

Consolidação do Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos 

anais e encaminhe ao Sr. Pastor Sebastião Rebeca, Moção de Congratulações, vazada nos seguintes 

termos: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros e a requerimento do Deputado Sebastião Rezende, manifesta sua efetiva congratulação ao 

Sr. Sebastião Rebeca, Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus Campo de Brasnorte pelos 

relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 
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JUSTIFICATIVA 

 

“...Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças e honra, e poder, e força ao 

nosso Deus, para todo o sempre. Amém”. 

Apocalipse 7:12 

“É impossível viver cada momento e não ficar profundamente impressionado com 

o poder, a justiça e a fidelidade de Deus, que é ministrada em cada página da história humana. Um 

Deus que não falha, mas age em cada detalhe para que Seus propósitos, através de Sua soberania, 

sempre permaneçam inalterados.” Pr. J.F. Noleto. 

O Pastor Sebastião Rebeca, Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus 

Campo de Brasnorte, vem desenvolvendo um excelente trabalho na área social e administrativa 

tendo o reconhecimento da Igreja, das autoridades municipais e de toda a sociedade brasnortense que 

podem dar um bom testemunho de seu trabalho naquela cidade. Sempre preocupou em fazer o 

melhor para atender a população, orientando espiritualmente e buscando soluções na área da 

Assistência Social. 

Na Pastoral conta hoje com um “rebanho” bastante crescente, “plantando” idéias e 

Congregações por todo o Município e Região. Pastor Sebastião Rebeca, teve sempre como princípio 

atender aos anseios sociais, divulgar a palavra de Deus e estender a mão aos necessitados.  

Nossas Congratulações pelo relevante trabalho Ministerial como Pastor da Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus do Estado de Mato Grosso, com um grande êxito e dedicação à obra 

de DEUS. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio 2006. 

Deputado SEBASTIÃO REZENDE - PPS 

  

E aproveitando o tempo que nós temos no Pequeno Expediente, nós gostaríamos 

de ler uma parte da Bíblia Sagrada, o Salmo 112: 

“Louvai ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é abençoado e encontra grande 

prazer em seus mandamentos! 

A sua descendência será poderosa na terra; a geração dos íntegros será abençoada. 

Bens e riquezas estão em sua casa; e a sua justiça dura para sempre. 

Mesmo na escuridão brilha uma luz aos retos; pois Ele é compassivo, 

misericordioso e justo. 

Bom é o homem generoso que empresta e conduz os seus negócios com justiça; 

pois nunca será abalado; o justo ficará em memória eterna. 

As más notícias não temerás; o seu coração está firme, confiante no Senhor. 

O seu coração está bem firmado, ele não temerá, finalmente ele observará um 

triunfo sobre os seus adversários. 

Derramou dádivas aos necessitados; sua justiça dura para sempre; o seu poder 

exaltado com glória. 

O ímpio verá isso e se enraivecerá; rangerá os dentes e se consumirá; o desejo dos 

perversos perecerá”. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, o nobre Deputado 

José Carlos Freitas. 
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O SR. JOSÉ CARLOS FREITAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós trazemos 

alguns trabalhos nesta Sessão. 

Primeiramente, uma carta que nós gostaríamos de ler nas Explicações Pessoais, do 

SINDIPETRÓLEO que alerta o Governo do Estado sobre a queda de volume de óleo diesel, 

principalmente sobre a queda de receita do Estado referente ao petróleo do nosso Estado e também 

no que tange a carga tributária sobre o óleo diesel em nosso Estado, com diferencial enorme em 

relação a outros Estados. Esta carta me foi passada pelo SINDIPETRÓLEO. Eu gostaria depois de 

passar às mãos desta Presidência e também levar para audiência com o Governo de Mato Grosso. 

Trago também: 

1ª) INDICAÇÃO: Indica a Exmª Srª Secretária Estadual de Educação, Ana Carla 

Muniz, a necessidade de implantação de um laboratório de informática e de uma biblioteca na 

Escola Estadual Professor Feliciano Galdino, localizada no Município de Nossa Senhora do 

Livramento. 

Com fundamento na Resolução nº 18/91, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, seja encaminhado este expediente de Indicação a Exmª Srª Secretária Estadual de 

Educação, Ana Carla Muniz, sobre a necessidade de implantação de um laboratório de informática e 

de uma biblioteca na Escola Estadual Professor Feliciano Galdino, localizada no Município de 

Nossa Senhora do Livramento. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta Indicação à Secretária Estadual de Educação, Ana Carla Muniz, tem como 

fundamento solicitar a implantação de um laboratório de informática e de uma biblioteca na Escola 

Estadual Professor Feliciano Galdino, localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento. 

 A implantação desse laboratório de informática, bem como dessa biblioteca, irá 

contribuir numa melhor formação para esses tantos alunos que terão maior oportunidade de estarem 

atualizados nos acontecimentos do mundo todo, por meio da Internet, que poderão, em um futuro 

próximo já terem um melhor aprendizado no que tange à informática e também terão despertado o 

interesse pela leitura. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares desta Casa no sentido de 

que o presente expediente seja apreciado e aprovado. 

Plenário das Deliberações, em 24 de maio de 2006. 

Deputado JOSÉ CARLOS FREITAS - PFL 

 

2ª) INDICAÇÃO: Indica a Exmª Srª Secretária de Estado de Educação, Ana Carla 

Muniz, a necessidade de construção de uma escola estadual no Bairro Parque São João, localizado 

no Município de Várzea Grande.  

Com fundamento na Resolução nº 18/91, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, seja encaminhado este expediente de Indicação a Exmª Srª Secretária de Estado de 

Edicação, Ana Carla Muniz, sobre a necessidade de construção de uma escola estadual no Bairro 

Parque São João, localizado no Município de Várzea Grande. 

 

JUSTIFICATIVA 
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Esta Indicação tem o intuito de solicitar à Secretária de Estado de Educação, Ana 

Carla Muniz, a construção de uma escola estadual no Bairro Parque São João, Município de Várzea 

Grande. 

Esta solicitação visa proporcionar uma estrutura física adequada para os estudantes 

que residem no citado bairro, bem como na região. A construção dessa escola estadual trará maiores 

oportunidades no que tange o acesso ao estudo, que é vital e que fundamentalmente trata-se de um 

direito de todos os cidadãos.  

Assim, contamos com o apoio dos nobres Pares desta Casa no sentido de que o 

presente expediente seja apreciado e aprovado.  

Plenário das Deliberações, em 24 de maio de 2006. 

Deputado JOSÉ CARLOS FREITAS - PFL 

 

3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Diretor Institucional da Brasil TELECOM em Mato 

Grosso, Sr. José Sampaio de Medeiros, a necessidade de proceder à implantação do sistema de 

telefonia móvel no Município de Santo Afonso.  

Com fundamento na Resolução nº 18/91, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, seja encaminhado este expediente de Indicação ao Diretor Institucional da Brasil 

TELECOM em Mato Grosso, Sr. José Sampaio de Medeiros, a necessidade de proceder à 

implantação do sistema de telefonia móvel no Município de Santo Afonso. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Indicação a ser encaminhada ao Diretor Institucional da Brasil 

TELECOM em Mato Grosso, Sr. José Sampaio de Medeiros, tem o objetivo de solicitar a 

implantação do sistema de telefonia móvel no Município de Santo Afonso. 

A instalação desse telefone beneficiará toda a população da região que clama 

urgentemente pela disposição desse serviço, que é tão necessário. 

Esta solicitação atende pedido de toda a população, sociedade organizada, 

lideranças como a do ex-Vereador José Scarpatio. 

Assim, contamos com o apoio dos nobres Pares desta Casa no sentido de que o 

presente expediente seja apreciado e aprovado.  

Plenário das Deliberações, em 24 de maio de 2006. 

Deputado JOSÉ CARLOS FREITAS - PFL 

 

4ª) REQUERIMENTO: Requeiro à Mesa para que, após ouvir o soberano Plenário 

na forma do que preceitua o art. 548 e seguintes do nosso Regimento Interno, seja aprovado o 

presente Requerimento para realização de Audiência Pública, com o intuito de discutir “Demarcação 

de Terras Indígenas no Município de Paranatinga”, a se realizar no Plenário das Deliberações desta 

Casa de Leis. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No dia 10 deste mês, o Deputado Estadual José Carlos de Freitas, juntamente com 

o Deputado Estadual Hermínio J. Barreto, recebeu no Plenário Renê Barbour, um grupo de 

produtores rurais e empresários do setor madeireiro do Município de Paranatinga, onde se reuniram 
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para um debate em busca de solução para uma situação de extrema gravidade, que ameaça ruir com 

o trabalho arduamente implantado por produtores e extrativistas já da região e com os investimentos 

feitos no setor há décadas, ameaçando também a economia do Estado, por se tratar de uma região 

rica e produtiva, suprida de mão-de-obra capacitada e um pólo de desenvolvimento da mais alta 

importância. 

Trata-se da ameaça de uma possível ampliação do Parque Nacional do Xingu, em 

mais 159 mil hectares de propriedades particulares produtivas, reivindicados pelos índios da etnia 

Ikpeng, que habitam no parque desde a sua demarcação administrativa, homologada pelo Decreto-

Lei nº 1.775, de 14 de abril de 1961, que tornou propriedade indígena uma área de mais de 2,7 

milhões de hectares, abrangendo parte dos Municípios de Canarana, Paranatinga, São Félix do 

Araguaia, São José do Xingu, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Nova Ubiratã 

e Marcelândia, a qual permanece como propriedade dos indígenas que ali vivem. 

Ocorre que toda essa área de 2,7 milhões de hectares que abriga o parque é 

ocupada por pouco mais de 4 mil indivíduos de 14 etnias - conforme levantamento feito pela 

Universidade Federal de São Paulo em 2002 - e de grande semelhança cultural. 

O contingente que reivindica a ampliação do parque em mais 150 mil hectares é 

formado por cerca de 319 índios que compõem o que existe da etnia Ikpeng, que habita densas terras 

do médio Xingu. 

Assim, pelos produtores e madeireiros de Paranatinga e da região estarem 

temerosos com o risco de a FUNAI vir a atender a desnecessária e incongruente reivindicação dos 

índios, que trará conseqüências catastróficas para a economia da região e para o investimento de 

trabalho e de capital ali investido, é que requeremos essa audiência pública no intuito de discutir a 

questão e contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua aprovação. 

Plenário das Deliberações, em 24 de maio de 2006. 

Deputado JOSÉ CARLOS FREITAS - PFL 

 

5ª) PROJETO DE LEI:  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

instituições bancárias instalarem 

banheiros e bebedouros para 

atendimento aos clientes. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 Torna obrigatória a destinação de um banheiro e bebedouros para 

utilização e atendimento do público usuário, nas instituições bancárias no Estado de Mato Grosso. 

§ 1º O local designado para a implantação desse banheiro não deverá expor o 

público a riscos de qualquer gênero. 

§ 2º Deverá haver disponibilidade de pelo menos 1 (um) banheiro adaptado 

ao uso por parte de pessoa portadora de deficiência física. 

Art. 2º A desobediência ao disposto no art. 1º sujeitará o infrator à penalidade de 

multa diária de 2.000 UFIRs. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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JUSTIFICATIVA 

               

Nobres Pares, é fato corrente que as agências bancárias tornaram-se local de 

grande concentração de pessoas em face da própria atividade e serviços que prestam. 

Fato é também que um grande número de idosos, mulheres e crianças e gestantes 

sentem, durante o tempo de uso nestes estabelecimentos, necessidades fisiológicas vitais que tornam 

imperiosa a disponibilidade de banheiro e bebedouro em favor destes. 

Trata, pois, de medida integralmente destinada a reduzir os muitos obstáculos que 

tanto dificultam o cotidiano das pessoas que precisam se valer pessoalmente dos serviços bancários 

ofertados por estas instituições financeiras. Aliás, a esse respeito, muito nos admira o fato de que, até 

hoje, as adaptações exigidas no projeto não tenham sido efetivadas, espontaneamente, pelos próprios 

estabelecimentos. 

Neste sentido, a presente proposição é de extrema relevância no sentido de cobrar 

a responsabilidade social dos banqueiros em oferecer atendimento qualitativo e conforto aos seus 

usuários e clientes de seus serviços. 

Em face do exposto, conclamamos aos nobres pares, a aprovarem conosco este 

Projeto de Lei que, embora muito simples, irá facilitar o dia-a-dia desses cidadãos. 

Plenário das Deliberações, em 24 de maio de 2006. 

Deputado JOSÉ CARLOS FREITAS - PFL 

Agradecemos a atenção. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, o nobre Deputado J. 

Barreto (TRANSFERE). Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado J. Barreto, 

o segundo da pesquisa. Eu vou ter que me ausentar por alguns minutos. 

Sr. Presidente, eu quero sugerir à Mesa, a Vossa Excelência que é Líder da Mesa, 

para que faça, diante da resolução da lei eleitoral, Lei nº 11.300, um estudo com a Assessoria 

Jurídica da Casa, se necessário com uma assessoria externa, para repassar a todos os Deputados e 

Deputada a nova formatação da legislação eleitoral. 

Eu acho que nós deveríamos fazer um debate aqui sobre essa legislação eleitoral 

entre os Deputados. Nós já fizemos uma vez, em Chapada, uma reunião muito proveitosa. Eu acho 

que essa lei eleitoral tem que ser discutida aqui entre nós, o que pode, o que não pode. Os advogados 

têm que estar nos informando, porque o nosso tempo é muito corrido e, às vezes, nós pecamos aí por 

falta de tempo. 

Então, eu sugiro à Mesa, a Vossa Excelência, que organize, através da Assessoria 

Jurídica da Casa, um debate sobre essa lei eleitoral, entre os Deputados e assessores dos Deputados, 

porque os assessores cuidam da nossa vida Parlamentar, e essa legislação está muito confusa, muito 

controversa. 

É essa a sugestão, Sr. Presidente. 

Outro assunto, quero comunicar a Vossa Excelência que estive hoje, em 

Sangradouro, no Município de General Carneiro, na comemoração dos 100 anos da Missão 

Salesiana, com a presença do Bispo de Barra do Garças, padres da Itália, de toda a região salesiana.  
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A Missão Salesiana comemora 100 anos de atuação, Sr. Presidente, Srs. Deputados 

e Srª Deputada, com os Xavante, com os Bororo, uma festa muito bonita, da qual tivemos condições 

de participar. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Deputado Humberto Bosaipo 

levanta um tema e há necessidade de nos aprofundarmos no debate com relação a essa resolução 

emitida, na data de ontem, pelo TSE. 

Com certeza, Deputado Humberto Bosaipo, defiro o pedido de Vossa Excelência, 

inclusive já tem o Dr. Juarez que se dispôs em vir a fazer uma palestra a todos os assessores. Mas eu 

solicito a nossa assessoria da Mesa que providencie, para nós termos aqui uma assessoria a todos os 

Srs. Deputados e também aos assessores dos Srs. Deputados, com relação à nova resolução, o que é 

permitido, o que é proibido no processo eleitoral. 

Com a palavra, o nobre Deputado... 

O Sr. Joaquim Sucena - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Joaquim Sucena. 

O SR. JOAQUIM SUCENA - É referente ao tema, Sr. Presidente. 

Eu gostaria de acrescentar, além dessa parte jurídica, que fosse também feita uma 

discussão da parte contábil, tendo em vista que vai haver necessidade, por parte dos Parlamentares, 

de prestação de contas, além disso, nova ordem contábil para a prestação de conta junto ao Tribunal 

durante e após o período eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Deferido o pedido de Vossa 

Excelência. 

A princípio, a Instituição vai promover para os Srs. Deputados. Logo homologado, 

institucionalmente, podemos ampliar para todos os pré-candidatos do Estado de Mato Grosso. 

Institucionalmente, nós vamos também oferecer a todos os pré-candidatos as informações, tanto 

contábeis como jurídicas, sobre o processo eleitoral. 

Com a palavra, o nobre Deputado J. Barreto. 

O SR. J. BARRETO - Sr. Presidente, Srª Deputada e Srs. Deputados, cumprimento 

aqui as lideranças da cidade de Alto Araguaia, hoje se transformando num pólo do extremo sul do 

nosso Estado, o Vice-Prefeito Otonei, o Vereador Zinho e sua esposa, e o filho do Otonei aqui 

presente, enfim, cumprimento a cidade por ter ganhado também, na última sexta-feira, a elevação de 

2ª Entrância com o Tribunal de Justiça presente naquela cidade. O Otonei, juntamente com a Câmara 

Municipal, foi de fundamental importância para sensibilizar o Tribunal de Justiça do nosso Estado 

quanto a cidade de Alto Araguaia. 

Muito obrigado pela presença aqui! 

Sr. Presidente, nós, eu e os Deputados Joaquim Sucena e Dilceu Dal Bosco, 

assistimos de quarta-feira a sexta-feira a um importante congresso da UNALE, onde o tema foi: 

Amazônia, patrimônio do Brasil. E uma das palestras mais importantes que chamou atenção, 

Deputado Riva e Deputado Humberto Bosaipo, que lutaram pelo parlamento amazônico, foi a 

palestra do ex-comandante do Exército brasileiro na Amazônia, General Cláudio de Figueiredo, que 

foi de grande importância e chamou atenção dos mais de cento cinqüenta Deputados Estaduais, 

autoridades da Amazônia, autoridades do Ministério do Meio Ambiente, das diversas Secretarias 

Estaduais de Meio Ambiente naquele encontro lá em Manaus.  

E o Deputado Joaquim Sucena, inclusive, teve a participação efetiva nesse 

encontro juntamente comigo e com o Deputado Dilceu Dal Bosco. É importante lembrar que a TV 
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Assembléia vai já marcar uma data para que nós possamos assistir um vídeo de toda palestra do 

General Cláudio Figueiredo, demonstrando que a região Amazônia é um patrimônio do mundo, mas 

que é propriedade do Brasil. Muito importante para nós brasileiros e, principalmente, para nós que 

estamos fincando aqui na região amazônica. Então, ele define bem a questão amazônica. E é 

importante que a TV Assembléia mostre a toda a sociedade de Mato Grosso.  

Para encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de apenas mais quarenta segundos, meu 

tempo já está sendo encerrado, para ler aqui um comunicado da Câmara dos Dirigentes Lojistas da 

Cidade de Rondonópolis. 

“Rondonópolis, 23 de maio de 2006. 

 Sr. Deputado, 

Vimos solicitar apoio a Vossa Excelência no sentido de derrubar o veto nº 19/06, 

Projeto de Lei nº 317/05, que modifica a Lei nº 8.279, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre 

a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidades do Estado de Mato Grosso, suas 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com crédito tributário e 

não tributário pertencentes a estes entes e dá outras providências. O projeto é de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo. Aprovação desse projeto é de fundamental importância para o segmento 

produtivo, principalmente, pela grave crise que atravessamos.  

Assinado: Neris Valter Ferreira Faria - Presidente da Câmara de Dirigentes 

Lojistas da cidade de Rondonópolis.”  

Amanhã falarei sobre esse assunto.  

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Queremos registrar, com muita 

satisfação, a presença do prefeito Guedes, de Rondolândia, a pedido do Deputado Riva. É uma 

satisfação tê-lo aqui, Prefeito. Sinta-se à vontade nas galerias. 

Com a palavra, o Deputado Joaquim Sucena. 

O SR. JOAQUIM SUCENA - Sr. Presidente, Srª e Srs. Deputados, venho a esta 

tribuna dar continuidade àquilo que acabou de ser colocado pelo Deputado J. Barreto, para trazer 

também uma das coisas que nos preocupou e que nos preocupou muito, porque dentro do conceito 

que foi lá emitido, Mato Grosso está fora da região Amazônica por um conceito novo, não um 

conceito de localização, mas sim com relação às florestas úmidas. E isso nos deixou extremamente 

preocupados a início, porque o Estado de Mato Grosso tem regras amazônicas mesmo não sendo um 

Estado Amazônico, da maneira como foi lá definido. Então, eu trago essa preocupação.  

Como já disse aqui o nobre Deputado J. Barreto, nós tivemos a oportunidade de 

solicitar, para conhecimento dos Srs. Deputados, o teor desta palestra de suma importância para a 

soberania nacional e, acima de tudo, de suma importância para Mato Grosso dentro do novo 

conceito que querem emitir com relação à Amazônia.  

Nós que já pagamos um preço muito alto por sermos também amazônicos, quero 

frisar a importância disso do também amazônicos, temos que tomar algumas precauções e, acima de 

tudo, algumas ações pelo que nós pudemos observar lá, inclusive, com relação... E aqui vem se 

juntar uma das preocupações que tenho levado à frente nesta Casa, que é a nova etnia, a etnia 

Chiquitana, para que esta etnia efetivamente, ao ser homologada, possa fazer com que nossa 

Amazônia seja de uma maneira diferenciada e também usada através dessas áreas que serão 

demarcadas para os chiquitanos no Estado de Mato Grosso, nós sermos também motivo para que 

essa Amazônia seja monitorada por forças que não sejam as forças nacionais.  

Desta forma, é que digo sobre a soberania e, acima de tudo, sobre um novo 

conceito de que a Amazônia pode ser universalizada, mas ela será um patrimônio do Brasil. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, o Deputado Zé 

Carlos do Pátio. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Sr. Presidente, enriquecendo mais as 

informações da Deputada Verinha Araújo, além de 30 mil ligações do Programa Luz Para Todos, do 

Governo Federal, onde iremos atender 10 mil ligações da região do Araguaia e agora acabou de sair 

recursos de R$120 milhões para o Linhão interligando Querência até a subestação de Alto Boa 

Vista, Confresa e Vila Rica, está tendo um trabalho nosso da Bancada do PMDB e PT, no sentido de 

criar um programa específico para a questão indígena. 

Já está sendo feito um pleito junto ao Governo Federal para atender as aldeias dos 

índios Xavante, Bororo, todos os índios e todas as aldeias do Estado de Mato Grosso.  

Eu acredito que é mais um Projeto do Governo Lula, que nós estamos trabalhando 

no sentido de investimentos na área social. 

E acabo de receber uma notícia de que em Novo Santo Antônio acabou de ser 

liberado pelo INCRA mais de 400 casas para o assentamento Santo Antônio da Mata Azul, que é 

uma das nossas lutas, que é um assentamento de trabalhadores humildes da região de Novo Santo 

Antônio. 

Inclusive também está saindo hoje em São Félix do Araguaia recursos para o 

assentamento Macife I.  

Sr. Presidente, região do Araguaia, que é a região que menos apoio sempre teve e 

vai ser a região que mais investimentos teremos neste ano, inclusive do Programa Luz Para Todos, 

do programa de financiamento, do programa através do PRONAF e do programa de habitação. 

E acabo de fazer um entendimento com a FUNASA no sentido de ajudar com 

poços artesianos vários assentamento da região sul e rede de água.  

Isso vai atender vários assentamentos e em vários assentamentos da região sul e da 

região aqui da Grande Cuiabá. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Sobre a mesa, proposituras de 

autoria do Deputado Sérgio Ricardo: 

1ª) MOÇÃO DE LOUVOR: “Com fundamento nos termos regimentais vigentes, 

requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, para que encaminhe com cópia à 

Governadoria do Rotary Clube 4440 - Distrito Mato Grosso, uma Moção de Louvor ao Rotary Clube 

Rondonópolis, na pessoa do Sr. Presidente (2005-2006), Nelson Pereira Lopes, vazada nos seguintes 

termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, representando o 

pensamento da sua gente, parabeniza o Rotary Clube Rondonópolis pelos 38 anos de fundação e 

manifesta o reconhecimento público aos relevantes serviços prestados em prol da cidadania e 

melhoria da qualidade de vida do povo rondonopolitano.  

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

2ª) PROJETO DE LEI: 

Autoriza o Poder Executivo a criar, no 

âmbito do Estado de Mato Grosso, o 

Programa Estadual de Fornecimento 
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de Cadeira de Rodas e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 o Poder Executivo autorizado a criar, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, o Programa Estadual de Fornecimento de Cadeira de Rodas e a efetuar convênio com 

entidades representantes de pessoas portadoras de deficiência física, para implementar o programa. 

Art. 2º O Programa Estadual de Fornecimento de Cadeira de Rodas tem por 

objetivo, exclusivamente, promover o fornecimento de cadeira de rodas, visando atender às pessoas 

portadoras de deficiência físicas comprovadamente carentes. 

§ 1º Estarão habilitadas aos benefícios desta lei as pessoas portadoras de 

deficiência física, comprovadamente carentes, que tenham a necessidade de se locomover em 

cadeiras de rodas. 

§ 2º Define-se por carente, aquela que esteja incluída dentro do respectivo 

índice do IDH, com a legislação em vigor. 

§ 3º Cadeira de rodas é um equipamento de mobilidade destinado a 

deficientes físicos ou múltiplos (desde que uma das deficiências seja física), que tem a função de 

auxiliar na locomoção do mesmo. 

§ 4º As cadeiras de rodas referidas nos arts. 1º e 2º deverão seguir as normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), sendo de alta qualidade e durabilidade. 

Art. 3º A conveniada, descumprindo as obrigações previstas nesta lei durante sua 

participação no Programa, além de inabilitar-se para participação futura, deverá devolver ao Estado, 

na forma do regulamento, os valores recebidos devidamente corrigidos. 

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar às entidades participantes do 

Programa, os valores anuais constante do contrato de participação, sendo essas obrigadas, no prazo 

de 30 dias, findo o ano financeiro, a justificar a utilização das importâncias recebidas, através do 

comprovante de fornecimento de cadeira de rodas concedida à pessoa portadora de deficiência física 

beneficiada pelo Programa.  

Art. 5º O Poder Executivo publicará no Diário Oficial do Estado, anualmente, 

quadro demonstrativo do Programa Estadual de Fornecimento de Cadeira de Rodas, que deverá 

informar o nome da federação habilitada, Município de localização e número de beneficiários 

atendidos, bem como os valores despendidos. 

Art. 6º O Programa Estadual de Fornecimento de Cadeira de Rodas será 

regulamentado pelo Poder Executivo Estadual. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

“De acordo com censo IBGE/2000, no Brasil cerca de 14,5% da população tem, 

pelo menos, um tipo de deficiência das discriminadas pelo Decreto 32/98.” 

Após uma década de polêmica, desde que o censo de 2000 refinou os parâmetros 

para definição do conceito de deficiência e apurou que cerca de 14,5% dos brasileiros, naquela 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 

2006, ÀS 17:00 HORAS.  

Pág. 23 - Secretaria de Serviços Legislativos 

ocasião, se encaixava neste grupo. É inegável que o novo censo descortina um contingente 

“invisível” da população de grandeza significativa.  

Em relação ao Estado de Mato Grosso, o censo realizado (IBGE/2000) constatou a 

existência de pelo menos 341.494 pessoas com alguma das deficiências enumeradas. Isto representa 

nada menos que 13,5% da população mato-grossense. O censo também coletou os dados referentes à 

Capital do Estado de Mato Grosso e entre os 483.346 papa-peixes e paus-rodados, pelo menos 

58.915 (12,2 %) portam algum tipo de deficiência. 

Ocorre que, são números preocupantes, levando-se em conta que é cada vez mais 

provável a entrada dos ostomizados no rol das pessoas com deficiência, elevando os índices 

existentes. Esse crescente índice aliado à exposição do fato e do drama a sociedade fez com que 

surgisse a preocupação no legislador e o Estado, antes omisso, se arvorasse em agente protetor. 

Assim o número de vítimas em acidentes de trânsito, assaltos, acidentes de 

trabalho, e, outros, como violência urbana, aumenta a cada dia. Sendo que, destas, boa parte fica 

dependente de uma cadeira de rodas para se locomover. Também idosos, diabéticos e outros doentes 

usam esse equipamento que dá liberdade, autonomia e possibilidade de alcançar o que está além do 

seu domicílio. 

Porém, nos últimos anos não houve muita evolução em relação à criação de 

mecanismos visando amenizar a demanda de pessoas que usam este equipamento de mobilidade. A 

política do Sistema Único de Saúde - SUS não atende com qualidade e eficácia, pois cadeira de 

rodas na maioria dos casos é extensão do corpo dos usuários.  

Assim, a presente proposta, visa beneficiar pessoas com dificuldades para exercer 

o seu direito de ir e vir. A Lei mostrará que o Estado cumpre o que determina a Constituição e o 

beneficiário comprovará na prática a eficácia desta ação. 

Além disto, sabemos que o Estado é refém da Lei de Licitações e que nem sempre, 

devido aos preceitos legais, pode oferecer um produto de melhor qualidade. Assim, com o único 

objetivo de visar o bem estar dos usuários de cadeira de rodas, é que apresentamos este projeto. 

Portanto, nobres pares, face o imenso alcance social da presente proposição, 

esperamos contar com o apoio dos parlamentares desta Casa de Leis para sua aprovação. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

3ª) PROJETO DE LEI: 

Cria o Programa Restaurante Popular 

no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 criado o Programa Restaurante Popular do Estado de Mato Grosso, 

consistente numa política de inclusão social voltada à criação de uma rede de proteção alimentar em 

áreas de grande circulação de pessoas que realizam refeições fora de casa, atendendo dessa maneira, 

os segmentos mais vulneráveis nutricionalmente. 

Art. 2º São objetivos gerais do Programa: 
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I - implantar e apoiar a implantação de restaurantes populares geridos pelo 

setor público, visando à ampliação de oferta de refeições prontas saudáveis e a preços acessíveis, 

reduzindo assim, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar; 

II - oferecer refeições nutricionalmente balanceadas originadas de processos 

seguros, em local confortável e de fácil acesso, ao custo de R$1,00, destinadas, preferencialmente, 

ao público em estado de insegurança alimentar. 

Parágrafo único São objetivos específicos do Programa:  

I - elevar a qualidade da alimentação fora do domicílio, garantindo a 

variedade dos cardápios com equilíbrio entre os nutrientes (proteínas, carboidratos, sais minerais, 

vitaminas, fibras e água) na mesma refeição, possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo 

organismo; 

II - promover ações de educação alimentar voltadas à segurança 

nutricional, preservação e resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e promoção da 

saúde; 

III - gerar novas práticas e hábitos alimentares saudáveis, incentivando 

a utilização de alimentos regionais; 

IV - promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de 

refeições em ambientes limpos, confortáveis e em conformidade com as orientações dos órgãos de 

vigilância sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários; 

V - estimular os tratamentos biológicos dos resíduos orgânicos e a 

criação de hortas; 

VI - disponibilizar o espaço do restaurante popular para realização de 

atividades de interesse da sociedade (reuniões, comemorações, cursos de culinária saudável e outros 

eventos); 

VII - apoiar a construção, reforma e adaptação das instalações prediais; 

VIII - apoiar a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de 

consumo novos; 

IX - apoiar a capacitação das equipes de trabalho; 

X - apoiar a formação de profissionais, na área de gastronomia, que 

desempenhem atividades básicas de um restaurante; 

XI - apoiar a difusão dos conceitos de educação alimentar e sua 

aplicação. 

Art. 3º Os restaurantes populares podem ser geridos diretamente por órgão da 

administração pública, empresas terceirizadas ou por meio de parceria com organizações sem fins 

lucrativos. Em ambas as situações devem estar articulados com outras ações de segurança alimentar 

e nutricional, como educação alimentar, merenda escolar, distribuição de alimentos à população 

carente, dentre outras ações.  

Art. 4º No planejamento dos cardápios, no controle sanitário e na aquisição dos 

produtos com melhores preços poderão ser feitas parcerias com entidades civis e com órgãos e 

secretarias do Estado e municípios para o melhor funcionamento dos restaurantes populares.  

Art. 5º Os custos das refeições serão cobertos pelos Poderes estadual e municipal 

com recursos garantidos nos respectivos orçamentos. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Restaurantes Populares são estabelecimentos administrados pelo poder público que 

se caracterizam pela comercialização de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas 

de processos seguros, preponderantemente com produtos regionais, a preços acessíveis, servidas em 

locais apropriados e confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se alimentar. São 

destinados a oferecer à população que se alimenta fora de casa, prioritariamente aos extratos sociais 

mais vulneráveis, refeições variadas, mantendo o equilíbrio entre os nutrientes (proteínas, 

carboidratos, sais minerais, vitaminas, fibras e água) em uma mesma refeição, possibilitando ao 

máximo o aproveitamento pelo organismo, reduzindo os grupos de risco à saúde. 

Esses restaurantes devem ainda funcionar como espaços multiuso para diversas 

atividades, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e representando um pólo de contato do 

cidadão com o poder público. Nesses espaços, devem ser realizadas atividades de educação 

alimentar, como, por exemplo, palestras sobre valor nutricional dos alimentos, oficinas de 

aproveitamento e combate ao desperdício de alimentos, realização de campanhas educativas, e 

também outras atividades com fins culturais e de socialização, tais como shows, apresentações e 

reuniões da comunidade. 

Por que implantar um restaurante popular? 

O modo de vida nas médias e grandes cidades tem gerado um progressivo 

crescimento do número de pessoas que realizam suas refeições fora de casa, muitas vezes 

substituindo o almoço por um lanche rápido em bares e restaurantes, comprometendo a qualidade 

das refeições consumidas. Por questões de restrições orçamentárias, parcela significativa dessas 

pessoas não tem acesso ao mercado tradicional de refeições prontas. 

Muitos dos trabalhadores que recebem o benefício do auxílio refeição preferem 

utilizá-lo na compra de alimentos in natura em estabelecimentos tais como padarias, açougues e 

supermercados. Na maioria das vezes, esses trabalhadores residem em áreas distantes de seus locais 

de trabalho, e, desta forma, o custo e o tempo necessário ao deslocamento os impedem de fazer as 

refeições em casa, tendo como solução o almoço por meio de marmitas. Essa situação tem se 

transformado em uma violação diária aos hábitos alimentares, comprometendo a qualidade das 

refeições e aumentando os riscos de agravos à saúde, já que na maioria das vezes, as refeições não 

possuem as características que preenchem os requisitos de uma alimentação balanceada. A 

instalação de restaurantes populares visa ampliar a oferta de refeições nutricionalmente balanceadas 

e seguras, comercializadas a preços baixos.  

Os benefícios sócio-econômicos dos restaurantes populares não se restringem a 

seus usuários diretos. Os restaurantes podem atuar como reguladores de preços dos estabelecimentos 

localizados em seu entorno, contribuindo também para uma elevação da qualidade das refeições 

servidas e higiene dos estabelecimentos. 

Localização do restaurante popular. 

Os restaurantes populares devem estar localizados em regiões de grande 

movimentação de pessoas de baixa renda, como por exemplo, áreas centrais da cidade, próximas a 

locais de transporte de massa e/ou em áreas de grande circulação de população de baixa renda. A 

instalação deve permitir que os usuários não tenham que utilizar meios de transporte para a 

realização de deslocamentos no horário de almoço. 

É fundamental que seja realizado um levantamento para caracterização do público-

alvo e dos estabelecimentos comerciais existentes nas proximidades do restaurante popular. 
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Para a escolha adequada do local, podendo ser realizada uma pesquisa, com o 

objetivo de se identificar a demanda existente e o perfil do usuário potencial. Devem ser levantadas 

informações sobre os estabelecimentos que comercializam refeições e que operam nas proximidades 

do local onde se pretende instalar o restaurante visando não gerar diminuição do emprego e renda. 

Deve-se também obter dados sobre o perfil das pessoas que transitam e/ou trabalham nas 

proximidades. 

Com relação aos estabelecimentos comerciais existentes, é importante que sejam 

levantadas informações relativas à quantidade de refeições comercializadas diariamente, preço 

cobrado, tipo de cardápio e horários de funcionamento. 

Da mesma forma, é importante caracterizar o público-alvo potencial, constituído 

pelas pessoas que transitam e/ou trabalham na região. Para que seja traçado um perfil 

socioeconômico, além do levantamento dos hábitos alimentares do usuário potencial do restaurante, 

devem ser investigadas questões como nível de renda, local de realização das refeições, horário de 

almoço, ocupação, hábito de realizar refeições fora de casa, dentre outras. 

Gestão de restaurantes populares 

Os restaurantes populares podem ser geridos diretamente por órgão da 

administração pública, empresas terceirizadas ou por meio de parceria com organizações sem fins 

lucrativos. Em ambas as situações devem estar articulados com outras ações de segurança alimentar 

e nutricional, como educação alimentar, merenda escolar, distribuição de alimentos à população 

carente, dentre outras ações. Recomenda-se ainda compras diretamente de produtores locais gerando 

renda e emprego. 

Desta forma, os resultados são potencializados com impactos na eficiência, eficácia 

e efetividade na gestão do restaurante. 

Experiência recente mostra que, quando o município/estado conta com um órgão 

responsável pela condução da política local de segurança alimentar, é criado um departamento ou 

gerência com estrutura orçamentária específica para a gestão do restaurante popular. Caso não exista 

esse órgão, deve-se criar um departamento ou gerência do restaurante em outro órgão que exerça 

atividades afins. A abertura de uma dotação orçamentária específica é fundamental para que seja 

feito o acompanhamento/controle da gestão dos Restaurantes Populares, em especial a evolução das 

receitas e despesas. 

Em alguns casos, a administração pública optou por terceirizar a operacionalização 

dos restaurantes populares, por meio da contratação de empresas de alimentação industrial. Nesse 

modelo de gestão, fica transferida à iniciativa privada a exploração comercial do restaurante, 

cabendo à administração pública a função de avaliação e monitoramento dos serviços. 

Preço cobrado do usuário 

O preço a ser cobrado dos usuários dos restaurantes populares é de R$1,00, 

devendo o poder público responsável, estadual ou municipal, cobrir os custos das refeições. O preço 

total da refeição deverá ser constituído, considerando-se a sazonalidade dos insumos sem afetar a 

qualidade, a variedade e o número de refeições servidas. Considerando que o custo médio unitário 

atual das principais experiências de restaurantes populares1 está em torno de R$2,80 por refeição, ao 

optar por subsidiar a comercialização de refeições, a Prefeitura Municipal/ Governo Estadual deve 

necessariamente avaliar a sua capacidade de manutenção desse subsídio no médio e longo prazos. 

Nessas situações, é recomendável também que o subsídio seja o menor possível, tendo sempre em 

vista a busca da auto-sustentabilidade, em especial por meio de uma gestão eficiente, sem fins 

lucrativos. 
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Quanto à educação Alimentar e nutricional 

Os Restaurantes Populares devem desenvolver atividades de educação alimentar, 

visando estimular a sociedade a combater a fome e a adotar hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo para a prevenção e o combate a uma série de problemas relacionados à alimentação 

inadequada, como a desnutrição, obesidade, diabetes e hipertensão. Essas atividades podem utilizar 

diversas formas de comunicação como campanhas, palestras, folders, painéis, oficinas culinárias e 

outros. 

Diante do exposto, espero contar com a compreensão e colaboração dos ilustres 

colegas parlamentares para o aperfeiçoamento, se entenderem necessário, e aprovação do presente 

projeto de lei. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

4ª) PROJETO DE LEI: 

Institui o Dia do Assistente Social. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 instituído, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Dia do Assistente 

Social, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de maio. 

Art. 2º A data instituída por esta lei passa a constar do calendário oficial do Estado 

de Mato Grosso. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O assistente social é um profissional habilitado para o trabalho em uma gama 

extensa de atividades, tanto no setor público como na iniciativa privada. 

Os assistentes sociais desenvolvem ações relevantes para a melhoria da qualidade 

de vida da população e para o combate à exclusão social. 

A fixação de uma data no âmbito estadual, trata-se de uma justa homenagem a 

esses importantes profissionais que atuam em equipes de saúde e em outras áreas para a implantação 

de políticas públicas de inclusão social e para o exercício da cidadania ativa. 

Diante disso, apresento a presente propositura, contando com o apoio dos nobres 

pares para sua aprovação. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

5ª) PROJETO DE LEI: 

Institui o Dia do Esteticista. 

 

A ASSEMBLÉIA 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: 
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Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Dia do Esteticista, 

a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei pretende homenagear o esteticista - profissional que 

desenvolve um trabalho voltado para a promoção e manutenção da saúde da pele, do rosto e do 

corpo, valorizando a auto-imagem como itinerário para a auto-estima, qualidade de vida e da saúde.  

Como se vê, o tratamento estético não tem como objetivo apenas satisfazer a 

vaidade das pessoas, mas também, possui uma conotação psíquica, voltada ao bem-estar psicológico 

do ser humano. 

É um trabalho que exige atualização constante por parte dos seus profissionais, 

pois todos os dias novos tratamentos surgem, porém nem toda novidade é considerada a mais 

apropriada, razão pela qual os aperfeiçoamentos nessa área são indispensáveis, a fim de que se possa 

avaliar qual é o tratamento mais adequado a ser utilizado. 

Pelo exposto, evidenciada a importância do trabalho realizado por estes 

profissionais, apresentamos o presente projeto de lei e contamos com o apoio dos nobres pares para 

a aprovação do mesmo. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

6ª) PROJETO DE LEI: 

Institui o Dia do Frentista. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 instituído, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Dia do Frentista, a 

ser comemorado, anualmente, no dia 1º de março. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os frentistas são funcionários de postos de gasolina, responsáveis pelo atendimento 

ao cliente, abastecendo o veículo e verificando as condições do óleo e de outros fluidos. São 

considerados empregados e de extrema importância, pois de sua atuação depende a imagem do posto 

diante dos clientes. 

É neles depositada a confiança dos clientes, que não só abastecem os seus veículos, 

mas também verificam das condições primárias para segurança do consumidor, tais como 

verificação dos níveis de água do radiador, de óleo do cárter e do freio e de outros fluidos 

necessários ao bom desenvolvimento do veículo; condições do filtro de ar, calibração dos pneus; 

lavagem dos pára-brisas dianteiro e traseiro; e das condições das palhetas dos limpadores. 

São eles dotados de uma cordialidade ímpar, com uma extrema capacidade de 

convencimento e de bom atendimento ao usuário, mantendo sempre um bom humor, demonstrando 
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gosto em servir com muita simpatia e carisma, propiciando aos condutores de veículos e passageiros 

condições de uma viagem mais tranqüila. 

Como todo o trabalhador que executa com amor e esmero os seus serviços de 

atendimento à população, merece dela a gratidão e o reconhecimento.  

Diante disso, apresento a presente propositura, contando com o apoio dos nobres 

pares para sua aprovação. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

7ª) PROJETO DE LEI: 

Institui o Dia da Manicure. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 instituído, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Dia da Manicure, a 

ser comemorado, anualmente, no dia 14 de junho. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei pretende homenagear uma categoria de trabalhadoras que 

há muito tempo presta um serviço de natureza tão peculiar quanto especializada. 

A manicure, de fato, é uma profissional que atua, indubitavelmente, em todas as 

camadas da sociedade. Em sua maioria, humildes, as manicures exercem uma atividade honrada e 

bastante procurada, eis que contribuem para a saúde, beleza e elegância das pessoas, de ambos os 

sexos. 

A atividade já é regulamentada por legislação específica, e com a propugnação 

desta propositura objetivamos prestar uma singela homenagem às titulares dessa requisitada 

profissão. 

Diante disso, apresento a presente propositura, contando com o apoio dos nobres 

pares para sua aprovação. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

8ª) PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre isenção do pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores - IPVA para 

carros fabricados há mais de 20 (vinte) 

anos. 

 

A ASSEMBLÉIA 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: 
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Art. 1º Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA, os proprietários de veículos fabricados há mais de 20 (vinte) anos. 

Art. 2º A isenção fica condicionada à prévia aprovação do veículo na vistoria 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito. 

Art. 3º O Poder Executivo Estadual regulamentará a presente lei no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de publicação. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A frota no Estado já se aproxima dos 900 mil veículos, número que deverá ser 

alcançado em 2007. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), 

até o mês de abril/2006, a frota estadual totalizava 728,245 mil unidades. Dessa quantidade, 275,190 

mil (37,79%) são automóveis e 260,235 mil (35,73%) motocicletas e motonetas. Os 192,820 mil 

restantes (26,48%) correspondem a outros tipos de veículos como ônibus, reboque, caminhões, 

tratores, quadriciclos, caminhonetes, utilitários entre outros. Somente na Grande Cuiabá, até abril, 

eram 134,512 mil automóveis e 51,910 mil motocicletas e motonetas nas vias públicas.  

Os fundamentos da presente proposta de projeto de lei devem ser analisados sob 

alguns aspectos: o primeiro é o aspecto social. Se traçarmos um perfil dos proprietários que possuem 

veículos com mais de vinte anos de uso, concluiremos que são pessoas assalariadas, de baixo poder 

aquisitivo, que utilizam seus carros como instrumento de trabalho ou para raros momentos de lazer. 

Trata-se de um contingente que não pode se dar ao luxo de adquirir carros mais novos porque o 

salário ou rendimento mensal não permite tal privilégio, e o valor do IPVA tem um peso 

significativo no orçamento familiar. 

Outro aspecto importante a justificar tal proposta é a melhoria significativa na 

qualidade da frota de veículos no Estado de Mato Grosso. Como a isenção está condicionada à 

prévia aprovação do veículo na vistoria do Departamento de Trânsito (art. 2º), este exercerá um 

rigoroso controle sobre as condições de cada automóvel, exigindo a adequação de todas as normas 

de segurança para só, então, fazer jus ao benefício. 

Um terceiro aspecto é o econômico. De acordo com o gerente de IPVA, vinculado 

à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), a inadimplência hoje é de 25% (Diário de Cuiabá, 

25/02/2006). A isenção estimulará os proprietários a não mais transferirem seus veículos para outros 

Estados, mantendo aqui o pagamento das demais taxas anuais como licenciamento e seguro 

obrigatório. Como se sabe, há muitos proprietários que andam à margem da legislação de trânsito, 

simplesmente porque não conseguem efetuar o pagamento do IPVA, somado às taxas obrigatórias. E 

assim, não regularizam a situação administrativa do veículo junto ao Departamento de Trânsito. 

Ruim para o proprietário que anda sob tensão, pois a qualquer momento pode confrontar-se com 

uma blitz e ter o seu carro apreendido, ruim para o DETRAN que não arrecada nem o IPVA nem as 

taxas obrigatórias. Se optar só pelas taxas, isentando o IPVA, nos casos de carros com mais de vinte 

anos, certamente haverá um incremento considerável na arrecadação e, indiretamente, uma grande 

melhoria na frota circulante em todo Estado de Mato Grosso. 

Diante do exposto, espero contar com a compreensão e colaboração dos ilustres 

colegas parlamentares para o aperfeiçoamento, se entenderem necessário, e aprovação do presente 

projeto de lei. 
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Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

9ª) PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

órgãos estaduais de defesa do 

consumidor dar publicidade, 

anualmente, ao cadastro dos 

fornecedores e prestadores de serviços 

cujas atuações sejam, 

comprovadamente, lesivas aos 

consumidores. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 Ficam os órgãos estaduais de defesa do consumidor obrigados a publicar, 

anualmente, o cadastro com nome ou razão social dos fornecedores e prestadores de serviços 

infratores da legislação de defesa do consumidor, fazendo constar o número total de reclamações 

registradas, indicando quais foram sanadas.  

Parágrafo único Deverão os órgãos públicos de defesa do consumidor do 

Estado de Mato Grosso, no âmbito de sua competência, quando da publicidade e do cadastro dos 

infratores, indicar informações que tornem inequívoca a identificação da pessoa jurídica que 

desrespeita a legislação consumerista.  

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias após sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se disposições em contrário. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nossa proposta atende ao que determina o art. 44, caput, da Lei Federal nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): "Os órgãos públicos de defesa do consumidor 

manterão cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e 

serviços devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi 

atendida pelo fornecedor”. 

O consumidor (que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final), muitas vezes se vê diante de: vícios de quantidade (em que o 

conteúdo líquido é inferior às indicações constantes do vício de embalagem, recipiente); vício de 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária; vício de qualidade; vícios ou defeitos relativos à 

prestação de serviços; vícios de informações (insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos). 

Tais vícios tornam os serviços e produtos inadequados ou impróprios para o 

consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor. 

Os órgãos estaduais de defesa do consumidor, tais como, PROCON/MT (Programa 

de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso), deverão, anualmente, divulgar o cadastro dos 

fornecedores de produtos ou serviços cujas atuações sejam lesivas aos consumidores. 
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A Lei nº 8.078/90 visa que a educação e a informação dos consumidores e 

fornecedores se constituam na principal meta a ser alcançada. Para que tal objetivo se consuma 

plenamente em nosso Estado, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 

propositura. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

10ª) PROJETO DE LEI: 

Proíbe informação de preços sobre 

produtos ou serviços expressos 

unicamente em parcelas, e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 Ficam os fornecedores proibidos de informar aos consumidores preços de 

produtos e serviços unicamente na modalidade de parcelas mensais, omitindo o valor total do bem. 

Parágrafo único O disposto no caput refere-se às informações prestadas 

pelos fornecedores através de: 

I - cartazes expostos em seus estabelecimentos comerciais; 

II - cartazes expostos nas vias públicas; 

III - panfletos distribuídos em residências; 

IV - em jornais de bairro; 

V - em jornais de grande circulação; 

VI - nos demais meios de comunicação. 

Art. 2º A infringência ao disposto nesta lei acarretará ao infrator multa no valor de 

40 UPF/MT (Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso), por informação indevida. 

Art. 3º Nos termos da Lei nº 7.170, de 21 de setembro de 1999, o valor arrecadado 

a título da multa prevista no artigo anterior, será revertido para o Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os fornecedores, no afã de vender seus produtos ou serviços, utilizam-se de táticas 

de marketing que levam o consumidor mais incauto ao erro.  

É comum esse apelo em qualquer forma de contato entre fornecedor e consumidor. 

O primeiro, para não causar um impacto no bolso do segundo, mostra-lhe o preço de uma parcela, 

sem informar quantas são, deixando, ainda, de informar o valor total do bem ofertado. 

Até em suas residências consumidores são atraídos por essas armadilhas. Há 

funcionários de grandes estabelecimentos comerciais que colocam nas grades das residências, caixas 

de correio ou por debaixo de portas, folders, panfletos ou cartões ofertando seus produtos ou 

serviços por preços altamente atraentes em, por exemplo, “apenas R$19,00 mensais”; ou “só hoje 
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R$15,00”; ou, ainda “por R$21,00 este fim de semana” e o mais apelativo de todos: “monte sua casa 

por R$99,00 e pague só depois do dia ...” etc... 

Com esses atrativos fazem com que os consumidores dirijam-se aos 

estabelecimentos que fazem essas mirabolantes ofertas, e, completamente iludidos, acabam 

comprando, sem que façam uma correta análise sobre o preço total, os juros embutidos, e o pior, se 

os pagamentos mensais cabem no bolso de cada um. 

Alguma providência há de ser tomada para pôr um basta nessa enganação. 

Em que pese o insculpido no art. 31, § 1º; art. 37, II, IV e V; e art. 52, todos da Lei 

8078/90, Código de Defesa Consumidor dispor que é abusivo deixar de informar ao todos os dados 

necessários à aquisição de produtos ou serviços, essa prática é useira e vezeira, sem que providências 

sejam tomadas. 

Acreditamos que a aprovação desta proposta fará com que os fornecedores, ao 

informar os preços de seus produtos ou serviços ajam com mais transparência, informando ao 

consumidor quantas parcelas compõem o valor total do bem oferecido, para que o usuário não mais 

incorra em erro. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

11ª) PROJETO DE LEI: 

Determina o treinamento e habilitação 

de servidores dos Poderes Estaduais 

em língua de sinais, visando ao 

atendimento de portadores de 

deficiência auditiva. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 Os Poderes Estaduais desenvolverão e manterão Programa de Treinamento 

e Habilitação em Língua de Sinais para seus servidores, visando ao atendimento aos portadores de 

deficiência auditiva, objetivando a meta de pelo menos dois servidores habilitados em cada unidade 

de atendimento ao público ou, em se tratando de unidades descentralizadas, pelo menos dois 

servidores habilitados em cada uma delas. 

Art. 2º A participação no Programa é restrita a servidores estaduais e a admissão a 

ele será voluntária, mediante simples inscrição dos interessados em dele participar, sempre 

respeitado o número de vagas disponíveis em cada grupo de ciclo de treinamento e habilitação e em 

rigorosa consonância com a distribuição mínima desses servidores preconizada no artigo anterior.  

Art. 3º Os Poderes do Estado regulamentarão no prazo de até 90 (noventa) dias a 

aplicação do que dispõe esta lei, podendo, para sua execução, adotarem medidas conjuntas. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do 

orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 
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A forma verbal de atendimento é predominante em todos os órgãos públicos 

estaduais. 

Com isto, embora aí incluída a maioria da população, há a exclusão daqueles que 

são portadores de deficiência auditiva em geral, impedindo-lhe o pleno exercício de seus direitos e 

subordinando-o à assistência de outrem que possa transmitir-lhe o que tenha sido falado. 

Assim, a medida ora proposta tem por escopo proporcionar aos cidadãos 

portadores de deficiência auditiva, meios para que exerçam pessoal e diretamente seus direitos, 

obtendo eles próprios as informações e orientações necessárias em todos os órgãos de todos os 

Poderes do Estado de Mato Grosso. 

Dessa maneira, diante dos fatos, contamos, uma vez mais, com o inestimável apoio 

de nossos nobres pares para a aprovação desta propositura. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS 

 

12ª) PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre a elaboração de 

estatística sobre a violência contra a 

mulher, na forma que especifica. 

 

A ASSEMBLÉIA 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 o Poder Executivo obrigado a elaborar estatísticas periódicas sobre a 

violência que atinge a mulher no Estado de Mato Grosso. 

§ 1º Deverão ser tabulados todos os dados em que conste qualquer agressão 

que vitime a mulher, devendo existir codificação própria e padronizada para todas as Secretarias do 

Estado e demais órgãos. 

§ 2º A periodicidade não poderá ser superior a doze meses. 

§ 3º A metodologia utilizada deverá seguir um padrão único para a coleta e 

tabulação dos dados. 

Art. 2º Os dados coletados deverão ser centralizados e estarão disponíveis para 

acesso de qualquer interessado. 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações 

próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário, devendo os orçamentos 

futuros destinar recursos específicos para seu fiel cumprimento. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As mulheres são as que correm maiores riscos de sofrer violência em ambientes 

domésticos e familiares e, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 

em cada quatro mulheres é vítima de abusos sexuais cometidos por seu parceiro ao longo da vida. 

O "Relatório Mundial sobre Violência e Saúde", da OMS de 2002, afirma que 

quase metade das mulheres que morrem por homicídio é assassinada por seus maridos ou parceiros 

atuais ou anteriores, uma porcentagem que se eleva a 70% em alguns países. 
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É de fundamental importância o conhecimento da extensão da violência contra a 

mulher, visando elaborar políticas públicas apropriadas para o seu combate. Sem os dados 

estatísticos coletados de forma científica, dificilmente as autoridades competentes conseguirão 

adotar medidas de efeito real. 

As estatísticas deverão ser elaboradas a partir de um padrão único para a coleta de 

dados, bem como obedecer a uma periodicidade mínima que permita ao poder público visualizar o 

resultado e a correção das medidas adotadas. 

Pelo exposto, espero contar com a compreensão e colaboração dos nobres colegas 

parlamentares para a aprovação da presente proposta que visa fortalecer os direitos conquistados 

pelas mulheres. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado SÉRGIO RICARDO - PPS” 

 

Proposituras de autoria do Deputado Dilceu Dal Bosco: 

1ª) MOÇÃO DE LOUVOR: “Com fundamento no que dispõe o Regimento 

Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano plenário, que seja encaminhada Moção de 

Louvor ao Prefeito de Araputanga, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através 

dos Srs. Deputados que a compõe, vem apresentar Moção de Louvor ao Prefeito de Araputanga, pelo 

aniversário de emancipação política do município. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Entre os anos 1953 e 1955, Nélson da Costa Marques conheceu e mediu terras 

entre os Rios Jauru e Cabaçal. Separou para si áreas de terras no Vale das Pitas, do Bugre, da Água 

Suja e no Córrego Grande. 

Pelos anos de 1957 e 1958, um grupo de imigrandes coreanos e japoneses adquiriu 

terras na região do atual sítio urbano de Araputanga, a fim de implantar uma colonização modelo. 

Denominaram o lugar de Ituinópolis. Porém, o projeto não deu certo. 

Pelos anos de 1957 e 1958, um grupo de imigrantes coreanos e japoneses adquiriu 

terras na região do atual sítio urbano de Araputanga, a fim de implantar uma colonização modelo. 

Denominaram o lugar de Ituinópolis. Porém, o projeto não deu certo. 

Em seguida Nélson da Costa Marques deu início ao loteamento das áreas rurais em 

torno do Ituinópolis. A 23 de maio de 1963, a família Sato resolveu fundar um patrimônio. Deu o 

nome de Paixão para o povoado, denominação que perdurou durante anos. O nome deveu-se ao fato 

dos pioneiros se apaixonarem pela riqueza das madeiras e do solo. Foi esse segundo nome do lugar, 

substituindo o de Ituinópolis. 

O atual nome de Araputanga foi dado por Nélson da Costa Marques. 

A denominação é devida a grande quantidade de mogno existente na região. Os 

termos “Araputanga” e “mogno” têm o mesmo significado, designado árvore da família das 

meliáceas, cientificamente conhecida por Swietenia macrophilla, uma espécie de vegetal que se 

distribui desde a América Central até a região do Centro Oeste brasileiro. É madeira de cor 

avermelhada e bastante apreciada para fabricação de móveis, e está em franco processo de extinção. 

A Lei Estadual nº 4.153, de 14 de dezembro de 1979, criou o Município de Araputanga.  
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Portanto, não poderíamos deixar de homenagear neste dia tão especial esse 

glorioso município, que muito contribuiu para que o Estado de Mato Grosso pudesse desenvolver-se 

expressivamente. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado DILCEU DAL BOSCO - PFL 

 

2ª) MOÇÃO DE LOUVOR: Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno 

deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano plenário, que seja encaminhada Moção de Louvor 

ao Prefeito de Rio Branco, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através 

dos Srs. Deputados que a compõe, vem apresentar Moção de Louvor ao Prefeito de Rio Branco, pelo 

aniversário de Emancipação Política do município. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As origens do Rio Branco retroagem ao tempo da extração da poaia, sem ficar 

memória escrita daqueles tempos. 

A denominação do Município de Rio Branco é homenagem ao Rio Branco, curso 

d’água que banha a cidade e também é referência à Colônia Rio Branco, implantada pelo governo do 

Estado numa área de 200 mil hectares, através do Decreto Lei nº 1.598, de 28 de maio de 1953. A 

colônia começou a partir de ações desenvolvidas por João Augusto capilé, da Comissão de 

Planejamento da Produção, que buscava assentar colonos que tiveram problemas em Dourados e 

Jaciara. 

O Rio Branco que deu nome à cidade e ao projeto Colônia Rio Branco, banha o 

território municipal e desenha a paisagem regional com seus serpenteios e belas quedas d’água. 

O Distrito de paz de Rio Branco foi criado em 4 de abril de 1978, jurisdicionado 

ao Município de Cáceres. A Lei Estadual nº 4.151, de 13 de dezembro de 1979, criou o Município 

de Rio Branco.  

Portanto, não poderíamos deixar de homenagear neste dia tão especial esse 

glorioso município, que muito contribuiu para que o Estado de Mato Grosso pudesse desenvolver-se 

expressivamente. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado DILCEU DAL BOSCO - PFL 

 

3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia a Srª 

Secretária de Estado de Educação a necessidade de disponibilizar um ônibus para atender os alunos 

do assentamento Rio São Paulo no Município de Ipiranga do Norte.  

Nos termos do art. 245 do Regimento interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro 

à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada ao Exmº Sr. Governador do Estado, com 

cópia a Srª Secretária de Estado de Educação, a necessidade de disponibilizar um ônibus para 

atender os alunos do Assentamento Rio São Paulo, no Município de Ipiranga do Norte. 

 

JUSTIFICATIVA 
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O Município de Ipiranga do Norte com uma economia agrícola avançada e 

promissora, mostrou-se ser um dos municípios de maior desenvolvimento econômico e social na 

região do norte mato-grossense. 

Porém, em razão da recente crise do agronegócio em que se encontra nosso país, 

muitas cidades do nosso estado estão com seus cofres em déficit orçamentário. 

Mas não é por esse motivo que devemos deixar em segundo plano outros setores 

da administração pública como é o caso da educação. 

Há um acampamento em Ipiranga do Norte denominado Acampamento Rio São 

Paulo, que fica a trinta e dois quilômetros do município, possui mais ou menos oitenta famílias 

acampadas e mais de quarenta alunos matriculados na rede de ensino municipal e estadual. 

Em razão da distância em que se encontra o acampamento, o volume de alunos 

matriculados na rede pública, e a intempérie da natureza, é que solicitamos um ônibus para a 

locomoção desses alunos visando sanar de vez o problema de transporte que muito tem preocupado 

os pais, alunos e educadores. 

Há um ônibus que transporta outras pessoas das demais localidades e recolhe 

também os alunos da rede pública residentes no acampamento supracitado. Porém, transportando 

diariamente mais de oitenta pessoas torna-se inviável além de perigoso. 

O que solicita-se aqui, nada mais é que a continuidade do serviço de transporte aos 

alunos da rede pública, garantindo, assim, o acesso à educação. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

Deputado DILCEU DAL BOSCO - PFL” 

 

Sobre a mesa, projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora: 

“Modifica o Anexo Único da Resolução 

nº 492, de 06 de abril de 2006, que 

disciplina a concessão de diárias no 

âmbito do Poder Legislativo. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, 

RESOLVE: 

Art. 1º O Anexo Único da Resolução nº 492, de 06 de abril de 2006, que 

disciplina a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

 Discriminação de Cargos Dentro do 

Estado (R$) 

Fora do 

Estado (R$) 

Internacional 

(U$) 

a) Membros do Poder Legislativo;  200,00 350,00 300,00 

b) Servidores da Assembléia Legislativa 

ocupantes dos cargos identificados com a 

sigla DSL-I; 

Servidores do Tribunal de Contas ocupantes 

180,00 300,00 250,00 
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dos cargos identificados com a sigla TCDGA-

1; 

c) Servidores da Assembléia Legislativa 

ocupantes dos cargos identificados com as 

siglas DSL-II, DSL-III, DSL-IV, COR, GER, 

ASE-I, AAL-I, AAL-II, APG 7 a APG 10;  

Servidores do Tribunal de Contas ocupantes 

dos cargos identificados com as siglas 

TCDGA-2, 3, 4, 5, 6, 7 e TCDGAS 1, 2; 

140,00 245,00 200,00 

d) Servidores de nível superior do Poder 

Legislativo; 

130,00 200,00 180,00 

e) Demais servidores. 100,00 175,00 150,00 

 

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

disposições em contrário. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Foi aprovada no corrente ano a Resolução nº 492, de 06 de abril de 2006, referente 

às regras para a concessão de diárias. Ocorre, no entanto, que no decorrer de sua aplicação neste 

curto espaço de tempo, houve a reivindicação para que se fizesse uma adaptação no Anexo Único, 

corrigindo valores de modo a melhor se adequar ao orçamento das Casas a quem se destinam a 

Resolução. 

Assim é que se apresenta o presente Projeto de Resolução, na certeza de sua 

aprovação pelos nobres Pares. 

Plenário das Deliberações, 24 de maio de 2006. 

MESA DIRETORA” 

 

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. Com a 

palavra, o nobre Deputado Zé Carlos do Pátio. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Sr. Presidente, a Justiça e o Ministério Público 

interromperam o horário eleitoral gratuito do PMDB e as inserções de 30 segundos, nos quais eu 

coloco, no horário eleitoral gratuito, a questão de que Mato Grosso é o Estado que cobra o ICMS 

mais alto do País de energia elétrica - hoje, chega a 42,85% -, e coloco também que o ICMS da 

telefonia é o mais caro do País. Inclusive, muitas indústrias não vêm para cá por esse motivo.  

Estou sendo processando na Justiça pelo Ministério Público que me denunciou, 

porque eu denunciei no horário eleitoral gratuito que enquanto uma minoria da população tem 

regime especial de impostos, uma elite deste Estado não paga imposto ou tem regime especial, a 

grande maioria dos comerciantes deste Estado paga o imposto antecipado, quer dizer, o ICMS 

Garantido. O comerciante, o bolicheiro, o mecânico, a loja que vende aquele R$1,99 têm de pagar o 

imposto antecipado, enquanto, hoje, empresas como CARGIL, BUNGE, ADM e AMaggi pagam 

ICMS em regime especial. 

Fui denunciado pelo Ministério Público na Justiça, porque eu falei no horário 

eleitoral gratuito da caixa preta dos incentivos fiscais. Há quanto tempo eu venho brigando pela 

caixa preta dos incentivos fiscais, que para muitos são incentivos fiscais, mas para mim são 
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renúncias fiscais? É dinheiro que poderia ser aplicado em educação, saúde. É dinheiro que poderia 

melhorar a arrecadação das Prefeituras do interior de Mato Grosso. Mas nós estamos procurando, 

pagando, subsidiando essas grandes empresas. 

Eu quero aqui colocar que eu não temo esse tipo de perseguição. Já coloquei a 

nossa assessoria jurídica para fazer a minha defesa, porque esse tipo de encaminhamento não tem 

nada a ver com candidatura a Governo ou pré-candidatura a Governo. Eu defendo isso desde o meu 

primeiro mandato. Eu fui o Deputado Estadual que criou a primeira lei de iniciativa popular da 

história da Assembléia Legislativa; que votou contra o ICMS da energia; que votou contra o ICMS 

da telefonia; que votou contra o FETHAB; que votou contra o aumento do combustível. E essa 

discussão eu venho fazendo há muito tempo. 

Mas hoje a minha assessoria pegou vários pronunciamentos meus, de 1999 para cá, 

em que eu faço essas defesas, com disquetes, para encaminhar à Justiça. Também peguei recortes de 

vários jornais em que eu defendo a redução dos impostos. O Estado de Mato Grosso só vai crescer 

se nós criarmos mecanismos de reduzir os impostos para atrair indústrias, e daí nós poderemos fazer 

com que este Estado cresça. 

Muitos não têm coragem de vir para Mato Grosso. Por que a Mitsubishi foi para 

Catalão, um cidade pequena do Estado de Goiás? Por que outras indústrias estão se instalando em 

Rio Verde? Estão se instalando em Goiânia? Por que elas não vêm para cá? Porque não tem uma 

política industrial de incentivo à indústria. 

Estou sendo processado, mas eu já vi várias atitudes do próprio Governo, em 

lançamento de obras, em que as pessoas lançam o Governo, como eu vi na região do Araguaia 

lançando a BR-158, obra em que 50% era do Governo federal e 50% do Governo do Estado, o 

Governo Lula sendo criticado no lançamento da obra, mesmo tendo ele colocado recurso e lançado o 

Governador Blairo Maggi ao Governo do Estado. E eu pergunto a vocês: Puxa vida! Eu, ao 

questionar o imposto que está alto da energia, da telefonia; ao questionar que o trabalhador paga 

mais imposto do que as grandes empresas; ao questionar a caixa preta dos incentivos fiscais, tenho 

de ser processado pelo Ministério Público na Justiça Eleitoral?  

Mas eu não sou filho de pai assombrado! Eu não tenho receio dessas coisas! Eu fui 

candidato a prefeito de Rondonópolis contra tudo e contra todos, do PT ao PFL, e perdemos a 

eleição por poucos votos. Quase levamos a eleição, se o Governo não tivesse um comportamento 

escuso aos interesses públicos. 

Esse próprio Governo que faz o discurso moralizador, ético, sério, realmente tem 

uma imagem de um homem público de exatidão, mas não é isso na campanha política. 

Em Rondonópolis, na eleição, ele teve que ter outros comportamentos para poder 

reverter a eleição do candidato dele. Só no palanque tinham vários Deputados, ex-Governadores, 

Governador, Secretários quase todos, e nós quase ganhamos a eleição em Rondonópolis. Não é isso 

que vai me temer, não. Nós vamos continuar a nossa caminhada. Eu tenho, inclusive, a pesquisa 

qualitativa, que está interessante, porque é o inverso do que eu achava. Pelo que está aqui, nós temos 

que reverter o quadro na nossa Capital, onde ele está construindo uma imagem muito sólida, na 

nossa Capital, porque no interior a imagem dele está muito mais pulverizada do que eu imaginava, 

está muito mais deteriorada do que eu imaginava! A imagem mais sólida que ele tem é aqui na 

Capital, por incrível que pareça. Eu achava que até era o inverso, mas nós vamos mudar essa idéia 

aqui da Capital, porque a sociedade cuiabana e várzea-grandense tem que ter consciência de que não 

é esse o modelo de Governo que nós queremos. 
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Muitas pessoas não acreditam que, lá na região sul, nós - numa pesquisa em 

Rondonópolis - estamos dando quase 2 por 1 nele para o Governo do Estado. Muitos não acreditam, 

mas é verdade. Eu queria que algumas empresas de comunicação fizessem essa pesquisa em 

Rondonópolis e soltassem nos jornais aqui de grande circulação.  

Não fazem, Deputado J. Barreto, porque vai ser ruim para ele, vai repercutir mal. 

Mas o Jornal Página Única mostrou numa pesquisa e, conforme esse Jornal Página Única, nós 

estamos 2 por 1. 

Aqui eu quero parabenizar a bancada dele, que está segurando o nome dele aqui na 

Capital. Até acho que ele deve valorizar. Mas nós vamos reverter o quadro aqui. Nós vamos 

desnudar esse Governo que não é o Governo de um povo humilde, um povo trabalhador nosso. É o 

Governo das minorias! É o Governo das minorias! Hoje, nós temos pesquisas de que ele está 

fragilizado em Sinop, em Cáceres, em Barra, e em Rondonópolis nem se fala. Mas nós vamos ter 

que mudar aqui na nossa Capital, porque esta é a nossa cidade. É aqui que se muda tudo. É aqui que 

se transforma. 

E Vossas Excelências estejam certos de que nossa Capital vai dar a resposta para 

rediscutir um projeto alternativo de poder para Mato Grosso... 

O Sr. Mauro Savi - Vossa Excelência me concede um aparte? 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Concedo um aparte ao líder do Governo. Mal se 

fala, e o líder do Governo vem defender o Governador, Deputado Mauro Savi. 

Aliás, Deputado, parabéns! Primeiro mandato, mal chegou a esta Casa, vem de 

Sorriso, um simples vereador, chega nesta Casa e já é líder do Governo. Já está dando um show aqui 

conduzindo a bancada do Governo. 

Concedo o aparte a Vossa Excelência. 

O Sr. Mauro Savi - Obrigado, nobre Deputado. Vossa Excelência já mediu o 

discurso de início. Vossa Excelência leva-me para cima e, automaticamente, o peso com que eu iria 

falar já diminui bastante. 

Mas, nobre Deputado, eu concordo com as palavras de Vossa Excelência na 

questão da Capital. Estão aí as pesquisas. Agora, no interior, também este Governador trabalhou 

muito. Vossa Excelência é prova disso. Os municípios em que o PMDB governa, o Governador, em 

nenhum momento, discriminou. Nós conversamos ontem isso no Colégio de Líderes. E eu espero... 

O PMDB, se eu não me engano, soltou uma pesquisa qualitativa, fica pronta esta semana, e vocês, os 

Parlamentares, mais a cúpula do PMDB tiveram acesso e a estudaram, hoje de manhã. Essa pesquisa 

poderia ser divulgada. Essa pesquisa deve ter um quadro geral do Estado. 

Agora, eu acredito muito no trabalho do homem público, e a única pesquisa em 

que eu acredito mesmo é naquela da urna, não a da boca de urna, mas a da urna. Quando Vossa 

Excelência disse que ele foi a Rondonópolis nas eleições a Prefeito, ele tinha obrigação de ir a 

Rondonópolis. Agora, para a questão escusa de que Vossa Excelência sempre fala nesse microfone, 

estão aí os poderes constituídos, o Ministério Público, o TRE, o TSE, para qualquer pessoa entrar 

com recurso, recorrer e anular a eleição. Não ocorreu isso em Rondonópolis. Certo? Houve, sim, um 

trabalho árduo do Governo para ganhar o Governo lá, de uma pessoa, até então, desconhecida, como 

era o Adilton Sachetti. Era desconhecido pela população de Rondonópolis, mas ganhou uma eleição 

em nome do Governador. E se o Governo estiver hoje, como o senhor fala, dois por um, ele tem 

trinta e três por cento, já dá mais do que o Adilton fez. Então, ele melhorou, sim, em Rondonópolis, 

com certeza no Estado inteiro de Mato Grosso. Acho que o PMDB não tem nem candidato a 

Governador do Estado de Mato Grosso. Vai acabar andando junto com o PPS, para que o Estado 
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cresça mais e mais. Obrigado. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Deputado Mauro Savi, eu quero aqui colocar 

para Vossa Excelência que eu sou um homem que acredita em projetos. Hoje, por exemplo, o 

PMDB está extremamente solidificado no Município de Rondonópolis.  

A forma como foi conduzida a eleição lá, a forma como foram os procedimentos, o 

PMDB está extremamente solidificado lá. É um partido com cinco mil filiados, tem a maior bancada 

de vereadores, tem uma estrutura partidária e, unido com o PL, está aqui o Deputado J. Barreto, hoje 

temos em torno de setenta por cento da base popular da cidade. 

O Governador hoje tem trinta por cento. Vossa Excelência acertou. PMDB e PL 

têm setenta por cento da base popular na cidade. Então, o Governador é minoria na cidade de 

Rondonópolis. Ele está administrando com minoria. A cidade de Rondonópolis é uma cidade 

audaciosa. Não é por que ele é de lá que o povo vai falar amém. E vou dizer mais, aqui em Cuiabá, 

existe um sentimento muito grande do povo cuiabano. E isso nós vamos mostrar, que é a falta de 

valorização do povo cuiabano neste Governo. E nós vamos mostrar isso. O povo cuiabano é um 

povo que não foi respeitado na sua verdadeira expressão, como deveria ter sido respeitado neste 

Governo. 

A Srª Verinha Araújo - Deputado, o senhor me permite um aparte? 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Este Governo sempre ficou acima do bem e do 

mal aqui em Cuiabá. Desprezou o povo cuiabano. Na hora que travar o debate, você vai ver que o 

povo cuiabano vai realmente reagir contra tudo isso. Este Governo só quer o apoio do povo 

cuiabano, só quer o apoio do povo várzea-grandense, mas na hora de administrar o Estado não 

chama esse povo para administrar com ele.  

Eu permito um aparte à Deputada Verinha Araújo.  

A Srª Verinha Araújo - Deputado Zé Carlos do Pátio, eu quero, ao apartear Vossa 

Excelência, declarar a minha solidariedade diante de uma decisão da Justiça Eleitoral quanto às 

inserções de Vossa Excelência. Vossa Excelência falava de seu trabalho parlamentar e tomava uma 

posição em relação ao atual Governo do Estado. 

Preocupa-me muito, porque eu acho que a justiça tem que ser imparcial, ela tem 

que tomar uma mesma posição para todos. E não é o que nós vimos observando em relação a outras 

inserções, de outros partidos políticos, de outras figuras públicas, em matéria de inserções eleitorais, 

em minutos, em segundos de inserções eleitorais. 

Então, eu quero declarar a minha solidariedade, porque eu também fui vitima de 

uma decisão similar a essa de Vossa Excelência. Também tinha um tempo que a Justiça Eleitoral 

permite aos partidos divulgar o seu trabalho, e assim eu o fiz, mas o PPS entrou com recurso para 

que fosse retirada do ar a minha inserção e da Senadora Serys. E a Justiça Eleitoral foi além, além de 

retirar a nossa, retirou também a do Deputado Ságuas, que em nenhum momento fazia nenhuma 

crítica em relação ao Governo do Estado, que era o objeto da ação que o PPS recorreu. 

Então, eu não quero aqui questionar o mérito, eu acho que a justiça tem que se 

fazer presente, e ela vai se fazer presente nesta eleição, esperamos, mas ela tem que ser imparcial, 

tem que tomar a mesma posição em relação a todos, e não é o que estamos vendo. Nós estamos 

vendo, inclusive, o próprio PSDB atacando o Governo Lula em diversas inserções, mas ele não é 

punido... (É DESLIGADO O MICROFONE) 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Quer mais um tempo? 

A Srª Verinha Araújo - Só um minutinho. 
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Então, eu vejo que a indignação de Vossa Excelência tem procedência. Por que só 

esses Parlamentares que estão questionando, que estão contestando, estão tendo as suas inserções 

impedidas de serem vinculadas pela Justiça Eleitoral? E por que outras inserções que, inclusive, 

transparecem claramente em campanha eleitoral de diversas figuras, que são candidatos, que nós já 

sabemos que são candidatos e, no entanto, essas inserções continuam sendo vinculadas?  

Outras inserções com ataques, inclusive, eu quero retomar aqui, ao Governo Lula, 

isso eu já vi no ano passado, vi agora neste ano, e, no entanto, a Justiça Eleitoral não usa dois pesos 

e duas medidas, ela simplesmente está impedindo aquelas que trata mais do âmbito da conjuntura 

estadual com um conteúdo muito mais crítico, como foi o caso das nossas, da minha, da Senadora 

Serys e de Vossa Excelência. É só isso, colega Deputado Zé Carlos do Pátio. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu agradeço, Deputada Verinha, mas a 

comunicação... Aliás, eu quero colocar o seguinte: a gente já não tem muito espaço na imprensa. A 

grande imprensa já não nos abre muito espaço. Eu dou um exemplo. Eu quero parabenizar o jornal 

Folha do Estado, que explicou por que cassaram as nossas inserções.  

A Folha do Estado explicou: “Porque o Deputado queria reduzir o ICMS da 

telefonia, porque o Deputado era contra que enquanto uns pagavam o ICMS Garantido, outros 

pagavam regime especial, porque o Deputado era contra também à questão da caixa preta dos 

incentivos fiscais.” 

Parabéns à Folha do Estado! Alguns meios de comunicação... Eu até ia trazer aqui 

para mostrar para o povo. Só falou que cassou, mas não explicou por quê. Tem que explicar. Tem 

que explicar por que eu estava defendendo o povo. Por que não explica? Por que não fala a verdade 

para o povo? Que o Deputado Zé Carlos do Pátio foi cassado nas inserções, no seu direito de falar 

até no horário eleitoral, porque estava defendendo o povo, até no direito líquido que temos. 

Concedo um aparte ao Deputado Carlos Brito. 

O Sr. Carlos Brito - Agradeço Vossa Excelência pelo aparte. 

Ao que tomei notícia, o programa do PMDB foi retirado do ar por iniciativa do 

Ministério Público Estadual. Não foi sequer provocado por qualquer outra agremiação partidária. Foi 

retirado do ar porque fazia uso indevido desse espaço concedido pela legislação que trata de políticas 

institucionais que cada partido deve levar à população e não de palanque eleitoral antecipado daquilo 

que se pretende com candidaturas. Foi por isso que o Ministério Público socorreu ao Judiciário, que, 

por seu lado, a fim de garantir o que estabelece a legislação, determinou a retirada do programa. 

Estava sendo uso desvirtuado da finalidade desse horário, desse tempo gratuito que a legislação 

concede aos partidos políticos, aos seus membros.  

De outro lado, enquanto agente político de Cuiabá, a minha base é em Cuiabá, eu 

não posso ficar silente diante de uma afirmativa que em nada pareça com a verdade, sequer tem a 

fumaça de verdade.  

O Governador Blairo Maggi é de longe, de longe, o Governador que mais fez e faz 

por Cuiabá e por sua gente, em termos de obras físicas e em termos de valorização da sua história, 

sua cultura e, por conseguinte, do seu povo. 

Não há Governador na história de Mato Grosso que tenha, de maneira mais 

concreta, materializado esse respeito, seja na recuperação do patrimônio histórico-cultural, que é a 

memória do povo cuiabano, a base do povo mato-grossense. 

Cuiabá existe antes de existir o Estado de Mato Grosso, portanto os investimentos, 

hoje, cerca de 200 milhões de reais, investidos na Capital desde 2003, 1° de janeiro de 2003, nas 

diversas áreas de administração, justificam o que estamos afirmando. 
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Portanto, não endosso, não concordo e afirmo: Governador Blairo Maggi para 

Cuiabá tem se portado com devido respeito. Muito obrigado! 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Deputado, eu quero só colocar o seguinte: a 

minha defesa ...  

Quando em 2003... Em 1999, Vossa Excelência era Deputado comigo, eu já 

defendia a redução dos impostos. Eu já questionava a questão da máfia do fisco. Eu fui o Deputado 

que denunciou a máfia do fisco. Eu fui o Deputado que lutou contra o aumento do imposto da 

energia e da telefonia. Eu fui o Deputado que questionei várias vezes, convoquei Secretário a 

respeito dos incentivos fiscais. Eu fui Deputado que fui contra a votação do ICMS Garantido.  

Poxa, vida! Como é que é palanque eleitoral? Não concordo, Deputado Carlos 

Brito. Não é palanque, porque já é uma conduta minha anterior. Eu falei ali como Deputado. Eu não 

falei ali como pré-candidato. A minha imagem ali estava como Deputado Estadual do PMDB, Líder 

da Bancada do Partido. Agora dizer que porque eu sou pré-candidato, vão tirar o direito meu de falar 

aquilo que eu estou sempre contra? Eu sempre mostrei que era contra isso. Então, não é justo o que 

está fazendo e que o Governo se posicionou. Nós sabemos quem foi que pediu ao Ministério 

Público. 

Agora, eu vou, Deputada Verinha Araújo até o fundo nessa questão. Vou pegar 

outras inserções em horário eleitoral. Vou levantar... Porque se tiver que ir para cima desse 

promotor, eu vou para justamente garantir o meu direito.  

Ora, chega desse negócio de achar que o cara é promotor é acima do bem e do mal. 

Que é promotor pode chegar e querer tolher o meu direito de expressão. Vamos parar com isso. 

Daqui uns dias, o Poder Executivo estará refém desse pessoal. Vamos parar com isso! É um 

promotor com o nome de Marcelo. Eu já estou com a minha assessoria jurídica fazendo um estudo. 

E vou saber, sim. E me desculpe o Partido que entrou contra. Daí que nós vamos realmente 

continuar a nossa peregrinação. Sou um cara determinado. Sou um cara de posição.  

E tem mais, Deputado, eu sou muito realista. Realmente, este Governador, hoje, 

ainda está aí acima do bem e do mal, por causa da nossa grande Cuiabá e Várzea Grande. E 

reconheço isso, porque nós temos pesquisas, mas não é a mesma coisa no interior, não. A coisa está 

degringolando no interior e vai mudar aqui na Capital também. 

Podem esperar, vai começar a mudar aqui na Capital também. Vossa Excelência 

vai ver, porque a sociedade está começando a ter uma nova...(O MICROFONE É DESLIGADO). 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Deputada Verinha Araújo, eu 

agradeço a sua colaboração, mas o horário regimental até às 19:00 horas venceu. Agradeço a 

compreensão do Deputado Zé Carlos do Pátio. 

Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do Dia. 

Indicações de autoria dos Deputados José Carlos Freitas, Eliene, J. Barreto, Dilceu 

Dal Bosco e Riva, 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. 

Queremos registrar, com muita honra e satisfação, a presença do Prefeito de 

Tabaporã, nosso amigo, Prefeito Rogério Riva.  

Sinta-se à vontade. Seja bem-vindo à nossa Casa. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Carlos Brito, ao Secretário de Estado 

de Justiça e Segurança Pública, Célio Wilson, e ao Serviço de Inteligência das Policiais Civis e 
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Militar, pela intervenção que evitou que Mato Grosso integrasse o circuito de rebeliões programadas 

pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), que articulou dezenas de motins que ocorreram nos 

presídios de São Paulo e de outros Estados. 

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 Apoio, de autoria do Deputado Carlos Brito, à intervenção do Poder 

Público Municipal, na pessoa do Prefeito Wilson Santos, na greve do transporte coletivo do 

Município de Cuiabá e à iniciativa de contratação de profissionais, motoristas e cobradores, de 

forma emergencial sendo que propomos a redução de jornada de trabalho, o que permitirá a abertura 

de novas vagas e a contratação efetiva desses mesmos profissionais. 

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 Sebastião Rezende, ao pastor 

Sebastião Rebeca, Presidente da Igreja Assembléia de Deus, Campo de Brasnorte, pelos relevantes 

serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, ao o pastor 

Etevildo Moraes Coelho, pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus Campo de Tapurah, pelos 

relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.  

Em discussão as Moções. Encerra 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 Pedro Satélite, ao Sr. Adriano 

Roberto Alves, Promotor de Justiça da Comarca de Peixoto de Azevedo, em defesa do meio 

ambiente daquela Comarca.   

Em discussão a Moção. Encerra a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que a 

aprovam, permaneçam como se encontram. (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente.  

Moção de Louvor, de autoria do Deputado Sérgio Ricardo, a Governadoria do 

Rotary Clube 4440, Distrito de Mato Grosso, ao Rotary Clube de Rondonópolis, na pessoa do seu 

Presidente, Sr. Nelson Pereira Lopes.  

Em discussão a Moção. Encerra a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que a 

aprovam, permaneçam como se encontram. (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente.  

Moção de Louvor, de autoria do Deputado Dilceu Dal Bosco, ao prefeito de Rio 

Branco, pelo aniversário de emancipação político-administrativa daquela cidade.  

Moção de Louvor, de autoria do Deputado Dilceu Dal Bosco, ao prefeito de 

Araputanga. Pelo aniversario de emancipação político-administrativa daquela cidade.  

Em discussão as Moções. Encerra a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que 

as aprovam, permaneçam como se encontram. (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente.  

Requerimento, de autoria do Deputado Carlos Brito, ao Prefeito de Cuiabá, Wilson 

Santos e ao Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá Elias Nogueira Peres, solicitando informações 

sobre a suposta máfia da ortopedia que segundo matéria vinculada pela imprensa estariam agindo no 

Pronto Socorro de Cuiabá.  

Em discussão. Encerra a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o  

aprovam, permaneçam como se encontram. (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente.  

Requerimento de autoria da Deputada Verinha Araújo à Secretaria de Estado de 

Fazenda, solicitando cópia do Relatório demonstrativo da avaliação e cumprimento das referidas 

metas fiscais do 1º Quadrimestre do ano de 2006 para um estudo prévio.  
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Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 

Expediente. 

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de pauta 

para tramitação do Projeto de Lei n° 210/06, Mensagem n° 23/06, que autoriza o Poder Executivo a 

abrir crédito especial em favor da Secretaria de Estado de Administração, no valor de R$450.000,00 

(quatrocentos e cinqüenta mil reais).  

Em votação o Requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de pauta 

para tramitação do Projeto de Lei n° 209/06, Mensagem n° 22/06, do Poder Executivo, que autoriza 

o Poder Executivo a incluir projeto na Lei nº 8.430, de 29.12.05, para integralização de capital social 

do CEPROMAT.  

Em votação o Requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n° 207/06, Mensagem n° 19/06, de autoria do 

Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 8.460, de 10.03.06, que autoriza o Poder 

Executivo a promover parceria com os clubes de futebol profissional do Estado de Mato Grosso, e 

dá outras providências. 

O Sr. José Carlos Freitas - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado José Carlos Freitas. 

O SR. JOSÉ CARLOS FREITAS - Sr. Presidente, eu apresentei um Requerimento 

que não foi lido na votação. Eu faço questão que seja apreciado o Requerimento de minha autoria. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Informa-me a assessoria técnico-

jurídica que é pedido de audiência pública. Todos os pedidos de realização de audiência pública 

estão indo para as Comissões, até porque as Comissões ordena o dia e a hora da realização da 

audiência pública, conforme o pedido do autor. 

O SR. JOSÉ CARLOS FREITAS - Ok, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Em 2ª discussão, Projeto de Lei n° 

207/06, Mensagem n° 19/06, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 8.460, 

de 10.03.06, que autoriza o Poder Executivo a promover parceria com os clubes de futebol 

profissional do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Com Parecer favorável da 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em Redação Final, Projeto de Lei nº 69/06, Mensagem nº 10/06, de autoria do 

Poder Executivo: 

Altera a redação de dispositivos da Lei 

nº 8.370, de 10 de outubro de 2005. 

 

A ASSEMBLÉIA 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: 
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Art. 1º Os dispositivos da Lei nº 8.370, de 10 de outubro de 2005, adiante 

mencionados, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica criado o Jardim Botânico do Estado de Mato Grosso. 

Parágrafo único O Jardim Botânico do Estado de Mato Grosso será 

administrado pela Coordenadoria do Jardim Botânico, subordinado à Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente - SEMA. 

Art. 2º Compete à Coordenadoria do Jardim Botânico: 

(...) 

Art. 3º Fica afetada, para fins de implantação do Jardim Botânico do Estado 

de Mato Grosso, a área de 67,6630ha (sessenta e sete hectares, sessenta e seis ares e trinta 

centiares), situada na Avenida Chico Mendes, de propriedade do Estado de Mato Grosso, com 

o seguinte caminhamento: Partindo do MP01 situado à margem esquerda do Córrego Pinheira, 

com azimute de 161°30’00”e distância de 1.124,00m até o MP02. Deste segue com azimute de 

242°30’00” e distância de 264,00m, confrontando-se com o Bairro Novo Tempo até chegar ao 

MP03. Deste segue com azimute de 353°00’00” e distância de 347,00m confrontando-se com 

a AMBEV até chegar ao MP04. Deste segue com azimute 265°45’00” e distância de 

1.054,00m, confrontando-se com a AMBEV até o MP05, situado à margem esquerda do Rio 

Cuiabá, ponto final deste caminhamento. 

Art. 4º Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - 1 (um) cargo de Coordenador do Jardim Botânico, Nível DAS-4; e 

(...)” 

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

Em discussão a Redação Final. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao 

Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 148/06, Mensagem nº 16/06, de autoria do 

Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a incluir na Lei nº 8.430, de 29 de dezembro de 

2005 as providências seguem. Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 141/06, de autoria do Poder Judiciário, que 

dispõe sobre o reajuste e vencimento dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências. 

Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

O Sr. Riva - Solicito a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Riva. 

O SR. RIVA - Sr. Presidente, estou um tanto temeroso em relação ao quorum na 

Sessão de manhã.  

Eu queria sugerir a Vossa Excelência, dada a necessidade urgente de aprovação 

dessa matéria, que inclusive o Tribunal de Justiça aguarda para elaboração de sua folha do mês de 

maio, pedir a Vossa Excelência a possibilidade de convocação de uma Sessão Extraordinária a 
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seguir para apreciação dessa matéria em 2ª discussão, para que o autógrafo possa ser feito ainda, 

amanhã, e enviado à Casa Civil para sanção. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Eu defiro o pedido de Vossa 

Excelência, Deputado Riva.  

Eu solicito que... Já foi providenciada aqui pela Mesa, em discussão com as 

Lideranças Partidárias, a dispensa de pauta desse projeto, para nós podermos assim proceder à 

apreciação, em 2ª discussão, numa Sessão Extraordinária. 

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de pauta 

para tramitação do Projeto de Lei n° 141/06, de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre o 

reajuste de vencimento dos servidores do Poder Judiciário, e dá outras providências. 

Em votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram 

(PAUSA). Aprovado. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n° 210/06, Mensagem n° 23/06, de autoria do 

Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial em favor da Secretaria de 

Estado de Administração, no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais). Com 

Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n° 125/06, de autoria do Deputado Mauro Savi, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de Símbolo Internacional de Surdez nas condições 

que especifica, e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e 

Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n° 130/06, de autoria das Lideranças Partidárias, 

que modifica dispositivos da Lei nº 6.997, de 14.05.98, que dispõe sobre a utilização de motocicletas 

no transporte público de passageiros nas Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos no Estado 

de Mato Grosso, e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e 

Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Requerimento de autoria do Deputado Chico Daltro, à Mesa Diretora, solicitando a 

realização de Audiência Pública, com a finalidade de debater sobre a FERRONORTE, em especial 

sobre a complementação do traçado até Cuiabá. 

Informa-me a Consultoria Técnico-Jurídica que já tem uma matéria do mesmo teor 

e eu solicitei para apensar esta matéria. 

Requerimento de autoria do Deputado Chico Daltro, à Mesa Diretora, solicitando a 

realização de Audiência Pública, com a finalidade de discutir o Projeto de Lei nº 116/06, que 

concede isenção do pagamento de ICMS e IPVA sobre veículos destinados ao deslocamento de 

turistas. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 

expediente. 

O Sr. Carlos Brito - Questão de Ordem, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE ( SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, para uma Questão 
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de Ordem, o Deputado Carlos Brito.  

O SR. CARLOS BRITO - Sr. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência 

solicitasse a verificação de quorum, em razão do projeto de emenda constitucional da Defensoria 

Pública que já tramita há vários meses nesta Casa e não temos obtido quorum para segunda votação. 

Na minha conta tem sim os dezesseis Deputados necessários presentes. Solicito que seja feita a 

chamada para verificar o quorum, senão nós vamos ter que protelar para a próxima semana com 

certeza. Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Defiro o pedido de Vossa 

Excelência e solicito ao 1º Secretário, Deputado Riva, a verificação de quorum. 

O Sr. 1º SECRETÁRIO - Sr. Presidente, nós já fizemos uma contagem dos Srs. 

Deputados e nós temos quorum suficiente para apreciação do projeto de emenda constitucional, que 

inclusive está com parecer já favorável a sua tramitação dado pela Comissão Especial que avalia 

esse projeto de emenda constitucional em segunda. Está apto inclusive a ser votado.  

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Portanto, havendo quorum 

suficiente para apreciar projeto de emenda constitucional, vamos apreciar.  

Em 2ª discussão, Projeto de Emenda Constitucional nº 09/05, de autoria do 

Deputado Carlos Brito, que acrescenta dispositivos às disposições transitórias da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com Parecer favorável da Comissão Especial. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. 

Solicito ao 1º Secretário, Deputado Riva, que proceda à chamada nominal.  

O SR. 1º SECRETÁRIO - Deputado João Malheiros (SIM), Deputado Pedro 

Satélite (SIM), Deputado Mauro Savi (SIM), Deputado Renê Barbour (SIM), Deputado Sérgio 

Ricardo (AUSENTE), Deputado Sebastião Rezende (SIM), Deputado Dilceu Dal Bosco 

(AUSENTE), Deputado Joaquim Sucena (SIM), Deputado Humberto Bosaipo (AUSENTE), 

Deputado Zeca D’Ávila (AUSENTE), Deputado José Carlos Freitas (SIM), Deputado Alencar 

Soares (SIM), Deputado Eliene (AUSENTE), Deputado Chico Daltro (SIM), Deputado Campos 

Neto (AUSENTE), Deputado Riva (SIM); Deputado Zé Carlos do Pátio (SIM), Deputado Nataniel 

de Jesus (AUSENTE), Deputado Silval Barbosa (SIM); Deputado Ságuas (SIM), Deputada Verinha 

Araújo (SIM), Deputado Carlão Nascimento (AUSENTE), Deputado J. Barreto (SIM), Deputado 

Carlos Brito (SIM). 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Solicito ao Sr. 1º Secretário que 

proceda à 2ª chamada dos Srs. Deputados. 

O SR. 1º SECRETÁRIO - Deputado Sérgio Ricardo (AUSENTE), Deputado 

Dilceu Dal Bosco (AUSENTE), Deputado Humberto Bosaipo (AUSENTE), Deputado Zeca D’Ávila 

(AUSENTE), Deputado Eliene (AUSENTE),  Deputado Campos Neto (AUSENTE), Deputado 

Nataniel de Jesus (AUSENTE) e Deputado Carlão Nascimento (AUSENTE).    

Sr. Presidente, votaram 16 Srs. Deputados, sendo 16 votos favoráveis.  

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Eu só justifico aqui Deputado Riva 

a ausência do Deputado Sérgio Ricardo que, neste momento, está representando a Casa no Fórum de 

Meio Ambiente que está acontecendo no Centro de Eventos. 

Portanto, feita a segunda chamada. Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Emenda Constitucional n° 06/06, de autoria do 

Deputado Mauro Savi, que acrescenta inciso ao art. 263, da Seção I (Do Meio Ambiente), do 

Capítulo III (Dos Recursos Naturais), da Constituição Estadual. Com Parecer favorável da Comissão 

de Constituição e Justiça. 
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Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação... 

Solicito ao Sr. 1° Secretário, que proceda à chamada nominal dos Srs. Deputados. 

O SR. 1° SECETÁRIO - Deputado João Malheiros (SIM); Deputado Pedro 

Satélite (SIM); Deputado Mauro Savi (SIM); Deputado Renê Barbour (SIM); Deputado Sérgio 

Ricardo (AUSENTE); Deputado Sebastião Rezende (SIM); Deputado Dilceu Dal Bosco 

(AUSENTE); Deputado Joaquim Sucena (SIM); Deputado Humberto Bosaipo (AUSENTE); 

Deputado Zeca D’Ávila (AUSENTE); Deputado José Carlos Freitas (SIM); Deputado Alencar 

Soares (SIM); Deputado Eliene (AUSENTE); Deputado Chico Daltro (SIM); Deputado Campos 

Neto (AUSENTE); Deputado Riva (SIM); Deputado Zé Carlos do Pátio (SIM); Deputado Nataniel 

de Jesus (AUSENTE); Deputado Silval Barbosa (SIM); Deputado Carlão Nascimento (AUSENTE); 

Deputado J. Barreto (SIM); Deputado Carlos Brito (SIM); Deputada Verinha Araújo (SIM); 

Deputado Ságuas (SIM). 

Sr. Presidente, peço autorização para realizar a segunda chamada. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Autorizado, Deputado Riva. 

O SR. 1° SECETÁRIO - Deputado Sérgio Ricardo (AUSENTE); Deputado Dilceu 

Dal Bosco (AUSENTE); Deputado Humberto Bosaipo (AUSENTE); Deputado Zeca D’Ávila 

(AUSENTE); Deputado Eliene (AUSENTE); Deputado Campos Neto (AUSENTE); Deputado 

Nataniel de Jesus (AUSENTE); Deputado Carlão Nascimento (AUSENTE). 

Sr. Presidente, votaram 16 Srs. Deputados, sendo 16 votos SIM. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Portanto, aprovada a presente 

Emenda Constitucional. Vai ao Expediente. 

Antes de passar para a Sessão Extraordinária, vamos votar alguns Projetos de 

Resolução, todos do mesmo autor e com o mesmo teor, que concede o Diploma Mulher Cidadã. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 46/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Terezinha de Souza Maggi. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 47/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Vera Lúcia Cintra Zago. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 48/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Thatiane Laura Pedrosa Marques. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 49/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Madalena Rodrigues dos Santos 

Vieira... 

O Sr. Zé Carlos do Pátio - Peço a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Zé Carlos do Pátio. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Quem é o autor desses Projetos? 

O SR. PRESIDENTE (SILVAL BARBOSA) - O Deputado Humberto Bosaipo. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 50/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Amini Haddad Campos. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 51/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Lilian Vieira Tereza de Lima. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 52/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Raquel Regina de Souza Ribeiro. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 53/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Vera Lúcia Bertolini. 
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Em discussão única, Projeto de Resolução nº 54/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Eliacir Pedrosa da Silva. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 55/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Maria Helena Gargaglione Póvoas. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 56/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Cleula de Fátima Maciel Borges. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 57/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Ana Virgínia Ferraz Matos. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 59/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Sueli Batista dos Santos. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 60/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Ady Aparecida da Silva Marchi. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 61/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Tânia Regina Borges Barbosa de 

Lima. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 62/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Francisca Benedita de Matos Pinto. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 45/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Ana Maria do Carmo Caporossi. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 44/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma Mulher Cidadã a Srª Alzira Papadimacopoulos 

Nogueira. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 43/06, de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo, que concede o Diploma de Mulher Cidadã a Srª Jaci Ribeiro Proença. Todos 

com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão os Pareceres. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que os aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovados. Vão ao Expediente. 

Esgotada a pauta da Ordem do Dia. 

Assim como foi acordado pelo Plenário, encerraremos a presente Sessão 

convocando a próxima para as 19:35 horas. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido 

Popular Socialista - João Malheiros, Pedro Satélite, Mauro Savi, Renê Barbour, Sérgio Ricardo e 

Sebastião Rezende; da Bancada do Partido da Frente Liberal - Dilceu Dal Bosco, Joaquim Sucena, 

Humberto Bosaipo e José Carlos Freitas; da Bancada do Partido Progressista - Alencar Soares, 

Eliene, Chico Daltro, Campos Neto e Riva; da Bancada do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro - Zé Carlos do Pátio, Nataniel de Jesus e Silval Barbosa; da Bancada do Partido dos 

Trabalhadores - Ságuas e Verinha Araújo; da Bancada do Partido da Social Democracia Brasileiro - 

Carlão Nascimento; da Bancada do Partido Liberal - J. Barreto; da Bancada do Partido Democrático 

Trabalhista - Carlos Brito. 

Deixou de comparecer o Sr. Deputado Zeca D’Ávila (EM MISSÃO OFICIAL), do 

PFL. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão (LEVANTA-SE 

A SESSÃO). 
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- Tânia Maria Pita Rocha; 

- Aedil Lima Gonçalves; 

- Revisão: 

- Nilzalina Couto Marques; 
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