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ATA Nº 097 - “B” 

 

 

 

PRESIDENTE      - DEPUTADO WAGNER RAMOS (EM EXERCICIO)  

1º SECRETÁRIO - DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR (AD HOC) 

2º SECRETÁRIO - DEPUTADO ZÉ DOMINGOS FRAGA (AD HOC) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Declaro aberta a presente Sessão. 

Solicito aos nobres Deputados Romoaldo Júnior e Zé Domingos Fraga que 

assumam a 1ª e 2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS ROMOALDO JÚNIOR E ZÉ DOMINGOS FRAGA ASSUMEM A 1ª E 

2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra, o Sr. 2º Secretário, 

para proceder à leitura da Ata. 

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

24 DE JUNHO DE 2015, ÀS 17:00 HORAS.) 

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

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Em votação a Ata que acaba 

de ser lida (PAUSA)... 

O SR. 2ª SECRETÁRIO - Sr. Presidente, quero pedir uma retificação aqui na Ata 

quando se refere ao Deputado Zé Domingos Fraga como Dr. Jose Domingos Fraga. Eu não sou 

doutor. Então, peço a retificação. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Embora seria bastante gratificante 

se fosse, Deputado Zé Domingos Fraga. Mas, solicitamos a correção. 

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) - “Memorando nº 0211/15/GAB/DJR, datado em 

Cuiabá, 15 de julho de 2015, do Gabinete da Deputada Janaína Riva, à Consultoria Técnico-Jurídica 

da Mesa Diretora. 

Ilmº Senhor, 

Cumprimentando-o e conforme determinação da Exmª Deputada Janaína Riva, 

informo que a Deputada irá se ausentar da Sessão Ordinária vespertina do dia 15 de junho de 2015 

por motivos particulares. 

Atenciosamente, 

QUÉZIA RODRIGUES C. LIMOEIRO 

Chefe de Gabinete” 

 

“Ofícios nºs 1.116, 1.146, 1.124, 1.148, 1.099,/2015, da Secretaria de Estado de 

Cultura, Esporte e Lazer, em resposta, respectivamente, às Indicações nºs 272, 271, 273, 445 e 
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545/2015, de autoria do Deputado Oscar Bezerra; Oficio nº 2.085/2015, da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, em agradecimento à Moção de Congratulação nº 717/2015, de autoria do 

Deputado Emanuel Pinheiro; Oficio nº 781/2015, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e 

Assuntos Fundiários, em resposta, respectivamente, às Indicações nº 979/2015, de autoria do 

Deputado Eduardo Botelho; 999 e 1.033/2015, de autoria do Deputado Wancley Carvalho; Ofícios 

nºs 818 e 838/2015, da Secretaria de Estado de Infraestrtura e Logística, em resposta, 

respectivamente, às Indicações nºs: 121/15, de autoria do Deputado Zé Domingos Fraga, e 892/15, 

de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco; Oficio nº 1.062/2015, da Secretaria de Estado de Cultura, 

Esporte e Lazer, em resposta às Indicações nºs: 406/15, de autoria do Deputado Wancley Carvalho; 

258/15, de autoria do Deputado Eduardo Botelho; 525/15, de autoria do Deputado Wancley 

Carvalho; Oficio nº 1.013/2015, da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta à Indicação nº 

576/15, de autoria do Deputado Wancley Carvalho.” 

 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Encerrada a primeira parte, 

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. Com a palavra o Deputado Pedro Satélite 

(TRANSFERE). Com a palavra o Deputado Oscar Bezerra.  

Aproveito a oportunidade para agradecer a presença do Vereador Silvio 

Sommavilla, que está em visita aqui no Plenário, ali ao lado do Deputado Coronel Taborelli. 

O Vereador Silvio Sommavilla é do Município de Tangará da Serra. 

Agradeço a sua presença em meu nome e em nome do Deputado Saturnino 

Masson.  

O SR. OSCAR BEZERRA - Sr. Presidente, colegas Deputados. 

Quero aqui referenciar ao Sr. Presidente, Deputado Wagner Ramos, ao Deputado 

Saturnino Masson, esta Indicação que apresento aqui é da região de Vossas Excelências e, portanto, 

gostaria que os senhores também fizessem um esforço para atendê-la.  

INDICAÇÃO: Indica ao Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, 

com cópia ao Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de disponibilizar um médico 

neurologista para atender uma vez ao mês a APAE de Barra do Bugres. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fim 

indicar à SETAS e à SES a necessidade de disponibilizar um médico neurologista para atender uma 

vez ao mês, a APAE de Barra do Bugres. 

Justificando o pedido ora exposto, devo mencionar que o Movimento Apaeano é 

uma grande rede, constituída por pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e 

instituições parceiras - públicas e privadas - para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da 

pessoa com deficiência e a sua inclusão social.  

Atualmente, o Movimento congrega a FENAPAES - Federação Nacional das 

APAES, 23 Federações das APAES nos Estados e mais de duas mil cento e quarenta e três APAES 

distribuídas em todo o País que propiciam diariamente atenção integral a cerca de 250.000 pessoas 

com deficiência. É o maior movimento social do Brasil e do mundo na sua área de atuação. 

Há que salientar, ainda, que a aludida associação não tem fins lucrativos, exerce 

trabalho de grande relevância social no Município de Barra do Bugres e tem personalidade jurídica. 
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Além disso, sua diretoria é formada por pessoas reconhecidamente por autoridades da cidade, como 

idôneas e de moral ilibada, as quais exercem suas funções sem nenhum tipo de remuneração. 

E segundo a nossa Constituição Federal de 1988, por meio do art. 156, “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.” 

Nesse sentido, com o objetivo de promover a saúde das mais de 70 (setenta) 

crianças e jovens com deficiência de Barra do Bugres, venho, por meio deste expediente, solicitar a 

ajuda do Poder Executivo Estadual para a disponibilização de um médico Neurologista para atender 

uma vez ao mês os excepcionais da APAE, sendo esta uma medida de direito e da mais lídima 

justiça social. 

Posto isso, é a síntese fática necessária para justificar a presente Indicação 

legislativa. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015.  

Deputado OSCAR BEZERRA - PSD 

Justificando o pedido ora exposto, devo mencionar que o Movimento Apaeano é 

uma grande rede constituída por pais e amigos e tem um trabalho brilhante no Município de Barra 

do Bugres, onde essa demanda é proveniente.  

 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra o Deputado Zeca 

Viana. 

O SR. ZECA VIANA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa aqui presente.  

Sr. Presidente, estou usando esta tribuna para comentar um pouco sobre o episodio 

que houve nesta tarde na Comissão onde o Líder do Governo tomou uma atitude incoerente com a 

realidade das coisas; incoerente com os companheiros desta Casa; incoerente com o que nós 

tínhamos combinado hoje, pela manhã, sobre a LDO, e chega na hora da votação manda pedir 

destaque ou pedir votação em bloco de mais trinta e poucas Emendas.  

Nós aprovamos na CCJR, em 1ª votação, setenta Emendas, foram foi tiradas mais 

vinte e poucas e ficaram cinquenta e quatro. De repente, vem a ordem do Governo para patrolar e 

tirar mais trinta e poucas Emendas. E a Comissão ficou sem saber, com o Relatório pronto, Relator e 

coisa... 

Para mim, é um desrespeito com este Parlamento. E se nós da Mesa Diretora, Sr. 

Presidente, não impusermos respeito nesta Casa, vamos pegar e não vamos economizar trinta 

milhões, cinquenta milhões por ano, não, vamos economizar quatrocentos milhões de reais, 

fechando as portas e vamos para casa cuidar dos nossos negócios. Porque não justifica ter um 

Parlamento que seja mandado pelo Executivo, que seja submisso ao Executivo. 

Nós não podemos mais admitir esse tipo de coisa aqui dentro! Ou vamos impor 

respeito, vamos impor ordem ou vamos fechar as portas e mandar de volta ao Governo os 

quatrocentos e poucos milhões de reais que esta Casa consome durante o ano, porque é uma 

vergonha o que está acontecendo.  

Eu acho que nós precisamos nos valorizar e esta Casa precisa ser respeitada. 

Agora, o que o Líder do Governo está fazendo a mando do Governo é vergonhoso conosco. 

Então, o que nós precisamos, senhores, é ter harmonia, é ter o bom senso de 

discutir, sim. É óbvio que o Governo tem o direito de recusar as Emendas, assim como nós temos o 
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direito de colocá-las também na LDO ou em qualquer mensagem que for. Mas, agora, nós não 

podemos passar por um constrangimento desses que estamos passando. 

Eu estou me sentindo diminuído perante o que está acontecendo. Esta Casa está 

perdendo a identidade e nós precisamos agir rápido, agir antes que seja tarde. 

Então, Sr. Presidente, eu acho que a Mesa tem toda prerrogativa de nos ajudar e 

fazer com que esta Casa seja respeitada. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra, Deputado Pedro 

Satélite. 

O SR. PEDRO SATÉLITE - Sr. Presidente, nobres Pares, apresento um 

Requerimento: 
REQUERIMENTO: Com fulcro no art. 154 e seguintes do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, que determine a 

convocação de Audiência Pública, no dia 17 de agosto de 2015, às 17 horas, a ser realizada nesta 

Casa de Leis, com a finalidade de debater sobre o Estatuto da Companhia Mato-grossense de 

Mineração - METAMAT, junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC.  

Essa Audiência Pública contará com a presença dos Srs. Deputados Estaduais, 

devendo ser convidados: Governador do Estado, Secretário-Chefe da Casa Civil, Secretário de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Diretor-Presidente 

da METAMAT, Prefeitos Municipais, Vereadores, Entidades de Classe Estaduais, Cooperativas de 

Mineração, Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso, Universidade 

Federal do Estado de Mato Grosso, Sindicato da Mineração do Estado de Mato Grosso - 

SIDMINÉRIO, Sindicato dos Geólogos do Estado de Mato Grosso - SIDGÉO.  

 

JUSTIFICATIVA 

  

A Audiência Pública justifica-se pela necessidade de avançar na reforma política e 

administrativa que vem sendo implantada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, bem como 

somar esforços para que possibilitemos o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. 

Nesse bojo, como é sabido, a mineração é um dos pilares da economia do Estado 

de Mato Grosso, sendo desenvolvida por grandes mineradores e principalmente por pequenos 

garimpeiros, que estão esparramados por quase todos os municípios, gerando empregos, renda, 

desenvolvimento social e econômico, se mantendo como a base econômica de muitos municípios. 

É justamente nesse contexto que aparece a Companhia Mato-grossense de 

Mineração - METAMAT, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - 

SEDEC, a qual, nos últimos anos, desenvolveu importante papel no incentivo a pesquisas, 

fornecimento de dados e orientação a exploração minerária, especialmente em favor de pequenos 

garimpeiros, em conjunto com Cooperativas por estes organizadas. 

Sabemos que o atual Governo do Estado de Mato Grosso vem desenvolvendo 

importantes modificações estruturais em sua organização administrativa, sendo, inclusive, já 

aprovada, nesta Casa de Leis, a Reforma Administrativa. Todavia, é de conhecimento notório que a 

METAMAT ainda passará por alterações em sua estrutura administrativa e jurídica. 

Assim, considerando a importância da METAMAT para o setor minerário, 

especialmente do pequeno garimpeiro, e considerando o potencial econômico da mineração para o 

Estado de Mato Grosso, mostra-se relevante discutir, em uma Audiência Pública os trabalhos e 
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estudos desenvolvidos pelo Governo Estadual no que tange à METAMAT, possibilitando a 

participação da população na construção de um novo modelo de trabalho.  

Assim, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação deste Requerimento. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado PEDRO SATÉLITE -PSD. 

Essa Audiência Pública é para que a METAMAT, na verdade, Sr. Presidente, 

possa esclarecer essa reforma que vai ser feita e como a METAMAT será administrada.  

Há uma preocupação das cooperativas do Estado de Mato Grosso, inclusive em 

Peixoto de Azevedo, sobre qual é a função verdadeira da METAMAT, e os técnicos terão a 

oportunidade de explicar nessa Audiência Pública. 

Era só esse Requerimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra, o nobre Deputado 

Coronel Taborelli, grande liderança do Estado de Mato Grosso. 

O SR. CORONEL TABORELLI - Presidente em exercício, nobres Pares, 

sociedade que nos assiste pela TV Assembleia Legislativa e também nos ouve pela Rádio 

Assembleia FM 89,5. 

Sr. Presidente, trago neste Expediente uma propositura sobre a Polícia Militar. 

PROJETO DE LEI: 

Declara de utilidade pública o Clube 

de Lazer da Família Miliciana da 

Região Sul do Estado de Mato Grosso. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

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

a seguinte lei: 

 Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, pelos relevantes serviços que presta à 

população, o “Clube de Lazer da Família Miliciana da Região Sul de Mato Grosso”, entidade civil 

sem fins lucrativos, com Documentos de Sombrio e no CNPJ sob nº 24.773.947/0001-01 

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

  

  

JUSTIFICATIVA  

 

A presente propositura é no sentido de declarar de utilidade pública o Clube de 

Lazer da Família Miliciana da Região Sul de Mato Grosso Clafamires-MT, entidade civil de caráter 

social sem fins lucrativos, localizada no município de Rondonópolis.  

O referido Clube caracteriza-se como entidade recreativa, lazer, assistencial e 

beneficente, educacional, cultural e filantrópica, dentre outros objetivos, prestar serviços sociais à 

comunidade, em especial serviços voluntários, com intuito de colaborar com o processo de 

desenvolvimento educacional, social e econômico.  

Considerando que o Clube de Lazer da Família Miliciana Da Região Sul de Mato 

Grosso cumpre todos os preceitos legais, solicito que o Projeto seja aprovado, declarando o mesmo 

de utilidade pública estadual.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015.  

Deputado CORONEL TABORELLI - PV 
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Entidade privada sem fins lucrativos, que atende todos os policiais militares da 

região sul do Estado, promovendo lazer e serviços com caráter social.  

Estamos buscando o reconhecimento como entidade de utilidade pública, Sr. 

Presidente, para que possamos tê-la fortalecida e reconhecida no Estado de Mato Grosso. 

Por ora, é só, Sr. Presidente.  

Tenho dito! 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra o nobre Deputado 

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

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente, nobres Pares, imprensa, 

assistência e telespectadores da TV Assembleia Legislativa.  

Sr. Presidente, encaminho algumas Moções de Congratulação, marcando aqui o 

feito de cuiabanos, de várzea-grandenses, de mato-grossenses, que orgulham o nome da nossa região 

e do nosso Estado num cenário positivo em nível nacional e internacional. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público ao ilustríssimo Senhor Clovis Matos, Historiador e professor que desenvolve há 9 anos um 

Projeto de Inclusão Literária em diversos municípios de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Clovis de Matos, historiador que possui uma caminhonete Rural Willys, intitulada 

de Furiosa, desenvolve um projeto de leitura em regiões carentes. 

O objetivo do projeto é simples, embora a tarefa seja difícil: facilitar o acesso à 

leitura. Em qualquer lugar de Mato Grosso, principalmente nas zonas rurais. Para isto, Clóvis e 

Furiosa atravessam as estradas, até mesmo as mais precárias, para levar literatura para as crianças do 

interior. 

Este “vai e vem” literário acontece há 9 anos, quando o Inclusão começou. A 

princípio Clóvis conciliava o horário de servidor público na UFMT com algumas horas de trabalho 

em uma livraria no Shopping Três Américas. 

Lá ele notou que algumas pessoas pegavam um livro, liam um pouco e saiam, no 

outro dia voltavam, pegavam o mesmo livro, sentavam-se e liam mais um pouco, e faziam isto até 

terminar.  

Por curiosidade, Clóvis perguntava a estas pessoas o porquê de elas fazerem isso. 

Por que não comprar o livro? A resposta era sempre a mesma: porque não tinham dinheiro. 

Então ele percebeu que, mesmo sem poder comprar o livro, as pessoas estavam 

lendo, interessavam-se por histórias e queriam estar lá. “Por que não facilitar o acesso então?”, 

pensou Clóvis. E assim surgiu o projeto Inclusão Literária. 

No interior do Estado, Clóvis percebeu que muitas pessoas não só se interessavam 

em ler, mas queriam também produzir. “Tem muita gente boa no interior deste Estado que não é 

estimulada, incentivada”, explicou. 

Nos finais de ano, Clóvis, com sua barba branca e olhar bondoso, trabalha como 

Papai Noel para arrecadar mais fundos para o projeto. 
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Sem nenhum tipo de financiamento ou ajuda do Poder Público, o “Papai Noel 

Literário” percorre Cuiabá toda durante a semana e depois desbrava o Estado.  

Quando questionado por que investir seu próprio dinheiro e muito do seu tempo 

neste projeto, Clóvis responde: “Porque ler é importante”. 

Parabéns ao Professor e Historiador pela atitude! 

Receba esta Moção como forma de reconhecimento e incentivo para que continue 

firme nesse propósito. Parabéns! 

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada ao Ilustríssimo Senhor Clovis Matos, Historiador e professor, que 

desenvolve há 9 anos um projeto de Inclusão literária em diversos municípios de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público ao Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, José Pedro Taques, pela 

realização da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a Reforma do Hospital e Pronto 

Socorro de Várzea Grande e do edital de reforma e ampliação de oito escolas municipais, bem como, 

assinatura do protocolo de intenção de doação da área para o 1º Parque Tecnológico de Mato 

Grosso, no dia 17 de junho do corrente ano. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A ilustríssima Prefeita Lucimar Sacre de Campos assinará no dia 17 de julho do 

corrente ano atos de ordem de serviços para a reforma do Hospital e Pronto-Socorro de Várzea 

Grande e do edital de licitações de reforma e ampliação de oito escolas municipais. A cerimônia 

acontece com a presença do governador Pedro Taques no Hospital e Pronto Socorro Municipal de 

Várzea Grande.  

O Governador Pedro Taques, está presente no ato e para prestigiar e assinar do 

Protocolo de Intenções de doação de área do município de Várzea Grande ao Governo do Estado, 

que sediará o 1º Parque Tecnológico de Mato Grosso. 

O momento é importante para Várzea Grande, nossa eterna cidade industrial.  

Não poderia deixar de parabenizar o Governador pelo feito. Parabéns! Que os 

munícipes sejam os mais agraciados nesse ato. 

Nesse mesmo ato, será realizada a assinatura do protocolo de doação da área do 1º 

Parque tecnológico de Mato Grosso. Tem sido minha luta e minha bandeira a construção do parque 

tecnológico em Várzea Grande.  

Mais uma vez o Governo do Estado acertou na escolha da cidade. Parabéns! 

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada ao Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, José 

Pedro Taques, pela realização da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a Reforma do 

Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande e do edital de reforma e ampliação de oito escolas 
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municipais, bem como, assinatura do protocolo de intenção de doação da área para o 1º Parque 

Tecnológico de Mato Grosso, no dia 17 de junho do corrente ano. No seguinte endereço: Palácio 

Paiaguás, Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, CEP: 78.050-970. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público a Excelentíssima Prefeita Municipal de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, pela 

realização da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a Reforma do Hospital e Pronto 

Socorro de Várzea Grande e do edital de reforma e ampliação de oito escolas municipais, no dia 17 

de junho do corrente ano. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Ilustríssima prefeita Lucimar Sacre de Campos assinará no dia 17 de julho do 

corrente ano atos de ordem de serviços para a reforma do Hospital e Pronto-Socorro de Várzea 

Grande e do edital de licitações de reforma e ampliação de oito escolas municipais. A cerimônia 

acontece com a presença do governador Pedro Taques no Hospital e Pronto Socorro Municipal de 

Várzea Grande.  

O Governador Pedro Taques, está presente no ato e para prestigiar e assinar do 

Protocolo de Intenções de doação de área do município de Várzea Grande ao Governo do Estado, 

que sediará o 1º Parque Tecnológico de Mato Grosso.  

O momento é importante para Várzea Grande, nossa eterna cidade industrial. Não 

poderia deixar de parabenizar a prefeita pelo feito. Parabéns e que os munícipes sejam os mais 

agraciados nesse ato. 

 Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada a Excelentíssima Prefeita Municipal de Várzea Grande, 

Lucimar Sacre de Campos, pela realização da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a 

Reforma do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande e do edital de reforma e ampliação de oito 

escolas municipais, no dia 17 de junho do corrente ano. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público a Prefeitura Municipal de Juara, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor 

Edson Miguel Piovesan, pela realização da audiência pública com o tema “o Papel do Município de 
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Juara e do Estado na Proteção das Florestas”, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, realizada no dia 14 de junho do corrente ano. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A triste realidade do Município de Juara no ranking de desmatamento ilegal e 

queimadas faz com que o Município receba no dia 14 de junho, uma audiência pública organizada 

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

A proposta é discutir junto com a população, o poder público e o setor produtivo 

da região ações para minimizar os índices de desmatamento e também formas de prevenção às 

queimadas.  

No ano passado, entre janeiro e dezembro, somou 834 focos de calor, ficando em 

5º na lista dos que mais ‘queimaram’. Além de Feliz Natal, outros dois municípios receberão 

audiências públicas: São Felix do Araguaia (07/07) e Juara (14/07).  

Para a secretária de Estado de Meio Ambiente Ana Luiza Peterlini, que conduzirá 

os trabalhos em Juara, é importante o Governo do Estado mostrar aos municípios que ‘está presente’ 

e que enxerga o que está acontecendo no interior. 

Por estas razões é que peço apoio a esta Moção de Congratulação e que seja a 

Prefeitura Municipal de Juara, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Edson 

Miguel Piovesan, pela realização da audiência pública com o tema “o Papel do Município de Juara e 

do Estado na Proteção das Florestas”, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 

realizada no dia 14 de junho do corrente ano. No seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Juara, 

Rua Niterói, 81-N - Centro - CEP 78575-000 - Juara - MT. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Moção de Congratulação em comemoração 

ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso a Associação São 

Domingos Sávio - Pedra 90, representada na pessoa do Irmão Fábio Julio de Souza, pelos anos de 

dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato 

Grosso. 

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à 

Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais Moção de Congratulação, na 

forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público em comemoração ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato 

Grosso a Associação São Domingos Sávio - Pedra 90, representada na pessoa do Irmão Fábio Julio 

de Souza, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João 

Bosco no Estado de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 
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Em 2015 a Missão Salesiana completa 121 anos de presença em terras mato-

grossenses. Neste mesmo ano, João Bosco, nascido na Itália, completa 200 anos de nascimento e 

dedicação ao ensinamento de meninos pobres e abandonados e a igreja 

Celebrar esses eventos constituem um marco em nossa história. É saber olhar o 

importante significado da historia de vida de Dom Bosco elencada com a chegada da Família 

Salesiana, a Congregação Salesiana no Estado de Mato Grosso. 

A comemoração do bicentenário do nascimento do Pai e Fundador São João Bosco 

(2015), bem como as comemorações dos 121 anos da Missão Salesiana no Estado de Mato Grosso 

são sinais da presença de Deus, que dão pistas para caminhar seguros em direção a um futuro 

promissor. 

Tudo começou com Dom Bosco que a partir da segunda metade do século XIX 

fundou um vasto movimento de pessoas entre as quais a Congregação Salesiana, as Filhas de Maria 

Auxiliadora e os salesianos Cooperadores que de várias maneiras dedicam suas vidas na salvação da 

juventude. 

A pedido do bispo de Cuiabá Dom Carlos d’Amour, no dia 18 de junho de 1894 

desembarca na Capital mato-grossense o primeiro grupo de salesianos, sob a chefia do Bispo Dom 

Luís Lasagna. 

Eram cinco jovens missionários que logo iniciaram suas atividades na Paróquia de 

São Gonçalo do Porto. No ano seguinte, com as recém-chegadas Filhas de Maria Auxiliadora, já 

assumem o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa 

Cristina/MT. No final de 1894, em novo terreno, começam o trabalho educativo, fundando o 

Colégio São Gonçalo em Cuiabá. 

Nesses 121 anos a obra salesiana em Mato Grosso foi se expandindo cada vez mais 

nas várias vertentes da ação educativo-pastoral dos filhos de São João Bosco: Missões indígenas, 

Casas de Formação, Colégios, Escolas Profissionais, Internatos, Escolas Agrícolas, Oratórios 

festivos, Paróquias e recentemente Faculdades, Universidade e Centros Universitários, Obras Sociais 

e Centros de Formação Profissional. 

Muitos missionários salesianos percorreram o leste, o centro e o sul do antigo 

Estado de Mato Grosso, implantando a Igreja através de um paciente e fadigoso trabalho 

evangelizador de modo que podemos dizer sem falsa modéstia que a Igreja mato-grossense foi 

plantada e cultivada pelos Filhos de São João Bosco. 

Nessa história, não poderia deixar de parabenizar em comemoração ao 

Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso a Associação São 

Domingos Sávio - Pedra 90, representada na pessoa do Irmão Fábio Julio de Souza, pelos anos de 

dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato 

Grosso. 

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada a Associação São Domingos Sávio - Pedra 90, representada na 

pessoa do Irmão Fábio Julio de Souza, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os 

ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Moção de Congratulação em comemoração 

ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso, ao Colégio 
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Coração de Jesus, representado na pessoa da Ilustríssima Irmã Francisca Gomes Santana, pelos anos 

de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de 

Mato Grosso. 

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à 

Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais Moção de Congratulação, na 

forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público em comemoração ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato 

Grosso, ao Colégio Coração de Jesus, representado na pessoa da Ilustríssima Irmã Francisca Gomes 

Santana, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João 

Bosco no Estado de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em 2015 a Missão Salesiana completa 121 anos de presença em terras mato-

grossenses. Nesse mesmo ano, João Bosco, nascido na Itália, completa 200 anos de nascimento e 

dedicação ao ensinamento de meninos pobres e abandonados e a igreja 

Celebrar esses eventos constituem um marco em nossa história. É saber olhar o 

importante significado da historia de vida de Dom Bosco elencada com a chegada da Família 

Salesiana, a Congregação Salesiana no Estado de Mato Grosso. 

A comemoração do bicentenário do nascimento do Pai e Fundador São João Bosco 

(2015), bem como as comemorações dos 121 anos da Missão Salesiana no Estado de Mato Grosso 

são sinais da presença de Deus, que dão pistas para caminhar seguros em direção a um futuro 

promissor. 

Tudo começou com Dom Bosco que a partir da segunda metade do século XIX 

fundou um vasto movimento de pessoas entre as quais a Congregação Salesiana, as Filhas de Maria 

Auxiliadora e os salesianos Cooperadores que de várias maneiras dedicam suas vidas na salvação da 

juventude. 

A pedido do bispo de Cuiabá Dom Carlos d’Amour, no dia 18 de junho de 1894 

desembarca na Capital mato-grossense o primeiro grupo de salesianos, sob a chefia do Bispo Dom 

Luís Lasagna. 

Eram cinco jovens missionários que logo iniciaram suas atividades na Paróquia de 

São Gonçalo do Porto. No ano seguinte, com as recém-chegadas Filhas de Maria Auxiliadora, já 

assumem o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa 

Cristina/MT. No final de 1894, em novo terreno, começam o trabalho educativo, fundando o 

Colégio São Gonçalo em Cuiabá. 

Nesses 121 anos a obra salesiana em Mato Grosso foi se expandindo cada vez mais 

nas várias vertentes da ação educativo-pastoral dos filhos de São João Bosco: Missões indígenas, 

Casas de Formação, Colégios, Escolas Profissionais, Internatos, Escolas Agrícolas, Oratórios 

festivos, Paróquias e recentemente Faculdades, Universidade e Centros Universitários, Obras Sociais 

e Centros de Formação Profissional. 

Muitos missionários salesianos percorreram o leste, o centro e o sul do antigo 

Estado de Mato Grosso, implantando a Igreja através de um paciente e fadigoso trabalho 
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evangelizador de modo que podemos dizer sem falsa modéstia que a Igreja mato-grossense foi 

plantada e cultivada pelos Filhos de São João Bosco. 

Nessa história, não poderia deixar de parabenizar em comemoração ao 

Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso ao Colégio Coração 

de Jesus, representado na pessoa da Ilustríssima Irmã Francisca Gomes Santana, pelos anos de 

dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato 

Grosso. 

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada ao Colégio Coração de Jesus, representado na pessoa da 

Ilustríssima Irmã Francisca Gomes Santana, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, 

perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Moção de Congratulação em comemoração 

ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso ao Colégio 

Salesiano Santo Antonio, representado na pessoa do Ilustríssimo Mestre Alois Wurstle, pelos anos 

de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de 

Mato Grosso. 

 Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à 

Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais Moção de Congratulação, na 

forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público em comemoração ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato 

Grosso ao Colégio Salesiano Santo Antonio, representado na pessoa do Ilustríssimo Mestre Alois 

Wurstle, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João 

Bosco no Estado de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em 2015, a missão Salesiana completa 121 anos de presença em terras mato-

grossenses. Nesse mesmo ano, João Bosco, nascido na Itália, completa 200 anos de nascimento e 

dedicação ao ensinamento de meninos pobres e abandonados e a igreja 

Celebrar esses eventos constituem um marco em nossa história. É saber olhar o 

importante significado da historia de vida de Dom Bosco elencada com a chegada da Família 

Salesiana, a Congregação Salesiana no Estado de Mato Grosso. 

A comemoração do bicentenário do nascimento do Pai e Fundador São João Bosco 

(2015), bem como as comemorações dos 121 anos da Missão Salesiana no Estado de Mato Grosso 

são sinais da presença de Deus, que dão pistas para caminhar seguros em direção a um futuro 

promissor. 

Tudo começou com Dom Bosco que a partir da segunda metade do século XIX 

fundou um vasto movimento de pessoas entre as quais a Congregação Salesiana, as Filhas de Maria 

Auxiliadora e os salesianos Cooperadores que de várias maneiras dedicam suas vidas na salvação da 

juventude. 
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A pedido do bispo de Cuiabá Dom Carlos d’Amour, no dia 18 de junho de 1894 

desembarca na Capital mato-grossense o primeiro grupo de salesianos, sob a chefia do Bispo Dom 

Luís Lasagna. 

Eram cinco jovens missionários que logo iniciaram suas atividades na Paróquia de 

São Gonçalo do Porto. No ano seguinte, com as recém-chegadas Filhas de Maria Auxiliadora, já 

assumem o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa 

Cristina/MT. No final de 1894, em novo terreno, começam o trabalho educativo, fundando o 

Colégio São Gonçalo em Cuiabá. 

Nesses 121 anos a obra salesiana em Mato Grosso foi se expandindo cada vez mais 

nas várias vertentes da ação educativo-pastoral dos filhos de São João Bosco: Missões indígenas, 

Casas de Formação, Colégios, Escolas Profissionais, Internatos, Escolas Agrícolas, Oratórios 

festivos, Paróquias e recentemente Faculdades, Universidade e Centros Universitários, Obras Sociais 

e Centros de Formação Profissional. 

Muitos missionários salesianos percorreram o leste, o centro e o sul do antigo 

Estado de Mato Grosso, implantando a Igreja através de um paciente e fadigoso trabalho 

evangelizador de modo que podemos dizer sem falsa modéstia que a Igreja mato-grossense foi 

plantada e cultivada pelos Filhos de São João Bosco. 

Nessa história, não poderia deixar de parabenizar em comemoração ao 

Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso ao Colégio Salesiano 

Santo Antonio, representada na pessoa do Ilustríssimo Mestre Alois Wurstle, pelos anos de 

dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato 

Grosso. 

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada ao Colégio Salesiano Santo Antonio, representada na pessoa do 

Ilustríssimo Mestre Alois Wurstle, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os 

ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Moção de Congratulação em comemoração 

ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso ao Colégio 

Salesiano São Gonçalo, representado na pessoa do Reverendíssimo Padre Giulio Boffi, pelos anos 

de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de 

Mato Grosso. 

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à 

Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais Moção de Congratulação, na 

forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público em comemoração ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato 

Grosso ao Colégio Salesiano São Gonçalo, representado na pessoa do Reverendíssimo Padre Giulio 

Boffi, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco 

no Estado de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 
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Em 2015 a Missão Salesiana completa 121 anos de presença em terras mato-

grossenses. Nesse mesmo ano, João Bosco, nascido na Itália, completa 200 anos de nascimento e 

dedicação ao ensinamento de meninos pobres e abandonados e a igreja 

Celebrar esses eventos constituem um marco em nossa história. É saber olhar o 

importante significado da historia de vida de Dom Bosco elencada com a chegada da Família 

Salesiana, a Congregação Salesiana no Estado de Mato Grosso. 

A comemoração do bicentenário do nascimento do Pai e Fundador São João Bosco 

(2015), bem como as comemorações dos 121 anos da Missão Salesiana no Estado de Mato Grosso 

são sinais da presença de Deus, que dão pistas para caminhar seguros em direção a um futuro 

promissor. 

Tudo começou com Dom Bosco que a partir da segunda metade do século XIX 

fundou um vasto movimento de pessoas entre as quais a Congregação Salesiana, as Filhas de Maria 

Auxiliadora e os salesianos Cooperadores que de várias maneiras dedicam suas vidas na salvação da 

juventude. 

A pedido do bispo de Cuiabá Dom Carlos d’Amour, no dia 18 de junho de 1894 

desembarca na Capital mato-grossense o primeiro grupo de salesianos, sob a chefia do Bispo Dom 

Luís Lasagna. 

Eram cinco jovens missionários que logo iniciaram suas atividades na Paróquia de 

São Gonçalo do Porto. No ano seguinte, com as recém-chegadas Filhas de Maria Auxiliadora, já 

assumem o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa 

Cristina/MT. No final de 1894, em novo terreno, começam o trabalho educativo, fundando o 

Colégio São Gonçalo em Cuiabá. 

Nesses 121 anos a obra salesiana em Mato Grosso foi se expandindo cada vez mais 

nas várias vertentes da ação educativo-pastoral dos filhos de São João Bosco: Missões indígenas, 

Casas de Formação, Colégios, Escolas Profissionais, Internatos, Escolas Agrícolas, Oratórios 

festivos, Paróquias e recentemente Faculdades, Universidade e Centros Universitários, Obras Sociais 

e Centros de Formação Profissional. 

Muitos missionários salesianos percorreram o leste, o centro e o sul do antigo 

Estado de Mato Grosso, implantando a Igreja através de um paciente e fadigoso trabalho 

evangelizador de modo que podemos dizer sem falsa modéstia que a Igreja mato-grossense foi 

plantada e cultivada pelos Filhos de São João Bosco. 

Nessa história, não poderia deixar de parabenizar em comemoração ao 

Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso ao Colégio Salesiano 

São Gonçalo, representado na pessoa do Reverendíssimo Padre Giulio Boffi, pelos anos de 

dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato 

Grosso. 

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada ao Colégio Salesiano São Gonçalo, representado na pessoa do 

Reverendíssimo Padre Giulio Boffi, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os 

ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR 
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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Moção de Congratulação em comemoração 

ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso, a Inspetoria Nossa 

Senhora da Paz, representada na pessoa da Ilustríssima Irmã Mariluce Gonçalves Dorileo, pelos anos 

de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de 

Mato Grosso. 

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à 

Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais Moção de Congratulação, na 

forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

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

público em comemoração ao Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato 

Grosso, a Inspetoria Nossa Senhora da Paz, representada na pessoa da Ilustríssima Irmã Mariluce 

Gonçalves Dorileo, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de 

São João Bosco no Estado de Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em 2015, a missão Salesiana completa 121 anos de presença em terras mato-

grossenses. Nesse mesmo ano, João Bosco, nascido na Itália, completa 200 anos de nascimento e 

dedicação ao ensinamento de meninos pobres e abandonados e a igreja 

Celebrar esses eventos constituem um marco em nossa história. É saber olhar o 

importante significado da historia de vida de Dom Bosco elencada com a chegada da Família 

Salesiana, a Congregação Salesiana no Estado de Mato Grosso. 

A comemoração do bicentenário do nascimento do Pai e Fundador São João Bosco 

(2015), bem como as comemorações dos 121 anos da Missão Salesiana no Estado de Mato Grosso 

são sinais da presença de Deus, que dão pistas para caminhar seguros em direção a um futuro 

promissor. 

Tudo começou com Dom Bosco que a partir da segunda metade do século XIX 

fundou um vasto movimento de pessoas entre as quais a Congregação Salesiana, as Filhas de Maria 

Auxiliadora e os salesianos Cooperadores que de várias maneiras dedicam suas vidas na salvação da 

juventude. 

A pedido do bispo de Cuiabá Dom Carlos d’Amour, no dia 18 de junho de 1894 

desembarca na Capital mato-grossense o primeiro grupo de salesianos, sob a chefia do Bispo Dom 

Luís Lasagna. 

Eram cinco jovens missionários que logo iniciaram suas atividades na Paróquia de 

São Gonçalo do Porto. No ano seguinte, com as recém-chegadas Filhas de Maria Auxiliadora, já 

assumem o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa 

Cristina/MT. No final de 1894, em novo terreno, começam o trabalho educativo, fundando o 

Colégio São Gonçalo em Cuiabá. 

Nesses 121 anos a obra salesiana em Mato Grosso foi se expandindo cada vez mais 

nas várias vertentes da ação educativo-pastoral dos filhos de São João Bosco: Missões indígenas, 

Casas de Formação, Colégios, Escolas Profissionais, Internatos, Escolas Agrícolas, Oratórios 

festivos, Paróquias e recentemente Faculdades, Universidade e Centros Universitários, Obras Sociais 

e Centros de Formação Profissional. 
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Muitos missionários salesianos percorreram o leste, o centro e o sul do antigo 

Estado de Mato Grosso, implantando a Igreja através de um paciente e fadigoso trabalho 

evangelizador de modo que podemos dizer sem falsa modéstia que a Igreja mato-grossense foi 

plantada e cultivada pelos Filhos de São João Bosco. 

Nessa história, não poderia deixar de parabenizar em comemoração ao 

Bicentenário de Dom Bosco e 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso a Inspetoria Nossa 

Senhora da Paz, representada na pessoa da Ilustríssima Irmã Mariluce Gonçalves Dorileo, pelos anos 

de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de 

Mato Grosso. 

Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada a Inspetoria Nossa Senhora da Paz, representada na pessoa da 

Ilustríssima Irmã Mariluce Gonçalves Dorileo, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, 

perpetuando os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR. 

Eu quero neste momento falar sobre a LDO.  

Conversei agora há pouco com o Líder do Governo, ele me expôs uma situação de 

quando eu deixei a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, hoje à 

tarde, na discussão da matéria.  

Aqui em plenário estou tomando conhecimento de um encaminhamento 

completamente equivocado que pode deixar a liderança do Governo numa situação constrangedora. 

Eu também quero cobrar do Presidente a votação dos destaques das minhas 

emendas, que solicitei em tempo hábil na CCJR - está aqui o Consultor Técnico-Jurídico da Mesa -, 

abordei o Presidente para saber o momento da votação e ele disse que seria ao final.  

Então, eu preciso que se esclareça, sob pena de contaminar e viciar o processo 

legislativo de votação da LDO, que pode parar na Justiça se não seguir o rito conforme determina a 

Constituição do Estado e, especificamente, o Regimento Interno desta Casa. 

Pedi ao Deputado Zé Carlos do Pátio que não devolva, não devolva, a LDO. Não 

devolva. Estique ao limite o prazo regimental, porque nós não poderemos entrar em recesso se não 

votarmos a LDO.  

Não entendi até agora o que se passou na Comissão, Deputado Wagner Ramos.  

Se for verdade o que me foi colocado aqui no plenário, não aceito, em hipótese 

alguma, o que tentaram engendrar, o que tentaram articular, sob a confiança de todos os Deputados 

Estaduais, inclusive deste Deputado. 

Então, Vossa Excelência, o Deputado Zé Domingos Fraga e o Líder do Governo, 

Deputado Wilson Santos, têm que esclarecer o que aconteceu na Comissão, principalmente depois 

da minha retirada, o que aconteceu que culminou com o pedido de vista do Deputado Zé Carlos do 

Pátio. Agora esclareçam, esclareçam porque tenho várias Emendas que foram debatidas, foram 

discutidas, mesmo não concordando... (TEMPO ESGOTADO.).  

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Concedo mais um minuto, 

Deputado.  

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Mesmo não concordando, aceitei opiniões 

divergentes, opiniões em contrário. 

Agora, após a nossa retirada da Comissão, tentaram armar um cenário para 

derrubar todas as Emendas. Eu não quero acreditar. Então, eu gostaria e peço ao Deputado Zé Carlos 
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do Pátio que não devolva, não devolva, a LDO. Se devolver, utilizaremos de todos os artifícios 

Regimentais, aliás, muitos já foram extrapolados, já foram atropelados e eu, com o intuito de 

contribuir com a LDO, não questionei.  

Agora vou usar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, alínea 

por alínea, do nosso Regimento Interno, mas essa LDO não pode ser votada, e não será votada, sob a 

desconfiança da metade, pelo menos, deste Parlamento.  

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Nobre Deputado, Vossa Excelência 

tem razão no que diz respeito ao pedido de votação em destaque das suas Emendas. 

Passou pelo Presidente hoje pela manhã sem ser notada e votada sem o destaque 

solicitado por Vossa Excelência.  

Então, nós vamos ter que sentar para verificar o que poderá ser feito com relação a 

isso.  

Concedo a palavra ao nobre Deputado Wilson Santos.  

O Sr. Wilson Santos - Pela Ordem, Sr. Presidente.  

O Sr. Emanuel Pinheiro - Pela Ordem, Sr.Presidente, só para concluir, pela tese 

por mim levantada.  

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Pela tese que o Deputado Emanuel 

Pinheiro colocou, concedo a palavra.  

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente em exercício, pois é o 2º Secretário 

da Mesa, mas não há a mínima possibilidade de prosperar essa LDO, se não forem votados os 

destaques. Eu indaguei o Presidente e o Consultor Técnico-Jurídico. Vai parar na Justiça e a Justiça 

vai anular a votação da LDO de 2016, por total e flagrante desrespeito ao processo legislativo, num 

atropelo completamente desnorteado, passando por cima de Constituição, de Regimento Interno e de 

todos os arcabouços internos que consolidam o nosso ordenamento interno da Casa.  

Então eu quero, o Presidente está chegando, que se esclareça tudo isso, porque 

senão, Presidente, não teremos o desfecho da LDO aqui nesse período de recesso parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra, o Deputado Wilson 

Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Muito obrigado, Deputado Wagner Ramos. Dizer que 

é isso que motiva o Parlamento. Esta Assembleia Legislativa não vivia há anos debates acirrados, 

quentíssimos. Se pegarmos os últimos dez anos, nenhum Projeto de LDO teve cento e trinta 

Emendas. A Assembleia Legislativa voltou a ser palco importante dos debates dos interesses da 

sociedade. E é natural que um projeto que define alocação de recursos do contribuinte desperte tanto 

interesse dos Deputados. Cento e trinta Emendas! 

Eu mesmo não fiz Emendas, eu defendo projeto do Executivo, mas respeito e 

estimulei aqui, durante várias semanas, que os colegas apresentassem Emendas. Participei do início 

ao final das duas longas Audiências Públicas, com a presença de representantes de todos os Poderes. 

 Então, isso é objeto de alegria para a Assembleia Legislativa. O que aconteceu na 

Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e Redação é que, das cento e trinta Emendas, o 

Relator Deputado Dilmar Dal Bosco, ouvindo todos os colegas e num acordo, aproveitou setenta e 

seis Emendas. E das setenta e seis Emendas aprovadas, o Deputado Silvano Amaral, com toda 

autonomia e legitimidade, apresentou o seu relatório, acatando mais de cinquenta Emendas e 

rejeitando algo em torno de quinze a vinte Emendas. E a discussão lá na Comissão é se votava essas 

Emendas acatadas em bloco ou em destaque. 
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Aí, Deputado Emanuel Pinheiro, quero garantir a Vossa Excelência que eu sou 

defensor do destaque. Apesar de não ter feito Emenda, nós vamos, lá na Comissão, discutir Emenda 

por Emenda, se a maioria concordar, e vamos discutir no Plenário também, porque essa é a 

prerrogativa das Comissões e do Plenário. 

O que nós estamos defendendo é que as Emendas sejam discutidas uma a uma, 

destaque por destaque. E o Deputado Zé Carlos do Pátio, que é membro titular da Comissão, usou de 

uma prerrogativa que a Constituição e o Regimento Interno lhe dão, que é solicitar vista. 

Esse é o Parlamento, essa é a democracia. Quando algum Deputado não se dá por 

satisfeito, é um direito. Eu já vi aqui vários Deputados solicitarem vistas. O próprio Deputado Zé 

Carlos do Pátio já solicitou vista e algumas horas depois devolveu o projeto colaborando, 

contribuindo, ajudando, tirou suas dúvidas... (TEMPO ESGOTADO.) 

Então o que nós estamos vivenciando é natural, Presidente Guilherme Maluf. É a 

ultima semana. Há uma condicionante para o início do recesso, foi um semestre de muito trabalho. 

Há muito tempo os Deputados não produziam tanto. Há muito tempo não se debatia tanto nesta 

tribuna. Há muito tempo as comissões não trabalhavam tanto, há muito tempo as assessorias técnicas 

das Comissões não trabalhavam tanto. 

E quero aqui parabenizar as assessorias técnicas do Núcleo Social, do Núcleo 

Econômico, dos Deputados. Foi um show de bola, um show de trabalho, devolvemos dinheiro, 

vamos devolver mais, foi um semestre extremamente rico para a Assembleia Legislativa! 

E não é um pedido de vista, que tem amparo legal, que tem legitimidade, que vai 

impedir que nós coroemos... (TEMPO ESGOTADO.)  

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Deputado, eu vou lhe conceder mais 

um minuto. 

O SR. WILSON SANTOS - Geralmente, os nossos líderes do Chapadão dos 

Parecis são mais generosos, Excelência. Vem aí o Hospital Regional de Tangará da Serra... (RISOS) 

Então eu quero dizer, Deputado Emanuel Pinheiro, já que Vossa Excelência me 

citou e pediu explicações, que isso é a normalidade do Parlamento. Pode ter certeza absoluta que 

este Parlamento não vai perder nenhuma prerrogativa. E quando o Deputado Zé Carlos do Pátio pede 

aqui para nós votarmos a Mensagem nº 45, ele encontra respaldo e apoio da Liderança, que acha que 

a Lei nº 10.207 em muitos aspectos inibe e reduz o papel deste Parlamento. 

Então não seriamos nós, Presidente Wagner Ramos, que iríamos impedir o debate 

de Emenda por Emenda. Nós queremos, sim, que se respeite o debate de Emenda por Emenda lá na 

Comissão e aqui também. 

O Sr. Emanuel Pinheiro - Solicito a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Eu vou conceder a palavra, pela 

Ordem, ao nobre Deputado Emanuel Pinheiro, porque ele foi citado. E, após a fala do Deputado 

Emanuel Pinheiro, quero convocar todos os Deputados para uma reunião e nós vamos suspender a 

Sessão por quinze minutos. 

Com a palavra, o nobre Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Deputado Wilson Santos, Líder do Governo, 

Vossa Excelência bem sabe e talvez eu seja um dos maiores amigos seus aqui com assento neste 

Parlamento. Mas o que houve hoje aqui no Parlamento não fortalece em nada o debate, não premia 

em nada a democracia e a legitimidade do múnus, do mandato Parlamentar. 

Não houve, Excelência, não houve... O que houve aqui, em primeiro lugar, foi um 

descumprimento sucessivo, e já estou falando para constar da Ata, porque já vou me preparar para ir 
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à Justiça, se não se cumprir rigorosamente todos os passos do Regimento Interno para votação de 

uma legislação orçamentária. Não se cumpriu nada, não se cumpriu nada, não se cumpriu nada! 

Registre-se em Ata! Não se cumpriu nada! Registre-se em Ata! Porque tudo o que foi falado foi 

descumprido. 

Primeiramente, Deputado Wilson Santos, destaque não se vota em Ccomissão. 

Destaque só se vota em Plenário. Não tem como votar destaque em Comissão. Então houve uma 

série de percalços. E eu falei para o Presidente: Passe a limpo essa LDO. Não importa a pressa de 

alguns Deputados de querer votar. Se o Deputado Zé Carlos do Pátio não estivesse lá hoje, seríamos 

atropelados, desrespeitados, desautorizados.  

Estudamos demais, Deputado. Preparei-me demais para esse debate para ver as 

minhas Emendas serem atropeladas, sem os Deputados mal conseguirem saber o porquê, os relatores 

não tiveram tempo. 

 Então, Presidente, reconduza e coloque no eixo, coloque no prumo, coloque no 

nível, nivele esse debate, porque senão eu vou voltar a esta tribuna e vou dizer todos os artigos que 

foram - não é que vão ser não -, já foram desrespeitados. Mas eu não serei desrespeitado neste 

Parlamento. Sempre dei maior confiança, o maior coleguismo e sempre tratei com zelo, com fino 

trato e com respeito todos os colegas, especialmente Vossa Excelência, Deputado Wilson Santos. 

O que se armou aqui hoje na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária foi uma das maiores trapalhadas e uma das maiores deslealdade com os 

colegas Parlamentares. 

Não existe! Não existe! 

Vossa Excelência, o Deputado Wagner Ramos e o Deputado Zé Domingos Fraga 

devem satisfação a cada colega Parlamentar, a cada um de nós, porque fomos feitos de otários, e eu 

não vou aceitar... (TEMPO ESGOTADO.) 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Deputado, vou lhe conceder mais 

um minuto para que Vossa Excelência possa concluir o raciocínio. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Eu não vou aceitar ser tratado dessa forma. Eu me 

preparei muito para esse debate. Entendo quando a vontade da maioria deve prevalecer, mas não 

dentro de um cenário que se armou na Comissão.  

Não passou, Deputado Silvano Amaral, porque o Deputado Zé Carlos do Pátio 

pediu vista; não passou porque ele mostrou o cenário que estava sendo montado.  

Então, Sr. Presidente, começa na Sessão matutina, certo. 

Em relação aos destaques vamos colocar dentro do Regimento Interno a votação 

dessa legislação orçamentária, senão, vamos ficar até o final do ano debatendo Lei Orçamentária 

aqui nesta Casa.  

O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, eu fui citado, um minuto. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Deputado é que nós temos que 

seguir o Regimento Interno e se...  

Eu vou lhe conceder a palavra para que Vossa Excelência possa concluir. 

O SR. WILSON SANTOS - Obrigado! 

Deputado Emanuel Pinheiro, Vossa Excelência, sem dúvida, é um dos melhores 

amigos que eu tenho aqui.  

E não vou descer do salto, Vossa Excelência tenha absoluta certeza que todos os 

passos foram cumpridos. O Projeto da LDO, eu prestei atenção quando Vossa Excelência falou... 

Eu gostaria que Vossa Excelência tivesse o mínimo de atenção comigo.  
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Eu peço ao Deputado Silvano Amaral... 

Deputado, por favor, eu quero mais um minuto, porque ele falou e eu fiquei de 

frente, prestando atenção e gostaria que ele ouvisse.  

Deputado Emanuel Pinheiro, eu não sei o que Vossa Excelência quer. Eu não sei.  

Todos os passos foram cumpridos rigorosamente: primeiro a LDO, o Projeto 

chegou aqui no final de maio, como estabelece a Constituição, ponto.  

A primeira condicionante atendida: o Executivo mandou em tempo. 

Sr.Presidente, Deputado Wagner Ramos, mais um minuto, porque eu perdi um 

minuto.  

Segundo: as duas Audiências Públicas realizadas na Casa, inclusive, com a 

importante participação de Vossa Excelência. Todos os Poderes se fizeram presentes. O Judiciário 

encaminhou representante; o Ministério Público encaminhou o Promotor Dr. Mauro, que esteve 

presente nas duas Audiências Públicas; a Defensoria encaminhou; o Tribunal de Contas 

encaminhou. Realizamos as duas Audiências Públicas.  

Então, segunda condicionante atendida.  

A primeira: o Projeto da LDO chegou a tempo; segunda: as Audiências Públicas 

foram feitas; terceira: nós recebemos emendas. 

E eu cansei de subir a esta tribuna e pedir aos colegas Deputados: entreguem as 

emendas até o dia 09 de julho. Foi construído um calendário em conjunto com as Lideranças. 

O Sr. Zé Domingos Fraga - Sr. Deputado, concede-me um aparte? 

O SR. WILSON SANTOS - E o Deputado Zé Domingos Fraga vai falar agora. 

Sr. Presidente, Deputado Wagner Ramos, mais um minuto, por gentileza, para 

encerrar...(TEMPO ESGOTADO)... 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Mais um minuto Deputado, mas, 

por favor, gostaria que Vossa Excelência fosse sucinto e concluísse o assunto. 

O SR. WILSON SANTOS - Primeira condicionante: o Projeto foi encaminhado 

para o Executivo em tempo; segunda: as duas Audiências Públicas foram realizadas conforme a Lei 

exige; terceira: construímos um calendário em conjunto e esse calendário foi respeitado e as 

Emendas foram recebidas até dia 09. Cento e oito Emendas! Depois, houve tolerância para mais 

vinte e duas emendas. Perfaz um total de cento e trinta Emendas jamais vistas na Casa. Na Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação não houve polêmica. O Relator dividiu a relatoria em três: o 

Deputado Zeca Viana relatou; o Deputado Pedro Satélite relatou a outra parte e o Deputado Dilmar 

Dal Bosco relatou a outra. Setenta e seis Emendas aprovadas foram para a Comissão de Fiscalização 

e Acompanhamento de Execução Orçamentária e o Deputado Zé Domingos Fraga nomeou o 

Deputado Silvano Amaral que fez um belo relatório. 

Qual é o problema? Eu não sei o que Vossa Excelência está querendo com isso! 

Vossa Excelência está escondendo algum outro interesse.  

Eu não vi até agora aqui rigorosamente nenhuma falha no processo. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra o Deputado Zé 

Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Obrigado, Deputado Wagner Ramos. 

Srs Deputados, eu não quero entrar no mérito da discussão, mas eu não posso 

deixar de dizer da lisura e transparência da condução da discussão da LDO na Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária.  
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Eu vi aqui o Deputado Emanuel Pinheiro dizendo que não cabe destaque em 

Comissões Permanentes.  

E numa altura da discussão o Deputado Wagner Ramos apresentou um 

determinado número de emendas onde pede a sua rejeição. Nós não acatamos, porque não se tratava 

de voto em separado, que é uma das prerrogativas quando o Deputado não aceita o Relatório do 

Relator. 

Mas em momento algum, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Regimento Interno 

desta Casa trata de votação em destaque na Comissão. Eu não posso cercear a quem quer que seja o 

direito de discutir na Comissão aquilo que ele não concorda com relação às suas emendas e o voto 

do Relator. 

Eu sigo, sim, o Regimento Interno da Casa. Quando trata de omissão a Comissão 

tem que seguir o Regimento Interno da Casa. Foi por isso que eu permiti a discussão em destaque e 

vou permitir. Enquanto eu for Presidente de Comissão, jamais cercearei qualquer Deputado de 

exercer o seu direito de discutir na Comissão a sua emenda de forma totalmente isolada. 

Até porque, Deputado Emanuel Pinheiro, eu tentei achar no Regimento Interno, 

mas não achei, não encontrei, onde diz que não pode pedir destaque na Comissão, no entanto, diz 

que o destaque se dá, realmente, em plenário.  

Eu permiti que o Plenário da nossa Comissão pudesse discutir. Eu fui mais além: 

eu permiti que os Deputados Emanuel Pinheiro, Oscar Bezerra e Wilson Santos, que não são 

membros titulares da Comissão, pudessem discutir. E ali opinaram sem direito a voto, mas 

discutiram. 

Na omissão, eu segui o Regimento Interno da Casa, que fala sobre o destaque. 

Agora, se o Deputado Wagner Ramos apresentou...(TEMPO ESGOTADO.)...vinha de encontro com 

o Regimento Interno... 

Portanto, enquanto eu for Presidente de Comissão, qualquer Deputado membro 

titular que quiser pedir destaque a uma emenda de sua autoria por não ter concordado com o 

Relatório do Relator, com certeza, eu me curvarei. 

Ainda, Sr. Presidente, para apresentar proposições: 

INDICAÇÃO: Indica à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e 

Regularização Fundiária - SEAF a necessidade da perfuração de um poço artesiano, acompanhado 

de rede de distribuição de água, para atender a Comunidade Mata do Cipó, localizado no Município 

de Chapada dos Guimarães. 

 Nos termos do Art. 160 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta 

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

Secretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária SEAF, mostrando a necessidade da 

perfuração de um poço artesiano, acompanhados de rede de distribuição de água, para atender a 

Comunidade Mata do Cipó, localizado no Município de Chapada dos Guimarães. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de proposição legislativa, que tem por objetivo indicar à Secretaria de 

Agricultura Familiar e Regularização Fundiária-SEAF a necessidade da perfuração de um poço 

artesiano, acompanhado de Rede de distribuição de água, para atender a Comunidade Mata do Cipó, 

localizado no Município de Chapada dos Guimarães. 
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Ao atendermos o que aqui se indica, beneficiaremos toda aquela comunidade que 

precisa diversificar sua produção, de forma sustentável, objetivo último desta Indicação, o que 

ocorrerão com a construção de um poço artesiano para essa região. 

A urgência deve-se justamente ao fato de que sem água não há possibilidade de 

desenvolvimento agrário e mesmo de subsistência digna para aqueles cidadãos que vivem nessa 

zona rural e dependem sobremaneira da implementação do que aqui se requer. 

 Diante do exposto, se coloca essa proposta legislativa para apreciação e 

aprovação, esperando encarecidamente que a SEAF se comprometa com a construção de um poço 

artesiano, na Comunidade Mata do Cipó, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, desta 

forma, com esta ação, estaremos incentivando a agricultura familiar do nosso Estado. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado ZÉ DOMINGOS FRAGA - PSD. 

 

INDICAÇÃO: Indica à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e 

Regularização Fundiária - SEAF a necessidade da liberação de recursos para investimento na 

piscicultura e aquisição de alevinos no Município de Guarantã do Norte. 

Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe 

expediente indicatório à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária-

SEAF, mostrando a necessidade da liberação de recurso para investimento na piscicultura e 

aquisição de alevinos no Município de Guarantã do Norte. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por 

finalidade indicar, por intermédio da SEAF, liberação de recurso para investimento na piscicultura e 

aquisição de alevinos para atender 100 famílias de produtores rurais do Município de Guarantã do 

Norte. 

O pedido é clamor da comunidade manifestada pelos agentes políticos da região, 

em especial a Prefeitura Município de Guarantã do Norte. 

O Município de Guarantã do Norte, em consonância com ações do governo do 

estado vem trabalhado na implantação e ampliação da atividade piscícola por meio de um programa 

municipal de desenvolvimento da piscicultura, como parte integrante do Plano Municipal de Apoio a 

Produção Familiar, cujas ações na área da piscicultura já se iniciaram através da capacidade de 

técnicos, produtores e disponibilidade de máquina escavadeira. Logo, para que estas ações se 

concretizam é preciso dos recursos para aquisição de alevinos, com objetivo de atender 100 famílias 

de produtores rurais. 

Com esta ação, estaremos incentivando e fortalecendo a agricultura familiar dos 

produtores rurais, gerando renda e sustentabilidade ao produtor, alavancando as atividades e 

desenvolvendo o setor agropecuário. 

Diante do exposto, se coloca essa proposta Legislativa para apreciação e 

aprovação, esperando encarecidamente que a SEAF atenda a indicação adquirindo as aquisições de 

alevinos para atender 100 famílias de produtores rurais, no Município de Guarantã do Norte-MT, 

conforme Ofício nº 284/2015 em anexo. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 
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Deputado ZÉ DOMINGOS FRAGA - PSD. 

 

SUBSTITUTIVO INTEGRAL: 

Regulamenta o § 1º do art. 129 da 

Constituição Estadual e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

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

a seguinte lei: 

Art. 1º Os bens públicos estaduais serão identificados pelas cores da bandeira, 

pelo selo e brasão oficial do Estado de Mato Grosso, previstos no Art. 19 da Constituição Estadual, 

sendo proibido o uso de logomarcas, slogans ou quaisquer outros símbolos que associem, de 

qualquer forma, a figura do gestor público ou de períodos administrativos determinados nos 

referidos bens.  

Art. 2º Para os fins previstos nesta lei consideram-se bens públicos estaduais, os 

móveis e imóveis, tais como: veículos, equipamentos urbanos, sinalizadores de logradouros, placas, 

painéis e cartazes ou informativos de ações e obras públicas, documentos, materiais escolares, 

qualquer tipo de impressos, material de expediente, sites e prédios da Administração Pública, ainda 

que, cedidos ou alugados.  

Art. 3º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos estaduais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de 

servidores públicos. 

Art. 4º O disposto nos artigos anteriores aplica-se, também, aos bens das 

autarquias, fundações, sociedades de economia mista estaduais, e ainda, aos das concessionárias e 

permissionárias de serviço público estadual, permitida, neste caso, a aplicação ou afixação de 

denominação, logotipo ou sigla da entidade respectiva. 

Art. 5º Os órgãos Estaduais que na data de publicação desta lei, possuírem bens 

públicos, móveis ou imóveis, identificados com logomarcas, slogans ou quaisquer outros símbolos, 

contrariando as regras ora estabelecidas, deverão: 

I - em se tratando de bens móveis, utilizá-los até o fim do seu estoque ou até 

que se tornem inservíveis aos fins propostos; 

II - em se tratando de bens imóveis, utilizá-los até que seja justificada a 

necessidade de reforma e/ou pintura. 

Art. 6º A infringência ao disposto nesta lei constitui ato de improbidade 

administrativa ou crime de responsabilidade, conforme o caso, sujeitando o responsável, além das 

sanções penais, civis e administrativas, às cominações previstas na legislação específica. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este Substitutivo tem como objetivo aprimorar o texto do Projeto de Lei n.º 

91/2015 para garantir o cumprimento do princípio da impessoalidade, contido no caput do Art. 37 da 

Constituição Federal e a observância aos símbolos estaduais, quais sejam: a bandeira, o selo, o 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%BE%C3%92o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%BE%C3%92o-federal-constitui%C3%BE%C3%92o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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brasão, bem como, o hino estabelecido em lei, proibindo o uso de logomarcas, slogans ou quaisquer 

outros símbolos que associem, de qualquer forma, a figura do gestor público ou de períodos 

administrativos determinados nos referidos bens.  

Art. 19 São símbolos estaduais a bandeira, o selo e o brasão de armas em uso na 

data da promulgação desta Constituição, bem como o hino estabelecido em lei. 

No caso, o entendimento é o de que a publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos estaduais devem ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou de servidores públicos. 

O substitutivo prevê que os órgãos Estaduais que na data de publicação da lei, 

possuírem bens públicos, móveis ou imóveis, identificados com logomarcas, slogans ou quaisquer 

outros símbolos, contrariando sua regras deverão: 

I - em se tratando de bens móveis, utilizá-los até o fim do seu estoque ou até que se 

tornem inservíveis aos fins propostos; 

II - em se tratando de bens imóveis, utilizá-los até que seja justificada a 

necessidade de reforma e/ou pintura. 

A proposição em tela prevê ainda, que a infringência as suas disposições 

representam ato de improbidade administrativa ou crime de responsabilidade, conforme o caso, 

sujeitando o responsável, além das sanções penais, civis e administrativas, às cominações previstas 

na legislação específica. 

Sendo estas as justificativas deste Substitutivo Integral, solicito a devida aprovação 

dos nobres membros desta Casa de Leis. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado ZÉ DOMINGOS FRAGA - PSD. 

 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Declaro suspensa a Sessão pelo 

prazo de quinze minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 18:46 HORAS E REABERTA ÀS 19:48 HORAS, SOB A 

PRESIDÊNCIA DO DEPUTADO GUILHERME MALUF.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Declaro reaberta a presente 

Sessão. 

Nos termos do art. 118, § 1º do Regimento Interno, foram apresentadas 

proposições de autoria dos Srs. Deputados: 

SEBASTIÃO REZENDE: 

MOÇÃO DE APLAUSOS: “Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais desta Casa de Leis e encaminhe aos Senhores e 

Senhoras: Alexsy Germano da Silva, Mônica Cristina Leme da Fonsecam, Narciza Clara Leite, 

Natália Xavier de Oliveira Santas, Neide Ferreira da Cunha, Neide Lúcia França, Neila Cintra Zanini 

Mundim Magalhães, Nerzi Clara de Souza, Neuza Maria Muniz, Neuzeri Souza de Jesus, Nicolina 

Claro Leite, Nilce Santana, Narcizo Fernandes de Souza, Zilda Rosa de Oliveira, Wesley de Souza 

Silva, Waldemar Ponceano Fortes, Willian Fragoso de Jesus, Wilson Ferreira da Silva, Zildo 

Moreira, Salete Vezaro Lima, Samuel Rodrigues Aguiar, Sandra Barbosa Mabaço, Silvana Alves de 

Souza, Silvania A. Rabello de Oliveira, Simoni Alves da Silva, Sofia de Arruda Moreira, Sônia 

Maria da Silva Matos, Sônia Rosa das Silva, Suzete Mariano Loschi, Suzileide Machado Gama, 

Sebastião Bezerra da Silva, Sebastião Ozino da Silva, Segundo Humberto Vinces Marquina, Sérgio 
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Alamini, Sérgio Dantas Carvalho, Sidnei Alves de Carvalho, Sivaldo Francisco de Oliveira, Érica 

dos Santos Barbosa, Ana Cláudia Andrade Rodrigues, Ilda Codori Llanto, Midian Ferreira 

Zangrandi, Rodrigo Lopes da Silva, Márcia Mayumi Yamamoto, Vânia Fernandes da Costa, Bem 

Hur Charles Moraes do Val, Gerson Alves dos Santos, Wanderson Júnior de Brito, Kaique 

Alexandre Nascimento, Leonora Conceição da Silva, Hevelyin Patrícia de Siqueira, Ana Cláudia da 

Silva Parente, Elane Luz Santas Miranda, Elberton Fernandes da Silva, Eduardo Alexandre da Silva, 

Diego Pelissari Dias Costa, Julyanne Sales da Silva, Vânia Rodrigues Frazão Souza, Maciel de 

Brito, Ilza Pereira, Janina Paula Prudêncio, Gerson Wellington Pinto, Luiz Dantas, Celso Luiz dos 

Santos, Dolores Mundim da Silva, Edilene Vergina da Cruz Leite, Ivanete Pereira Vilela, Ivanete 

Pereira Vilela, Sadi Verazo, Kely Taques Duarte, Ana Claudia Ferreira Zangrandi, Ana Lúcia 

Goulart, Lucianna Pereira Rios Cintra, Laudemil de Almeida Erreira, Lair Rodrigues de Matos, Alair 

dos Santos, Afonso Barbosa, Benedito Rosário do Nascimento, Carlos Brito de Lima, Cícero Pereira 

Pinheiro, Edna Honório da Silva, Sandra Helena Carvalho Ribeiro dos Santos, Lucia Regina 

Santiago, Jonathas Faustino dos Santos, José Maria de Assunção, Josué de Souza Júnior, Laura 

Cristina Gonçalves da Silva, João Alves de Carvalho, Vanda da Silva Rondon, Alexsandro Souza 

Lima, Andrea Cristina Pinzon Coelho, Rosely Torres dos Santos, Andrea Cristina Moura Figueiredo, 

Margarete Souza Dantas, José Cordeiro e Silva Neto, Fábio Aparecido Papa, Bianca Santos Alves de 

Souza, Patricia Xavier de Oliveira, Paulo Cesar Pereira Dourado, Trica Marcela Cruz da Silva, 

Samuel Rocha dos Santos, Clênio Dias Teixeira, Marcelo de Oliveira Heinst, Maria Aparecida Neres 

Silva, Edicelia Gonçalves de Jesus, João Batista Alves Duarte, Márcia Alves Mota, Dante Martins 

de Oliveira, José Meirelles e Sebastião Rodrigues, Moção de Aplausos, vazadas nos seguintes 

termos: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros e a Requerimento do Deputado Sebastião Rezende, manifesta seus mais efusivos aplausos 

aos Senhores e Senhoras: Hedilene Patricia Nunes da Silva, Helmakkelly Lopes Moreira, Herlene de 

Jesus Lopes, Hevelyn Patricia de Siqueira Alegre, Jakeline Rodrigues Borges, Janaina Gomes dos 

santos, Jane Marques Ortela Torres, Janelucy Silva de Jesus , Helio Pires de Carvalho Luz, Hermes 

Lopes de Souza, Herbert Esdra Alves, Hernandes Teixeira de Souza , Jailson de Almeida Coronel, 

Jander Afonso Barbosa , Janio Teixeira de Sousa, Jonielson Claro Ventura, Jose Ancelmo da Cunha, 

José Antonio da Silva, Jose Ingenieros de Melo , José Marciano, José Toca da Silva, Josenilton 

Batista de Lima, Josionaldo Ferreira de Araujo, Jovane Claro Leite, Juliano Magalhães Ribeiro, 

Juvenal de Almeida Coronel , Josefina Leite de Sá, Jovercina de Jesus Silva , Joziana Regis e. dos 

Santos, Juliana Maria da Cruz, Izabel Terezinha Botelho Adriano, Gilmar Ponciano Fortes, Everton 

Paixão Medeiros, Evans Lourenço Coronel, Evanildes Gomes Bezerra Gonçalves , Euripedes Freire 

Alves Davi, Patrocinio Fermino Silva , Patrick Roberto Santos, Rita Vitor de Mello Leme , Gilmar 

Souza Santos , Itamar Pinto dos Santos , Érlon Fábio de Campos, Iusley Ozino da Silva , Itamar 

Veras da Silva, Ivani de Souza Queiroz, Ivanildo de Souza Queiroz , Renato Martins de Oliveira, 

Ronaldo Neres da Silva, Paulo Roberto de Amorim, Priscila Farias da Silva, pela história de luta e 

conquista junto à Associação dos Camelôs do Shopping Popular de Cuiabá e por ser parte integrante 

das comemorações da Inauguração do novo Espaço do Shopping Popular. 

Em discussão as Moções. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

 

JUSTIFICATIVA 
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A História do Shopping Popular de Cuiabá 

Antigamente conhecido como camelódromo ou mesmo “paraguaizinho”, esse 

Shopping Popular foi criado em 21 de abril de 1995, em meio a conflitos, discussões e opiniões 

controversas, conta Misael Oliveira Galvão, presidente da Associação dos Camelôs do Shopping 

Popular. 

No final dos anos 80 para o início dos anos 90, a economia do país estava indo de 

mal a pior e muitos pais de famílias acabaram sendo demitidos de seus empregos e não conseguindo 

voltar mais no mercado de trabalho, a opção que tiveram era ir para as ruas e tentar sobreviver no 

comércio informal, montaram suas barracas cada uma de um tipo de produto, e com isso as praças, 

ruas iam tomando forma, sendo cada vez mais ocupadas por este tipo de comércio, no centro da 

cidade. Começou a virar problema”, pois Cuiabá é uma cidade não planejada. Então, tinha pouco 

espaço nas calçadas, e cada vez mais, ocupadas pelos comerciantes autônomos. 

Em 1992 já eram, aproximadamente, 400 camelôs que trabalhavam normalmente 

no centro da cidade com suas barracas que a cada manhã, estavam posicionadas para um novo dia de 

trabalho. No entanto, nesse período, a Prefeitura da Capital, sob o comando do Coronel José 

Meireles, iniciou um diálogo sobre a organização e retirada desses populares para novos locais 

apropriados, em uma tentativa de organizar a cidade. Naquela época, eu era um líder de rua, não 

presidente, mas um líder que também era camelô e sabia das nossas preocupações. Houve muita 

discussão entre a prefeitura e a categoria dos camelôs, mas não houve entendimento. Ainda faltou 

diálogo de ambas as partes, assegura. Como as conversações não tinham retorno, já que a prefeitura 

tinha anseio de organizar a cidade e os vendedores ambulantes temiam que a mudança acarretasse 

diminuição das vendas e por consequência o comprometimento do sustento da família, a prefeitura 

se valeu de maior autoridade e fez a retirada dos camelôs do centro da cidade em 21 de abril de 

1995, alojando-os onde hoje é o Shopping Popular. A prefeitura usou força policial e todo o aparato 

para que nossas bancas não permanecessem no lugar e nós não tivemos outra alternativa, se não sair, 

lembra. 

Mesmo com protestos e confrontos com a Polícia na qual alguns camelôs foram 

presos, outros aceitaram e alguns nem conseguiram e tiveram suas barracas apreendidas. Tiveram 

que recorrer e buscar regularizar para poder se inserir junto aos outros. Eles deixaram o centro de 

Cuiabá e foram encaminhados para onde seria sua nova sede de trabalho. Chegando a Avenida 

Beira-Rio, deram-se conta que o começo seria bem complicado. A única estrutura que havia no 

local, eram duas pequenas salas, dois banheiros, tudo sem cobertura ou mesmo piso. 

Misael conta que percebendo que não haveria mudanças, resolveram, então, aceitar 

a medida, pois se o único espaço que sobrou para nós foi esse aqui, então, iríamos fazer dele o 

melhor local para trabalhar, o melhor local para gerar emprego, o melhor local para se viver em 

sociedade comercial, pois acreditamos que podemos fazer do Shopping Popular uma referência para 

Mato Grosso e Brasil. 

Mas nada era simples como parecia. A vontade de mudar a situação era muita, mas 

as condições poucas, não somente de permanência no local como a conquista de melhorias na 

estruturação física do Shopping Popular, clientes então nem pensavam, pois não existia linha de 

ônibus frequentes para aquela região. O presidente da Associação, Misael Galvão expõe que além 

dos problemas, o preconceito quanto aos ambulantes e as próprias condições em que foram sujeitos a 

trabalhar eram uma das muitas dificuldades. Teve muito sofrimento, quantas mercadorias perdidas, 

não vendiam, quantas enchentes sofremos aqui, por ser lugar de fácil alagamento quantas 
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mercadorias nossas rodaram quantas barracas nossas perdemos, no início a cobertura era de lona, era 

calor, chuva, frio e era o problema a se enfrentar, exemplifica. 

Para dar a volta por cima das novas dificuldades, os vendedores ambulantes se 

uniram e resolveram, então, instituir uma associação criada, a intenção era organizar o novo espaço 

de trabalho para garantir melhorias, principalmente na infraestrutura que, no início era precária. 

Deste modo, foram instituídas além da própria associação, diretorias que pudessem administrar a 

nova empresa que seria o Shopping Popular. 

Por meio dessa união, muitos benefícios foram concedidos aos vendedores 

ambulantes, e não somente em Mato Grosso, mas a nível nacional. De acordo com Misael Galvão, a 

criação e oficialização da Cooperativa de Compras do Comércio Popular de Mato Grosso 

(COOCOMP/MT) por parte do Governo do Estado foi um dos avanços que possibilitou com que o 

Shopping Popular se tornasse o que ele é hoje. 

Ele conta que em janeiro de 2006, a COOCOMP/MT, surgiu como a primeira 

cooperativa de camelôs do país com a finalidade de viabilizar compras legalmente no exterior, por 

meio da Resolução 017 instituída pelo Governo Estadual. Misael faz questão de lembrar que há anos 

existem as lutas para legalizar a atividade em Mato Grosso e que muitos avanços já foram 

conquistados, a exemplo da própria cooperativa. Fomos os primeiros camelôs do país a deflagrar 

uma campanha pela legalização da atividade, destaca o Presidente. 

Mais que história da construção e consolidação do Shopping Popular no segmento 

de comércio popular, a história que deve e merece ser exaltada são dos ex-vendedores ambulantes, 

que hoje são empreendedores. Porque é com eles e por eles que o Shopping Popular existe, inclusive 

alguns deles permanecem trabalhando no segmento até hoje. ” 

A Associação dos Camelôs do Shopping Popular de Cuiabá oficializou o dia 21 de 

julho de 2015 como a data para a inauguração do novo Shopping Popular. 

Fazemos questão de ressaltar que a arquitetura do novo Shopping Popular buscou 

manter o resgate histórico do Bairro do Porto, este que pode ser considerado o bairro mais antigo e 

importante de Cuiabá, considerando a sua historicidade datada do início do Século XVIII. Porto 

Geral, como era conhecido o Porto de Cuiabá foi cenário de intenso tráfego fluvial, em especial após 

o fim da Guerra de Paraguai quando a navegação foi restabelecida. 

Enaltecemos a visão do Presidente e de seus Associados de buscar o resgate 

histórico na edificação da nova estrutura física, estabelecendo as molduras aparentes e arcos sobre as 

portas de acesso, utilizados nos casarões antigos, como as do Mercado Público (museu do rio), Casa 

do Artesão, SESC Arsenal, Palácio da Instrução, dentre outros prédios históricos que preservam o 

estilo colonial da nossa Capital. 

O novo prédio do Shopping Popular une o fator histórico e as novas tecnologias da 

construção civil com aplicação do EPS (isopor) em grande parte da obra, que é um material 

extremamente leve que permitiu a construção de um prédio sustentável para a região de clima 

tropical, outra preocupação foi com o consumo de energia elétrica e água. 

Por fazer parte dessa história digna de reconhecimento e aplausos é que esta Casa 

de Leis presta homenagem aos senhores e senhoras que têm contribuído com o crescimento e 

desenvolvimento de Mato Grosso na produção de divisas, empregos e renda. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado SEBASTIÃO REZENDE - PR.” 

 

DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR:  
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INDICAÇÃO: “Indica ao Exmº Sr. Governador de Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, a 

necessidade de se viabilizar a liberação de 10 (dez) patrulhas mecanizadas para o Município de 

Guarantã do Norte 

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta augusta Casa de 

Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Governador de Estado, José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº 

Sr. Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, a necessidade de se viabilizar 

a liberação de 10 (DEZ) patrulhas mecanizadas para o Município de Guarantã do Norte.  

 

JUSTIFICATIVA  

 

O relevo do Município é o chamado Terras Dobradas. Por esse motivo, o 

município tem mais de 2.200 (dois mil e duzentos) pequenos produtores rurais, dos quais 

aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) trabalham com associações que estão divididas em 

dez núcleos. 

Por estes motivos, solicitamos de Vossa Excelência, que sabemos não mede 

esforços para ajudar a agricultura familiar, que também nos ajude a desenvolver o Município de 

Guarantã do Norte, uma vez que 70% dos alimentos da localidade são produzidos por essa gente tão 

sofrida. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado ROMOALDO JÚNIOR - PMDB. 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador de Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Cidades-SECID, a necessidade de se realizar 

a implantação de academias para a terceira idade na cidade de Poconé. 

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta augusta Casa de 

Leis, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Governador de Estado, José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº 

Sr. Secretário de Estado de Cidades-SECID, mostrando a necessidade de se realizar a implantação 

de academias para a terceira idade na cidade de Poconé. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 Nos termos do artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de 

Leis, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano plenário, o encaminhamento do 

expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Secretario do Estado de Cidades do Estado de 

Mato Grosso - SECID/MT, mostrando a necessidade de realizar a implantação de academias para a 

terceira idade, sendo nas seguintes localizações: Cohab Nova, Praça da Bandeira e no Núcleo 

Habitacional Cidade Pantaneira no Município de Poconé.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado ROMOALDO JÚNIOR - PMDB. 

 

PROJETO DE LEI: 
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Dispõe sobre a contratação de 

profissionais, por tempo determinado, 

para atender a necessidade temporária 

do ensino profissionalizante. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

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

a seguinte lei: 

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os 

órgãos da Administração Estadual Direta, as Autarquias e as Fundações Públicas da educação 

profissionalizante, técnica e ou tecnológica poderão efetuar contratação de pessoal didático-

pedagógico e administrativo, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei. 

Art. 2º Considera-se necessidade temporária: 

I - assistência a situações de calamidade públicas; 

II - admissão de professor substituto e professor visitante para ensino técnico 

profissionalizante e tecnológico; 

III - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; 

IV - cumprir funções técnicas e didático-pedagógicas em escolas técnicas e 

ou tecnológicas do estado; 

V - admissão de professor, pesquisador, tecnológico e técnicos substitutos 

para suprir a falta de técnico, professor, pesquisador ou tecnológico ocupante de cargo efetivo, 

decorrente de licença para exercer qualificação relativa à inovação; 

VI - admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão e 

aumento de cursos das instituições estaduais de ensino técnico ou tecnólogo. 

Art. 3º A contratação de professor substituto, de que trata o inciso II do artigo 2º, 

poderá ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em razão de: 

I - Vacância do cargo; 

II - Afastamento ou licença, na forma do regulamento; 

III - Nomeação para ocupar cargo de confiança e ou direção; 

IV - Necessidade para desenvolvimento de curso técnico e ou tecnológico; 

V - Necessidade de aumento de quadro docente por expansão e ou aumento 

do número de cursos aprovados por demanda. 

Art. 4º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito 

mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário 

Oficial do Estado. 

§ 1º A contratação para atender as necessidades decorrentes de calamidade 

pública, de emergência ambiental e de emergência em saúde pública prescindirá de processo 

seletivo. 

§ 2º As contratações de pessoal, de acordo com esta lei, será feita mediante 

processo seletivo simplificativo, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder 

Executivo.  

Art. 5º As contratações serão feitas por tempo determinado, observando o prazo 

máximo de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único É admitida a prorrogação dos contratos por no máximo 1 

(um) ano. 
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Art. 6º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação 

orçamentária específica. 

Art. 7º É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores da 

administração direta ou indireta da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, bem 

como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. 

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal 

comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de: 

I - professor substituto. 

Art. 8º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada: 

I - em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os 

servidores de final de carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de 

cargos e salários do órgão ou entidade contratante; 

II - em importância não superior ao valor da remuneração constante dos 

planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público para servidores que 

desempenhem função semelhante ou não, extinto a semelhança, às condições do mercado de 

trabalho. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza 

individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma; 

§ 2º Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para 

hipóteses de contratações previstas que não estejam contidas nos planos de carreira específicos. 

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá: 

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo 

contrato; 

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 

substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

Parágrafo único A inobservância do disposto neste artigo importará na 

rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II ou na declaração da sua insubsistência, sem prejuízo 

da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. 

Art. 10 As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos 

desta lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla 

defesa. 

Art. 11 O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a 

indenizações: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa do contratado; 

III - por infração disciplinar; 

IV - por iniciativa do contratante. 

§ 1º A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será comunicada 

com a antecedência mínima de trinta dias. 

§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, 

decorrente de conveniência administrativa, importara no pagamento ao contratado de indenização 

correspondente a metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato. 

Art. 12 O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta 

lei será contado para todos os efeitos. 

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA  

 

 Por fim, esta proposta se faz necessária para viabilizar direitos previstos em lei, 

garantindo a continuidade da prestação de serviço público de qualidade assim como o 

aperfeiçoamento profissional, proporcionando a valorização e a permanência dos serviços prestados 

pelo estado em função da Educação nas instituições Estaduais de ensino. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de julho de 2015. 

Deputado ROMOALDO JÚNIOR - PMDB.” 

 

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO:  

1ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

“Concede Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Luciran Pinheiro de 

Sousa. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

base no que dispõe o Artigo 26 inciso XXVIII da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1º Conceder ao Sr. Luciran Pinheiro de Sousa Título de Cidadão Mato-

grossense. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

 

A presente homenagem visa demonstrar a gratidão e o reconhecimento deste 

Estado para com o Sr. Luciran Pinheiro de Sousa pelos seus serviços prestados à sociedade mato-

grossense. 

Nascido em Monbaça-CE, em 14 de março de 1963, filho de Francisco Pinheiro de 

Sousa e Antonia Auta de Sousa. Aos cinco anos mudou-se para Nova Denise - MT, onde passou sua 

infância e começo de adolescência. 

Em 1984 formou-se em Técnico em Agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal 

de Cuiabá. No início de 1985 mudou-se para a Fazenda Sumaré, do grupo Rexieri, onde concluiu 

seu estágio como técnico em agropecuária. No final de 1985, mudou para Aripuanã, onde reside até 

o presente momento. 

Entre 1985 e 1988 prestou serviços de assistência técnica e extensão rural a 

Cooperativa Mista de Juina-MT, entre os atuais município de Aripuanã, Juruena e Cotriguaçu. 

Em 1989 casou-se com Rosicler Hofmann Lucas. Fundou o INDEA de Aripuanã, 

onde trabalhou por anos. Em 1991 nasceu sua filha, Larissa Naiara Lucas de Sousa, e em 96 nasceu 

Igor Lucas Pinheiro de Sousa. 

Entre 1997 e 2003 foi Secretário de Agricultura, meio ambiente, indústria, 

comércio, mineração e turismo, durante os oito anos de administração do Dr. Agostinho Carvalho 

Teles. Na oportunidade juntamente com seu irmão Ceará e os amigos Chico e Paulo Caiçara, Celião, 

saudosos Jovino Prado e Joaquinzão, Rubão(Manzani) da Serraria, Pipa, Chiquinho, Nilton Nodari 

entre outros, criaram o primeiro rodeio do Município. 
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Entre 2004 e 2008 foi Secretário de Agricultura e Meio Ambiente durante o 

mandato do Sr. Ednilson Luiz Faitta. Participou na criação do CNDRS (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável) e do Conselho Intermunicipal do Vale do Juruena. 

Desenvolveu projetos de Cadeias Produtivas em café, leite, mel e pupunha. 

Também a regularização da Gleba Rio Branco. Em 2009 a 2010 foi secretário executivo do 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Juruena, quando reabriu a estrada que liga Colniza ao Distrito 

de Guatá, divisa de Mato Grosso com Rondônia. 

Destarte, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade 

profissional e por todos os relevantes serviços prestados à sociedade mato-grossense, proponho a 

concessão de Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Luciran Pinheiro de Sousa, que 

indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.  

Para tanto, apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres Pares para 

sua acolhida e merecida aprovação. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO - DEM. 

 

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador de Estado, José Pedro 

Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Cultura, Esportes e Lazer, 

Leandro Faleiros Rodrigues Carvalho, a necessidade de se disponibilizar um ônibus para atender a 

Secretaria de Esportes do Município de Cláudia. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

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

Governador de Estado, José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado 

de Cultura, Esportes e Lazer, Leandro Faleiros Rodrigues Carvalho, mostrando a necessidade de se 

disponibilizar um ônibus para atender a Secretaria de Esportes do Município de Cláudia. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

A presente Indicação visa atender reivindicação do Vereador Arnaldo França do 

município de Cláudia, o qual solicita a disponibilização de um ônibus para atender a Secretaria de 

Esportes do município de Cláudia. 

Torna-se necessário a viabilização de um ônibus para atender as necessidades de 

locomoção dos esportistas e suas equipes para atividades no município e eventos regionais. 

A Prefeitura Municipal não tem como arcar com as despesas para adquirir um 

ônibus, tendo em vista as dificuldades financeiras que vem passando no momento. 

E nós, como representantes deste povo neste Parlamento, acolhemos com grande 

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

medida contribuirá com melhores condições de vida para toda a população.  

Por estas razões é que pedimos o acolhimento dos nobres colegas Deputados para 

aprovação da matéria. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbous, 15 de julho de 2015. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO - DEM. 

 

3ª) REQUERIMENTO: Com o fulcro no disposto na Lei nº 8.352/05, e o que 

dispõe o Regimento Interno desta Casa de Leis, solicito à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
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do Estado de Mato Grosso, ouvido o soberano Plenário, a indicação dos membros técnicos 

da Câmara Setorial Temática de Saneamento Básico: 

- Presidente: Profº Dr. Paulo Modesto Filho (Engenheiro/UFMT); 

- Membros: Profª Drª Eliana Beatriz Nunes Rondon (Engenheira/UFMT); Sr. 

Francisco H. Silva Lima (Engenheiro/FUNASA); Sr. Renaldo Loffi (Associação Mato-grossense dos 

Municípios-AMM); Srª Christine Strusman (Veterinária/UFMT); Sr. Fernando Ximenes Salomão 

(Geólogo/UFMT); Sr. Darci Mauricio Miranda de Oliveira (Biólogo/UFMT); Sr. Alceu de Castro 

Galvão Júnior (Engenheiro); Srª Mara Jane Silva Lima; Sr. Paulo Sérgio da Costa Moura.   

 

JUSTIFICATIVA  

 

O Instituto da Câmara Setorial Temática é estudar, discutir o saneamento básico no 

Estado de Mato Grosso, bem como, sugerir ações para os planos municipais com apoio de técnicos 

com imenso conhecimento sobre o assunto. 

Pelas razões expostas, por entender ser de grande valia o assunto, apresentamos o 

presente Requerimento com a indicação dos membros que farão parte da equipe que discutirá o 

saneamento básico em nosso Estado. 

Assim, pedimos a colaboração dos nobres colegas Deputados na aprovação da 

presente matéria. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO - DEM  

 

4ª) MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fundamento no que dispõe o Regimento 

Interno deste Poder, requeiro à Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, seja encaminhada 

Moção de Aplausos pelo Dia do Comerciante, nos seguintes termos: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

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

celebrado em 16 de julho de 2015. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O Dia do Comerciante é comemorado anualmente em 16 de julho, no Brasil. 

Esta data é destinada a homenagear todos os profissionais que trabalham na área 

do comércio, ou seja, na venda de produtos e serviços. 

Considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo, o comércio é uma atividade 

extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país. 

O comércio nacional também é homenageado em outra data importante no Brasil, 

em 30 de outubro se comemora o Dia do Comerciário. 

O Dia do Comerciante surgiu a partir da criação da Lei nº 2.048, de 26 de Outubro 

de 1953, que homenageia o nascimento de José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido por Visconde 

de Cairu, o Patrono do Comércio Brasileiro. 

O Visconde de Cairu foi o responsável pela criação das primeiras leis que 

beneficiariam o comércio brasileiro, que antes era totalmente dependente de Portugal. 
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Uma das suas principais ações foi aconselhar o rei português D. João VI a 

assinatura da Carta Régia de 28 de Janeiro de 1808, abrindo os portos brasileiros ao comércio 

exterior. 

Diante desta relevante data, não poderíamos deixar de parabenizar pelo dia do 

Comerciante, razão pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com a 

presente Moção de Aplausos.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado DILMAR DAL BOSCO - DEM.” 

 

DEPUTADO MAX RUSSI:  

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro 

Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, Marco Aurélio Bertúlio Neves, a necessidade 

da doação de um aparelho de raio X para o P.A do Distrito de Ouro Branco no Município de Itiquira. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador Pedro Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, Marco Aurélio 

Bertulio Neves, mostrando a necessidade de doação de um aparelho Raio X para o Pronto-

Atendimento do Distrito de Ouro Branco, no Município de Itiquira. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda de reivindicação da Câmara de Vereadores de Itiquira, de 

iniciativa do vereador Josenildo Martins, que aprovou a indicação que segue em anexo. 

A doação do aparelho de Raio X para o pronto atendimento do distrito de Ouro 

Banco faz-se necessária ao Município de Planalto da Itiquira, haja é dever do Estado garantir a 

população acesso a uma saúde de qualidade, conforme disposto no artigo 6° da Constituição Federal. 

No pronto atendimento do distrito de Ouro Branco já existe uma sala toda 

preparada e não conta apenas com o aparelho de Raio X e a doação do referido aparelho supriria esta 

falta e contribuiria muito para a administração local para garantir um atendimento preciso e de 

qualidade aos moradores daquela região. 

O atendimento da presente proposição estará o Estado cumprindo com seu dever 

de zelar pela vida e saúde da população, uma vez que o Município de Itiquira esta localizado a 350 

quilômetros da capital do Estado, Cuiabá, e a disponibilização do aparelho de Raio X traria mais 

qualidade e amparo para um diagnostico mais preciso e precoce, assegurando uma saúde de mais 

qualidade para a população local. 

Diante do exposto, é de extrema importância que busquemos o atendimento deste 

pleito, no desejo de garantir melhor atendimento relacionado á saúde da população do município de 

Itiquira. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro 

Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, Marco Aurélio Bertúlio Neves, a necessidade 

de doação de um aparelho de ultrassom para o Pronto-Atendimento do Distrito de Ouro Branco, no 

Município de Itiquira. 
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Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador Pedro Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, Marco Aurélio 

Bertulio Neves, mostrando a necessidade de doação de um aparelho de ultrassom para o Pronto-

Atendimento do Distrito de Ouro Branco, no Município de Itiquira. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda de reivindicação da Câmara de Vereadores de Itiquira, de 

iniciativa do vereador Josenildo Martins, que aprovou a indicação que segue em anexo. 

A doação do aparelho de ultrassom para o Pronto-Atendimento do Distrito de Ouro 

Banco faz-se necessária ao Município de Planalto da Itiquira, haja vista ser dever do Estado garantir 

à população acesso à saúde de qualidade, conforme disposto no artigo 6° da Constituição Federal. 

O atendimento da presente proposição estará o Estado cumprindo com seu dever 

de zelar pela vida e saúde da população, uma vez que o Município de Itiquira está localizado a 350 

quilômetros da Capital do Estado, Cuiabá, e a disponibilização do aparelho de ultrassom trará mais 

qualidade e amparo para um diagnostico mais preciso e precoce, assegurando uma saúde de mais 

qualidade para a população local. 

Diante do exposto, é de extrema importância que busquemos o atendimento deste 

pleito, no desejo de garantir melhor atendimento relacionado á saúde da população do município de 

Itiquira. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB. 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro 

Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Sr. Valdiney de 

Arruda, a necessidade de doação de um automóvel para o Conselho Tutelar do Distrito de Ouro 

Branco, no Município de Itiquira. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador Pedro Taques, Exmº Sr. Secretário de Estado de Trabalho e Assistência 

Social, Sr. Valdiney de Arruda, mostrando a necessidade de doação de um automóvel para o 

Conselho Tutelar do Distrito de Ouro Branco, no Município de Itiquira. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda da Câmara de Vereadores de Itiquira, de iniciativa do 

Vereador Josenildo Martins, que aprovou a presente Indicação que segue em anexo. 

A presente proposição se faz para que o conselho tutelar do distrito de Ouro 

Branco, no município de Itiquira, possa garantir melhor assistência as crianças e adolescentes que 

residem naquela região. 

É de conhecimento de todas que o Conselho Tutelar é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, que tem a função social de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, conforme esta disposto no artigo 277 da Constituição Federal e no artigo 

131 do Estatuto da Criança e Adolescente. 
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Como podemos verificar nos artigos citados acima, foi definida relevante função 

social a este órgão, que visa garantir a criança e ao adolescente o direito a vida, a saúde, a 

alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a 

liberdade e a convivência familiar e a comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de 

negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

No distrito de Ouro Branco, os conselheiros que lá estão, necessitam de um 

veiculo exclusivo para o atendimento das ocorrências, e verificar as situações que violem os direitos 

dos mais necessitados. 

Diante do exposto, é de extrema importância que busquemos o atendimento deste 

pleito, no desejo de garantir mais estrutura para o conselho tutelar do distrito de Ouro Branco no 

município de Itiquira, visando dar mais qualidade de vida as crianças e adolescentes daquela 

localidade. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB. 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro 

Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Sr. Márcio Frederico de 

Oliveira Dorileo, a necessidade da construção de um novo prédio ou a reforma do prédio atual do 

destacamento NPM do Distrito de Ouro Branco no Município de Itiquira. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador Pedro Taques, Exmº Sr. Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, 

Sr. Márcio Frederico de Oliveira Dorileo, mostrando a necessidade da construção de um novo prédio 

ou a reforma do prédio atual do destacamento NPM do Distrito de Ouro Branco no Município de 

Itiquira. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda da Câmara de Vereadores de Itiquira, de iniciativa do 

vereador Josenildo Martins, que aprovou a presente indicação que segue em anexo. 

A presente proposição se faz necessária devido ao atual estado do prédio do 

destacamento NPM do distrito de Ouro Branco, no município de Itiquira que se encontra em estado 

precário, necessitando urgentemente de uma reforma completa na atual estrutura, ou então, a 

construção de uma novo prédio para abrigar o referido destacamento. 

Como todos sabem é dever do Estado garantir a segurança da população. E ele 

exerce tal função por meio das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Corpo de 

Bombeiros, conforme disposto no Artigo 144 da Constituição Federal. 

Além disso, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, a 

segurança publica trata de uma organização administrativa, e a gestão em cada ente federativo do 

nosso País, fica por conta do chefe do Poder Executivo, sendo assim, no caso do nosso Estado, Mato 

Grosso, cabe ao governador comandar as policias civis e militares, a fim de proporcionar mais 

segurança a população Mato-grossense. 

Diante do exposto, é de extrema importância que busquemos o atendimento deste 

pleito, no desejo de garantir mais segurança para os moradores do distrito de Ouro Branco, no 

município de Itiquira. 
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Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB. 

 

INDICAÇÃO: Indica à Bancada Federal do Estado de Mato Grosso a intervenção 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, viabilização de aditamento do prazo para 

renegociação referente ao crédito fundiário para viabilizar a operacionalização do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório à 

Bancada Federal do Estado de Mato Grosso, mostrando a necessidade de intervenção com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, viabilização de aditamento do prazo para renegociação 

referente ao crédito fundiário para viabilizar a operacionalização do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda de reivindicação dos assentamentos rural pertencente ao 

Estado de Mato Grosso, pois se encontra de tamanha demanda em nosso gabinete.  

A prorrogação no prazo de formalização das renegociações das dívidas dos 

financiamentos Crédito Fundiário, Banco da Terra e Cédula da Terra, do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário, já beneficiou mais de seis mil famílias de agricultores familiares em todo país. O 

balanço parcial foi divulgado na reunião técnica entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e representante das Unidades Técnicas Estaduais (UTE), movimentos sociais, instituições 

financeiras e entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, em Brasília. 

O prazo para a negociação das dívidas é somente para quem buscou as entidades 

financeiras até o ano passado para fazer adesão da renegociação. Até 29 de agosto de 2014, os 

agricultores deveriam entregar os documentos solicitados e pagar a taxa de 5% do valor da última 

parcela vencida. 

De acordo com o gerente de negócios do Banco do Nordeste, Marcos Kennedy de 

Carvalho, a prorrogação permitiu o crescimento de 25% no número de contratos formalizados junto 

ao banco. 

Em Alagoas, o percentual de famílias beneficiadas com a ampliação do prazo 

chega a 60%. "Por diversas razões tínhamos, em março, só 879 famílias com a renegociação 

formalizada. Esse número passou para 1.402, podendo chegar a 1,8 mil famílias até agosto", 

explicou o diretor da Cooperativa Agropecuária Regional de Palmeira dos Índios (Carpil), Luciano 

Monteiro. A entidade auxilia as famílias no processo de renegociação. 

As famílias que já aderiram à renegociação dentro do prazo devem procurar as 

UTE’s e verificar quais os documentos necessários para a renegociação da dívida. 

Para ter direito a renegociar a dívida, o agricultor ou associação precisa ter aderido 

renegociação até 28 de março de 2013. 

Uma vez feita à adesão, o próximo passo é o pagamento mínimo de 5% do valor 

da ultima parcela vencida e a entrega da documentação até dia 29 de agosto de 2014. No caso de 

uma associação de agricultores, além da documentação formal, é necessário regularizar o quadro 

social. 
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Além de renegociarem as parcelas vencidas, os beneficiários incluir no processo as 

que vão vencer com data até 31 de janeiro de 2015. 

Diante desse quadro, os assentamentos referentes ao Estado de Mato Grosso, não 

conseguiram de tal formar terminar toda essa formalização, pois devido a operacionalização da 

gestão passada no Estado, tanto que foram ate mesmo passadas informações de cunho errônea as 

associações representantes de vários assentamentos. 

Diante do exposto, é de extrema importância que busquemos o atendimento deste 

pleito, no desejo de garantir as famílias dependentes da agricultura familiar, para que possam tirar da 

terra seu sustento e direito a terra no Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB. 

 

INDICAÇÃO: Indica ao ao Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao 

Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto Filho, mostrando a necessidade da 

retomada do Programa “Projeto Qualidade de Vida”, no Município de Jaciara. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, 

Permínio Pinto Filho, mostrando a necessidade da retomada do Programa “Projeto Qualidade de 

Vida”, no Município de Jaciara. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O Programa Qualidade de Vida para profissionais da educação foi desenvolvido 

com intuito não só de melhorar a qualidade de vida no sentido da palavra como corpo físico e sim 

levar o profissional da educação a uma pratica de exercícios pré-determinados para seu desempenho 

no trabalho e na vida. 

O projeto tem o intuito de detectar problemas emocionais, falta de motivação, 

estresse do dia a dia da sala de aula e da rotina de trabalho, busca também resolver, a rejeição a 

atividades físicas, os problemas, como por exemplo, o de L.E. R e com isso apresentar de forma 

sistematizada e coerente, diferentes rotinas de exercício e uma avaliação consistente para a 

implantação de atividades que coadunem com os objetivos dos alunos. 

O projeto com a participação dos professores, funcionários em geral, aposentados, 

todos da educação estadual e municipal sem limites de idade tornando-se muito importante para os 

profissionais da educação que participam, pois o projeto traz em curto prazo benefícios exorbitantes 

no desenvolvimento destes profissionais da educação, tanto economicamente, socialmente, 

emocionalmente e psicologicamente. 

Sendo assim, necessário se faz uma ação do Governo do Estado, através da 

Secretaria Estadual de Educação, para que tome medidas cabíveis para a retomada do programa 

Projeto Qualidade de Vida no município de Jaciara. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB. 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao 

Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto Filho, a necessidade da viabilização de 
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recursos para reforma do muro da escola estadual Francisco Araújo Barreto, no Município de 

Jaciara. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, 

Permínio Pinto Filho, mostrando a necessidade da viabilização de recursos para reforma do muro da 

escola estadual Francisco Araújo Barreto, no Município de Jaciara. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda de reivindicação dos estudantes e de todo o corpo 

docente da escola estadual Francisco Araújo Barreto. 

A escola estadual Francisco Soares de Oliveira esta localizada no bairro Planalto e 

conta hoje com 191 alunos matriculados entre o ensino fundamental e médio. 

A instituição de ensino conta hoje com uma edificação em boas condições e 

participa de vários programas desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Educação, tais como: 

programa mais educação; escola aberta; biblioteca escolar; articulação da aprendizagem; sala de aula 

inforrica, teares da paz, sala do educador; sala de recursos multifuncional. 

A instituição aderiu a estes programas escolares com a intenção de manter as 

crianças e adolescente que por mais tempo na escola. 

Para que os programas sejam bem executados, é necessário um espaço físico mais 

adequado e a reforma do muro contribuiria para maior conforto e segurança dos alunos matriculados 

nesta instituição de ensino. 

Além disso, a escola hoje conta com um uma obra em andamento de climatização 

das salas de aula, o que contribuirá e muito para o melhor desenvolvimento do ensino das crianças e 

adolescentes que ali estudam. 

Sendo assim, necessário se faz uma ação do Governo do Estado, através da 

Secretaria Estadual de Educação, para que tome medidas cabíveis para a reforma do muro da escola 

de ensino estadual Francisco Araújo Barreto, no Município de Jaciara, e assim os alunos possam 

desfrutar de um ensino com mais qualidade. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao 

Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto Filho, a necessidade de reforma no 

prédio da Escola Estadual CEJA Marechal Rondon, no Município de Jaciara. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, 

Permínio Pinto Filho, mostrando a necessidade de reforma no prédio da Escola Estadual CEJA 

Marechal Rondon, no Município de Jaciara. 

 

JUSTICATIVA  
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Tal proposição é oriunda de reivindicação dos estudantes e de todo o corpo 

docente da Escola Estadual CEJA Marechal Rondon. 

A Escola Estadual Marechal Rondon está localizada no centro da cidade. É a única 

escola estadual localizada no município que oferta a modalidade EJA- Educação de Jovens e 

Adultos, e conta hoje com 485 alunos matriculados entre o ensino fundamental e médio. 

A instituição de ensino conta hoje com uma edificação em condições precárias, por 

se tratar de um prédio antigo, e necessita urgentemente de reforma geral. 

A instituição de ensino desenvolve vários projetos educacionais atualmente, tais 

como: sala de aula “inforrica”, biblioteca escolar; educomunicação; sala de recursos multifuncionais; 

exames supletivos on-line; sala do educador; pró-funcionário. 

Para que os programas sejam bem executados, é necessário um espaço físico mais 

adequado e a reforma do prédio da escola contribuiria muito para que os alunos possam ser 

beneficiados e melhor atendidos por estes programas educacionais. 

Sendo assim, necessário se faz uma ação do Governo do Estado, através da 

Secretaria Estadual de Educação, para que tome medidas cabíveis para a reforma do prédio atual da 

escola estadual CEJA Marechal Rondon, no Município de Jaciara, e assim os alunos possam 

desfrutar de um ensino com mais qualidade. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB. 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao 

Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto Filho, a necessidade da viabilização de 

recursos para a construção de uma quadra poliesportiva e um posto de transformação para a escola 

estadual Francisco Soares de Oliveira no município de Jaciara. 

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado o presente expediente indicatório ao 

Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, 

Permínio Pinto Filho, mostrando a necessidade da viabilização de recursos para a construção de uma 

quadra poliesportiva e um posto de transformação para a escola estadual Francisco Soares de 

Oliveira no município de Jaciara. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda de reivindicação dos estudantes e de todo o corpo 

docente da escola estadual Francisco Soares de Oliveira. 

A escola estadual Francisco Soares de Oliveira esta localizada no Conjunto 

Habitacional São Lourenço e conta hoje com 313 alunos matriculados entre o ensino fundamental e 

médio. 

A instituição de ensino conta hoje com uma edificação em boas condições e 

participa de vários programas desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Educação, tais como: 

programa mais educação; articulação da aprendizagem; biblioteca do educador; sala do educador; 

sala de aula “inforrica”. 

A instituição aderiu a estes programas escolares com a intenção de manter as 

crianças e adolescente que por mais tempo na escola. 
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Para que os programas sejam bem executados, é necessário um espaço físico mais 

adequado e a construção de uma nova quadra poliesportiva coberta na escola para que os alunos 

possam ser beneficiados e melhor atendidos por este programa educacional. 

A atual quadra poliesportiva da escola, hoje, se encontra em condições precárias e, 

além disso, não possui cobertura, o que impossibilita do desenvolvimento de atividades físicas e 

esportivas com mais qualidade aos alunos. 

Além disso, a escola hoje conta com um uma obra em andamento de climatização 

das salas de aula, e necessita para a finalização da mesma, a aquisição de um posto de transformação 

para que assim as crianças possam ter mais conforto e maior qualidade no ensino. 

Sendo assim, necessário se faz uma ação do Governo do Estado, através da 

Secretaria Estadual de Educação, para que tome medidas cabíveis para a construção da nova quadra 

poliesportiva coberta na escola de ensino estadual Francisco Soares de Oliveira, no Município de 

Jaciara, e assim os alunos possam desfrutar de um ensino com mais qualidade. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 15 de junho de 2015. 

Deputado MAX RUSSI - PSB.” 

 

Encerrado o Pequeno Expediente, e tendo em vista o horário regimental destinado 

ao Grande Expediente ter expirado, passemos à Ordem do Dia.  

Em 2ª discussão, Projeto Decreto Legislativo nº 08/15, de autoria da Mesa 

Diretora, que altera o Art. 3º do Decreto Legislativo nº 17, de 19 de dezembro de 2007. Com Parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 1º (LIDO). Em discussão o art. 1º. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 2º (LIDO). Em discussão o art. 2º. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Não tendo 

sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, para comunicar dois assuntos 

importantíssimos: primeiro, é com relação a LDO. 

Sr. Presidente, eu quero comunicar que a Emenda nº 76, que é resultado de um 

acordo entre os Poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, 

já foi aprovada em 1ª discussão e não sofre nenhuma alteração. O acordo feito entre o Executivo, o 

Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado consta na Emenda 

nº 76, já foi aprovada conforme o acordo na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e será 

também na Comissão de Mérito. Ela é um acordo e os vinte e quatro Deputados respeitarão o 

acordo. 

Em relação à votação em 2ª discussão, comunico que houve um acordo agora e nós 

estaremos amanhã, na parte da manhã, discutindo vinte e oito emendas que a Liderança de Governo 

quer discutir não só na Comissão como também em plenário. Qualquer Deputado tem direito de 

pedir destaque e nós vamos garantir o direito. Vinte e oito emendas ou vinte e nove, ou quarenta, 

quantas forem, nós estaremos aqui abertos ao debate. 
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Conforme Vossa Excelência sugeriu e foi acordado, amanhã, na parte da manhã 

por sugestão de Vossa Excelência e do Deputado Zé Carlos do Pátio, que está com o projeto da 

LDO, a partir das 08:00 horas nós estaremos, então, com as nossas assessorias técnicas discutindo, 

por provocação do Governo, vinte e oito emendas.  

Eu quero deixar bem claro, Sr. Presidente: a primeira votação da CCJR, das cento 

e trinta emendas, acolheu setenta e seis; a segunda votação da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária, o Relator Deputado Silvano Amaral acolheu 

cinquenta e quatro emendas. Das cinquenta e quatro emendas acolhidas pelo Relator, Deputado 

Silvano Amaral, a Liderança de Governo concorda com vinte e seis. Não há questionamento em 

vinte e seis emendas dos mais diferentes Deputados e partidos. Mas nós discordamos de vinte e oito. 

Então, conforme o acordo, nós queremos amanhã discutir emenda por emenda.  

E porventura, Sr. Presidente, se há algum acordo por parte de Vossa Excelência 

com algum Parlamentar individualmente, a Liderança também respeita, acata e nós, então, 

discutiremos quantas emendas forem necessárias, reconhecendo que vinte e seis das cinquenta e 

quatro emendas acatadas pelo Relator Silvano têm o beneplácito e o apoio da Liderança. 

O Sr. Emanuel Pinheiro - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente, mesmo dentro de um direito por 

solicitá-lo tempestivamente nesta Casa, eu peço a Vossa Excelência, em meu nome e do Deputado 

Oscar Bezerra, esqueça as nossas treze Emendas, doze Emendas minhas e uma do Deputado Oscar 

Bezerra, que tanto celeuma deu nesta reunião de agora a pouco que quase se inverteram os papeis 

dos colegas Deputados aqui dentro. Esqueça. Não quero mais discuti-las, não quero mais debatê-las.  

E vamos deixar claro o seguinte: eu tenho três atitudes a tomar, aí eu não falo mais 

pelo Deputado Oscar Bezerra, ou vou à Justiça pedir a nulidade de todo processo legislativo de 

votação da LDO 2016 ou vou aceitar e ficar quieto ou vou para a obstrução. São uma das três 

decisões que vou tomar e isso vai ser feito no momento pertinente e será na Sessão de amanhã.  

Esqueça as minhas Emendas. Não preciso mais retira-las. Mesmo a contragosto, o 

Deputado Dilmar Dal Bosco está correto, porque com falha ou sem falha, houve uma etapa 

queimada. Não tem como Vossa Excelência, mesmo com o seu poder e com as suas prerrogativas, 

fazer voltar atrás, mesmo tempestivamente eu tendo pedido e da mesma forma o Deputado Oscar 

Bezerra.  

Então, eu peço a Vossa Excelência... Não serei mais problema nesse aspecto. Não 

precisa mais colocar as doze Emendas minha e nem a única Emenda do Deputado Oscar Bezerra 

nesse debate, nessa discussão, que não estarei presente amanhã pela manhã e estarei no plenário às 

14:00 horas, se não me engano, se Vossa Excelência confirmar a convocação.  

Obrigado.  

O Sr. Zé Domingos Fraga - Pela Ordem, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Zé Domingos Fraga.  

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, eu quero parabenizar o Deputado 

Emanuel Pinheiro, um homem extremamente conhecer do Regimento Interno, por entender que 

Vossa Excelência não agiu de má-fé a partir do momento que pediu destaque na Ordem do Dia na 

hora da votação na Comissão de Constituição Justiça e Redação e não tem mais o que fazer. Em que 

pese a boa vontade de Vossa Excelência, regimentalmente não.  
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Agora, Sr. Presidente, eu também não posso levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência, do Líder do Governo e também dos Deputados que amanhã, de manhã, por ocasião de 

fazer essa negociação dentre as vinte e oito Emendas, Deputado Wilson Santos, que o Governo 

entenda que é prejudicial ao interesse público que aquilo que ficar acordado terá que passar na 

Comissão de Mérito novamente, porque a Comissão de Mérito, ou seja, a Comissão de Fiscalização 

e Acompanhamento da Execução Orçamentária ainda não exauriu as discussões e, 

consequentemente, a sua votação. Então, diga-se de passagem, nós vamos ter que discutir. 

Quero aqui, Sr. Presidente, sugerir a Vossa Excelência que conclame os Srs. 

Deputados, que o Líder do Governo conclame também os Srs. Deputados, porque se quiserem 

encerrar toda a discussão da LDO na quinta-feira, na parte da manhã, porque a tarde já tenho 

compromisso no Município de Barra do Bugres, eu vou a Barra do Bugres, em que pese a minha 

ausência não vai fazer diferença, porque o Deputado Eduardo Botelho, que é o Vice-Presidente da 

Comissão, preside com muita competência, mas é um Deputado a menos para reforçar o quorum. 

Então, quero deixar avisado se nós tivermos que fazer o encerramento dessa 

discussão, tem que fazer amanhã de manhã, por meio de um esforço de Sessão Extraordinária, nem 

que tenha que fazer uma em cima da outra para que, de fato, possamos encerrar as nossas atividades 

amanhã ou que a partir da semana que vem. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Em 1ª discussão, Projeto de Lei 

nº 364/15, de autoria do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, de 

15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos 

Servidores (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Com 

Parecer Comissão de Trabalho e Administração Pública. 

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o 

aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Indicações de autoria dos Deputados, Zé Domingos Fraga, Max Russi, Dilmar Dal 

Bosco, Romoaldo Júnior, Oscar Bezerra e Deputado Coronel Taborelli, apresentadas na Sessão de 

hoje. 

Em discussão as Indicações. Encerra a discussão. Em Votação. Os Srs. Deputados 

que as aprovam, permaneçam como se encontra (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, ao Dia do 

Comerciante. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moções de Aplausos, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, aos senhores e 

senhoras: Hedilene Patricia Nunes da Silva; Helmakkelly Lopes Moreira; Herlene de Jesus Lopes; 

Hevelyn Patricia de Siqueira Alegre; Jakeline Rodrigues Borges; Janaina Gomes dos Santos; Jane 

Marques Ortela Torres; Janelucy Silva de Jesus; Hélio Pires de Carvalho Luz; Hermes Lopes de 

Souza; Herbert Esdra Alves; Hernandes Teixeira de Souza; Jailson de Almeida Coronel; Jander 

Afonso Barbosa; Janio Teixeira de Sousa; Jonielson Claro Ventura; José Ancelmo da Cunha; José 

Antonio da Silva; José Ingenieros de Melo; José Marciano; José Toca da Silva; Josenilton Batista de 

Lima; Josionaldo Ferreira de Araújo; Jovane Claro Leite; Juliano Magalhães Ribeiro; Juvenal de 

Almeida Coronel; Josefina Leite de Sá; Jovercina de Jesus Silva; Joziana Regis dos Santos; Juliana 

Maria da Cruz; Izabel Terezinha Botelho Adriano; Gilmar Ponciano Fortes; Everton Paixão 

Medeiros; Evans Lourenço Coronel; Evanildes Gomes Bezerra Gonçalves; Euripedes Freire Alves 
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Davi; Patrocinio Fermino Silva; Patrick Roberto Santos; Rita Vitor de Mello Leme; Gilmar Souza 

Santos; Itamar Pinto dos Santos; Érlon Fábio de Campos; Iusley Ozino da Silva; Itamar Veras da 

Silva; Ivani de Souza Queiroz; Ivanildo de Souza Queiroz; Renato Martins de Oliveira; Ronaldo 

Neres da Silva; Paulo Roberto de Amorim e Priscila Farias da Silva pela história de luta e conquista 

junto à Associação dos Camelôs do Shopping Popular de Cuiabá e por ser parte integrante das 

comemorações da inauguração do novo espaço do Shopping Popular. 

Em discussão as Moções. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que as aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Gostaria de ratificar essas informações, então, às 08:00 horas da manhã, o Líder do 

Governo estará com os técnicos do Governo para debater e discutir as emendas que estão pendentes 

e às 14:00 horas Srs. Deputados Emanuel Pinheiro, Oscar Bezerra, Saturnino Masson, Sebastião 

Rezende e Wancley Carvalho, logo após o encerramento da reunião com os técnicos, faremos a 

abertura da Sessão. 

Antes de encerrar a presente Sessão, lembramos os Srs. Deputados do 

compromisso agora após a Sessão e convocamos a próxima para amanhã, horário regimento. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Bloco Social 

Democrático e Republicano - Emanuel Pinheiro, Mauro Savi, Nininho; Sebastião Rezende, Wagner 

Ramos, Coronel Taborelli, Wancley Carvalho, Eduardo Botelho, Max Russi, Oscar Bezerra, 

Guilherme Maluf, Saturnino Masson, Wilson Santos e Dilmar Dal Bosco; da Bancada do Bloco 

Social, Trabalhista e Democrático - Gilmar Fabris, Zé Domingos Fraga, Janaina Riva, Pedro 

Satélite, Romoaldo Júnior, Silvano Amaral, Zeca Viana, Dr. Leonardo e Zé Carlos do Pátio. 

Deixou de comparecer o Sr. Deputado Baiano Filho, da Bancada do Bloco Social, 

Trabalhista e Democrático. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão (LEVANTA-SE 

A SESSÃO.) 
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