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PRESIDENTE      - DEPUTADO GUILHERME MALUF 

1º SECRETÁRIO - DEPUTADO ZÉ DOMINGOS FRAGA (AD HOC) 

2º SECRETÁRIO - DEPUTADO EDUARDO BOTELHO (EM EXERCÍCIO) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Em nome do povo de Mato 

Grosso e havendo número regimental, declaro aberta a Sessão desta quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Convido os Srs. Deputados Zé 

Domingos Fraga e Eduardo Botelho para assumirem a 1ª e 2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS ZÉ DOMINGOS FRAGA E EDUARDO BOTELHO ASSUMEM A 1ª E 

2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, o Sr. 2º 

Secretário, para proceder à leitura da Ata da Sessão anterior. 

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

25 DE JUNHO DE 2015, ÀS 08:00 HORAS.) 

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

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Em discussão a Ata que acaba de 

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

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

(O SR. 1º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DO EXPEDIENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Encerrada a primeira parte, 

passemos a segunda parte do Pequeno Expediente. 

Tendo em vista o adiantado da hora, solicito aos Deputados que apresentem sobre 

a mesa suas proposituras, porque adentraremos à Ordem do Dia. 

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

seguintes proposituras: 

Deputado Coronel Taborelli 

PROJETO DE LEI: 

“Dispõe sobre o uso de banheiros 

públicos em terminais rodoviários no 

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 Os terminais rodoviários intermunicipais disporão de instalações sanitárias 

em condições adequadas de higiene e funcionamento para uso de passageiros, funcionários ligados à 
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administração do terminal e servidores públicos, independentemente do pagamento de qualquer taxa, 

nos casos e na forma previstos nesta lei. 

§ 1º Aos passageiros e seus acompanhantes o acesso às instalações sanitárias 

se fará mediante a apresentação do bilhete de viagem. 

§ 2º Aos funcionários ligados à administração do terminal por vínculo de 

emprego e aos servidores públicos das áreas da segurança pública, saúde, assistência social e auxílio 

técnico à administração do terminal também é garantido o uso das instalações sanitárias dos 

terminais rodoviários nos quais venham a exercer suas funções.  

Art. 2º A administração dos terminais rodoviários deverá afixar cópia desta lei em 

lugar de fácil visualização e que seja próximo às instalações sanitárias.  

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

O serviço de transporte coletivo intermunicipal em nosso Estado é efetuado por 

empresas privadas, por meio de delegação de função estatal, no entanto poderia ser prestado 

diretamente pelo Poder Público, tamanha é a importância da matéria de que se trata. 

Estando prevista, inclusive, em artigos da Constituição Federal ligados às funções 

essenciais dos entes da Federação. Os terminais rodoviários, de forma complementar, são espaços 

que se encontram sob a responsabilidade do Poder Público com a finalidade de fornecer aos usuários 

do transporte coletivo substrato essencial à efetivação plena de seu direito constitucional de ir e vir. 

A administração dos terminais rodoviários não pode afastar o fato de que as 

necessidades dos usuários envolvem não só os atendimentos de embarque e desembarque, mas 

também atividades periféricas, entre as quais se destacam a oferta de um mínimo de segurança e 

higiene, como instalações sanitárias adequadas, para utilização sem nenhum ônus, uma vez que se 

recolhe a chamada taxa de embarque utilizada para a manutenção geral dos terminais. 

O não oferecimento de instalações sanitárias gratuitas fere o princípio do 

atendimento pleno dos usuários e o pagamento conjunto da taxa de embarque e da taxa de uso das 

instalações sanitárias o da modicidade das tarifas, ainda mais quando se trata de serviço essencial ao 

exercício pleno da cidadania e da dignidade da pessoa humana, tanto sob a ótica do lazer quanto 

profissional. 

Sendo assim, o pagamento de taxa de embarque garante aos passageiros o acesso a 

todos os serviços fornecidos pelo terminal rodoviário, em virtude disso é que se apresenta o Projeto 

de Lei em comento. 

De tudo o que se expôs, não se pugna aqui pela gratuidade desse serviço, uma vez 

que os usuários já pagam, no ato da compra da passagem, a tarifa de embarque, destinada à 

manutenção do terminal rodoviário, mas tão somente o reequilíbrio da relação havida entre o usuário 

e o prestador de serviço. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 16 de julho de 2015. 

Deputado CORONEL TABORELLI - PV.” 

 

Deputado Emanuel Pinheiro 

1ª) 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 a Moção de Congratulação, na forma:  
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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 Irmandade da Imaculada Conceição de Maria Santíssima da Paróquia São Gonçalo, 

representada na pessoa da Ilmª Priora Simone Mendes Moreira de Araujo, 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, 

desembarcava 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 

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

Cristina/MT.  

No final de 1894 em novo terreno, começavam 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 Irmandade da 

Imaculada Conceição de Maria Santíssima da Paróquia São Gonçalo, representada na pessoa da Ilmª 

Priora Simone Mendes Moreira de Araujo, pelos anos de dedicação à Missão Salesiana, perpetuando 

os ensinamentos de São João Bosco no Estado de Mato Grosso.  
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Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de 

Congratulação e que seja enviada à Irmandade da Imaculada Conceição de Maria Santíssima da 

Paróquia São Gonçalo, representada na pessoa da Ilmª Priora Simone Mendes Moreira de Araujo, 

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, 16 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.” 

 

2ª) 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 a 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 Missão Salesiana Sagrado Coração de Jesus - Meruri, representada na pessoa da Srª 

Bernadeth Campos de Paula, 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, 

desembarcava 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 

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

Cristina/MT. 

No final de 1894 em novo terreno, começavam 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 
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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 Missão Salesiana 

Sagrado Coração de Jesus - Meruri, representada na pessoa da Srª Bernadeth Campos de Paula, 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 Missão Salesiana Sagrado Coração de Jesus - Meruri, 

representada na pessoa da Srª Bernadeth Campos de Paula, 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, 16 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.” 

 

3ª) 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 a 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 Missão Salesiana São Marcos, representada na pessoa da Ilmª Irmã Aurizena Simão do 

Nascimento, 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, 

desembarcava 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.  
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No ano seguinte com as recém-chegadas Filhas de Maria Auxiliadora já assumiam 

o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa Cristina/MT.  

No final de 1894 em novo terreno, começavam 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 Missão Salesiana 

São Marcos, representada na pessoa da Ilmª Irmã Aurizena Simão do Nascimento, 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 Missão Salesiana São Marcos, representada na pessoa da Irmã 

Aurizena Simão do Nascimento, 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, 16 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.” 

 

4ª) 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 a 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 Pastoral da Saúde da Paróquia São Gonçalo, representada na pessoa do Ilmº Sr. Rafael 

Rueda Filho, 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 
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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 Dom Carlos D’Amour, de Cuiabá, no dia 18 de junho de 1894, 

desembarcava 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 assumiam 

o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa Cristina/MT.  

No final de 1894 em novo terreno, começavam 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 Pastoral da Saúde da 

Paróquia São Gonçalo, representada na pessoa do Ilmº Sr. Rafael Rueda Filho, 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 Pastoral da Saúde da Paróquia São Gonçalo, representada na 

pessoa do Ilmº Sr. Rafael Rueda Filho, 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, 16 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.” 

 

5ª) 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 a 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 Ilmº Sr. Professor Luiz Lázaro de Magalhães Filho pelos anos de dedicação ao ensino na 

Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco aos jovens do Estado de Mato 

Grosso. 
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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, 

desembarcava 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 assumiam 

o trabalho junto ao povo Bororo, às margens do Rio São Lourenço na Colônia Teresa Cristina/MT.  

No final de 1894 em novo terreno, começavam 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 o Professor Luiz 

Lázaro de Magalhães Filho, conhecido também como Luizinho Magalhães pelos anos de dedicação 

ao ensino na Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco aos jovens do 

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 Ilmº Professor Luiz Lázaro de Magalhães Filho, pelos anos de 

dedicação ao ensino na Missão Salesiana, perpetuando os ensinamentos de São João Bosco aos 

jovens do Estado de Mato Grosso. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 16 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.” 
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6ª) MOÇÃO DE PESAR: “Com fulcro no art. 185-A, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos a Anais Moção 

de Pesar, na forma:  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros, mediante requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem prestar solidariedade aos 

familiares da saudosa Srª Neuza Maria Bini Pereira, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15 de 

julho de 2015, em Cuiabá.  

 

JUSTIFICATIVA  

 

Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento da Srª 

Neuza Maria Bini Pereira. É com profundo sentimento que expressamos o pesar pelo seu 

falecimento Faleceu ontem, às 20:55 horas, a Professora da UFMT, aposentada, Neuza Maria Bini 

Pereira.  

A Professora Neuza Maria Bini Pereira realizou significativos trabalhos na 

Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso ainda unido, chefiou comissão estadual que 

aprovou tecnicamente a criação da UNEMAT, participou diretamente na criação e na chefia do 

Departamento de História da UFMT. Atuou na mesma universidade no Conselho de Ensino e 

Pesquisa. Dirigiu também a Escola do Serviço Público de Mato Grosso.  

Na internet dialogou com grande número de pessoas (intelectuais, artistas), 

residentes em várias parte do Brasil (e de Cuiabá). Esposa carinhosa, mãe dedicada e eximia 

profissional, deixará um legado de paz, amor e união a todos que com ela conviveram.  

A família enlutada na pessoa de seu esposo Carlos Alberto Rosa, de seus 4 filhos 

Camila, Olívia e Bárbara e Bruno e 5 netos Kawana, Clara, Danilo, Enzo e Bernardo recebam os 

nossos votos de pesar e que descanse em paz na sobra do altíssimo a sua bondosa alma que a todos 

nos deixa saudades. Deixou a todos aqueles com quem convivera um legado de amor, respeito e 

união, além de uma imensa saudade, uma vez que a alegria do convívio com todos eles, os 

impediram de sentirem tristeza em sua despedida.  

Diante do exposto, solicito a aprovação desta Moção de Pesar e que se encaminhe 

expediente aos familiares da Srª Neuza Maria Bini Pereira. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 16 de julho de 2015. 

Deputado EMANUEL PINHEIRO - PR.” 

 

Deputado Sebastião Rezende 

INDICAÇÃO: “Indico ao Poder Executivo a urgente e imprescindível necessidade 

de se adotar providências no sentido de viabilizar apoio financeiro para realização da 11ª 

LIQUIDAQUI, promovida pelo CDL de Rondonópolis. 

Com fulcro no que preceitua o art. 160, II, do Requerimento Interno deste Poder 

Legislativo, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exmº Sr. Governador do Estado, Dr. José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao 

Exmº Sr. Paulo Cesar Zamar Taques, Secretário-Chefe da Casa Civil, e ao Exmº Sr. Seneri Paludo, 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, buscando apoio financeiro para realização da 11ª 

LIQUIDAQUI, promovida pela CDL de Rondonópolis. 

 

JUSTIFICATIVA 
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A campanha LIQUIDAQUI está na 11ª edição e está consolidada na cidade e 

também na região, atraindo clientes e fomentando o comércio local. Nas edições anteriores, o evento 

contou com a participação de mais 100 empresas, atraindo clientes para as lojas e para o centro da 

cidade, transformando as duas principais avenidas, Amazonas e Marechal Rondon num calçadão 

onde são ofertados serviços de cidadania e saúde, parque de diversões, artesanatos e lanchonetes. 

Famílias inteiras apreciam o evento, fazem compras e se divertem. Como consta do calendário 

oficial da cidade, a campanha, que ocorre todos os anos em setembro, já é esperada pela população. 

Rondonópolis possui atualmente 211 mil habitantes sendo, polo de uma 

mesorregião de mais de 526 mil habitantes. É a segunda economia do Estado, com movimentação de 

R$3,3 bilhões com atividade comercial (comércio de atacado, varejo e indústria), contribuindo, 

assim, de maneira significativa com o Estado na arrecadação do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias). 

Certos de contar com a anuência de Vossas Excelências e espírito de justiça com 

um município que tanto contribui com a arrecadação do nosso Estado é que fazemos tal pleito. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 16 de julho de 2015. 

Deputado SEBASTIÃO REZENDE - PR.” 

 

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: João Adriano Sobrinho, João Alves de Carvalho, João Batista de Oliveira, João Eugênio 

de Souza, João Jair Kuszera, João Otávio, João Rodrigues Cardoso, José Felipe de Oliveira, Leandro 

Xavier de Oliveira, Luilson Alves Coronel, Luiz Carlos Martinello, Luiz Carlos Mendes, Luiz 

Rosendo da Silva, Lucidalva dos Santos Carvalho, Luciede Almeida de Oliveira, Luciene Maria dos 

Santos, Lucimara Cargo Bortoleti, Lucynete Alexandrina de Oliveira, Luiza Gonzaga Leite, Luzinete 

da Silva Camargo, Odílio Nunes Peixoto, Odival Claro Leite, Onézio Ferreira Leite, Orientino 

Manoel da Cruz, Osvaldo Claro Leite Neto, Otília Martins Fialho, Ozias Ramos Pinto, Odineize 

Nezita da Silva, Osvalda Ferreira dos Santos, Wellington Varago da Silva, Valdecy do Espírito 

Santo Oliveira, Valdety Rodrigues Pereira, Valdineia Fernandes Brito, Valdir Firmes Rodrigues, 

Vanda Vorago Pinto da Silva, Vanderley Rabello de Oliveira, Vanessa Benevides Simão de Limaoli, 

Vânia Frenandes da Costa Vânia Lúcia Oliveira da Silva, Vanilda Vorago Pinto de Freitas, Venancia 

Rodrigues Borges, Vera Lúcia de Souza Santos, Vera Lúcia Pereira Rezende, Vera Lúcia Vorago 

Pinto, Voctor Hugo Metelo de Siqueira, Leonardo Arruda de Magalhães e Hudson Ferreira de 

Amorim, Moção de Aplausos, vazada 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: João Adriano Sobrinho, João Alves de Carvalho, João Batista de Oliveira, 

João Eugênio de Souza, João Jair Kuszera, João Otávio, João Rodrigues Cardoso, José Felipe de 

Oliveira, Leandro Xavier de Oliveira, Luilson Alves Coronel, Luiz Carlos Martinello, Luiz Carlos 

Mendes, Luiz Rosendo da Silva, Lucidalva dos Santos Carvalho, Luciede Almeida de Oliveira, 

Luciene Maria dos Santos, Lucimara Cargo Bortoleti, Lucynete Alexandrina de Oliveira, Luiza 

Gonzaga Leite, Luzinete da Silva Camargo, Odílio Nunes Peixoto, Odival Claro Leite, Onézio 

Ferreira Leite, Orientino Manoel da Cruz, Osvaldo Claro Leite Neto, Otília Martins Fialho, Ozias 

Ramos Pinto, Odineize Nezita da Silva, Osvalda Ferreira dos Santos, Wellington Varago da Silva, 

Valdecy do Espírito Santo Oliveira, Valdety Rodrigues Pereira, Valdineia Fernandes Brito, Valdir 
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Firmes Rodrigues, Vanda Vorago Pinto da Silva, Vanderley Rabello de Oliveira, Vanessa Benevides 

Simão de Limaoli, Vânia Frenandes da Costa, Vânia Lúcia Oliveira da Silva, Vanilda Vorago Pinto 

de Freitas, Venancia Rodrigues Borges, Vera Lúcia de Souza Santos, Vera Lúcia Pereira Rezende, 

Vera Lúcia Vorago Pinto, Victor Hugo Metelo de Siqueira, Leonardo Arruda de Magalhães e 

Hudson Ferreira de Amorim, 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. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

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 ao mercado de trabalho, a opção que tiveram foi ir para as ruas e tentar sobreviver do 

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. Isso começou a virar um problema, pois Cuiabá não é uma cidade planejada, então tinha 

pouco espaço nas calçadas, que, cada vez mais, eram 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, neste 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, Misael Oliveira Galvão era 

um líder de rua, não Presidente, mas um líder que também era camelô e sabia das preocupações 

desses camelôs. Houve muita discussão entre a Prefeitura e a categoria dos camelôs, mas não houve 

entendimento. Ainda faltou diálogo de ambas as partes, assegura Misael Oliveira Galvão. 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, 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 as bancas não 

permanecessem no lugar e os camelôs não tiveram alternativa, senão sair, mesmo com protestos e 

confrontos com a polícia. Alguns camelôs foram presos, outros aceitaram e alguns nem conseguiram 

e tiveram suas barracas apreendidas, tiveram que recorrer e buscar se regularizar para poder se 

inserir junto aos outros. Então eles deixaram o centro de Cuiabá e foram encaminhados para aonde 

seria sua nova sede de trabalho. 

Chegando à Avenida Beira Rio, deram-se conta de 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 Oliveira Galvão conta que, percebendo que não haveria mudanças, 

resolveram aceitar a medida, pois, se o único espaço que sobrou para eles era aquele, então fariam 
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dele o melhor local para trabalhar, o melhor local para gerar emprego, o melhor local para se viver 

em sociedade comercial, pois acreditavam que poderiam 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. Em clientes, então, nem pensavam, pois não existia linha 

de ônibus frequente para aquela região. O Presidente da Associação, Misael Oliveira Galvão, expôs 

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, tiveram muitas 

mercadorias perdidas, que não vendiam, enchentes, por ser um lugar de fácil alagamento, 

mercadorias que rodaram, barracas que perderam. No início, a cobertura era de lona, era calor, 

chuva, frio. Esses eram os problemas a se enfrentar. 

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 em nível nacional. De acordo com Misael Oliveira 

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 nº 17, instituída pelo Governo Estadual. Misael Oliveira Galvão 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. 
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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, 16 de julho de 2015. 

Deputado SEBASTIÃO REZENDE - PR” 

 

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos à Ordem do Dia. 

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, Deputado Guilherme Maluf, colegas 

Deputados, pedi a palavra, pela Ordem, para trazer informações sobre a LDO, matéria já aprovada 

nesta Casa em 1ª votação.  

O Projeto da LDO recebeu cento e trinta Emendas. Setenta e seis Emendas foram 

acatadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e dessas cinquenta e sete foram acatadas 

pela Comissão de mérito, que é a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. Dessas cinquenta e sete Emendas o Governo, de imediato, concorda com a 

manutenção de quase trinta. 

Hoje, pela manhã, nós começamos a discutir as Emendas dos Deputados 

individualmente. As primeiras foram as Emendas do Deputado Zé Carlos do Pátio, que apresentou 

sete Emendas para discussão. Nós trouxemos à Casa a equipe técnica da SEPLAN e também da 

Casa Civil e chegamos ao entendimento de 100% com o Deputado Zé Carlos do Pátio. Ele acatou a 

rejeição de algumas Emendas, as alterações e as redações, e a nossa equipe técnica nos orientou 

acatar outras Emendas. 

Então o entendimento com o Deputado Zé Carlos do Pátio está perfeito e estamos 

elaborando agora o texto das novas Emendas, que serão entregues agora ao sistema e retornarão à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Portanto, não há nenhum impasse em relação às Emendas do Deputado Zé Carlos 

do Pátio. 

Com relação ao Deputado Sebastião Rezende, ele encontra-se, neste momento, na 

Sala do Colegiado de Líderes, discutindo com a nossa assessoria técnica da SEPLAN e da Casa 

Civil. Daqui a alguns minutos deverá estar em plenário, comunicando o entendimento total, 100%, 

com algumas Emendas rejeitadas, mas com o aval do próprio autor outras Emendas acordadas com 

nova redação.  

Então, também, estamos superando todos os impasses com o Deputado Sebastião 

Rezende. 

Com relação ao Deputado Zeca Viana, ele compareceu à reunião acompanhado de 

sua Assessora, Drª Wélida, que, por sinal, é muito competente. Há duas divergências com relação as 

suas Emendas: a de nº 26 e a de nº 27. A Emenda nº 27 é semelhante à Emenda nº 98, de autoria do 

Deputado Sebastião Rezende. Nós fechamos um entendimento e construímos uma nova redação. 

Portanto, está superada toda a discordância em relação à Emenda nº 27, de autoria do Deputado Zeca 
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Viana, que será acatada em sua plenitude com uma nova redação e, também, com o aval do 

Deputado Sebastião Rezende, autor da Emenda nº 98 com semelhante texto. 

Com relação à Emenda nº 26, de autoria do Deputado Zeca Viana, essa é uma 

Emenda muito interessante. É uma Emenda que tem todo o mérito e minha simpatia, porque ele é 

autor de uma Lei Ordinária de 2014 que define que 10% dos recursos do Fundo destinados à pobreza 

sejam destinados às APAEs que, infelizmente, foram abandonadas aí por vários Governos, 

principalmente pelo Governo Federal nos últimos anos... (TEMPO ESGOTADO.) 

Sr. Presidente, em relação à Emenda nº 26, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

nós temos nos debruçado sobre ela com toda a atenção e todo o carinho. E também penso que, com 

mais algumas rodadas de conversas, dentro de alguns minutos, chegaremos ao entendimento. 

Portanto, também, estarão superadas todas as divergências com relação às 

Emendas nºs 26 e 27, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, sendo que a de nº 27 já tem o 

nosso aval para entendimento. 

Com relação a outros Deputados, nós estamos pedindo...  

O Deputado Oscar Bezerra tem quatro Emendas, as de nºs 40, 41, 48 e 49. 

Também, vamos recebê-lo individualmente. 

Para os demais Deputados que tiverem qualquer divergência em relação aos 

Pareceres, a Liderança, a Presidência da Casa e também toda a equipe técnica da Secretaria de 

Planejamento que participou da elaboração do Projeto da LDO e também a Casa Civil estão aqui à 

disposição para continuarmos exaurindo, esgotando todas e quaisquer dúvidas para que possamos, 

quem sabe ainda hoje... Se também não for possível, da minha parte, não há nenhum problema. Nós 

estamos aqui em pé e às ordens, prontos para trabalhar. Não há nenhum problema da nossa parte em 

continuarmos aqui até o dia 31 de julho. O importante é que nós possamos analisar todas as 

Emendas, uma a uma, e que a LDO possa retornar ao Executivo para a sua respectiva sansão, 

aprimorada, aperfeiçoada e que possa ser um instrumento, uma ferramenta pública orçamentária que 

oriente de maneira precisa a elaboração da Lei Orçamentária para o ano de 2016. 

Era o que tinha a explicar, Sr. Presidente.  

Agradeço aos Deputados Zé Carlos do Pátio, Sebastião Rezende, Zeca Viana, 

Oscar Bezerra, Saturnino Masson, Dr. Leonardo, Guilherme Maluf, Wagner Ramos e Eduardo 

Botelho que aquiesceram nosso convite para dirimirmos todas as dúvidas e esgotarmos todas as 

possibilidades de entendimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente, já está em votação a LDO? 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Não, Deputado! A LDO está 

com vista ao Deputado Zé Carlos do Pátio, na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária.  

Então, ele está devolvendo o pedido de vista; estamos consultando os nossos 

técnicos; e devemos encaminhar junto com as emendas que foram apresentadas na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação - não estou vendo aqui o Deputado Dilmar Dal Bosco -, para que 

possamos depois retornar ao plenário para votação. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Gostaria de convocar os 

Deputados para, na sala ao lado do plenário, uma reunião de dez minutos para que possamos 

estabelecer esses trâmites. 

Deputado Wilson Santos, Deputado Silvano Amaral, vamos nos reunir aqui na sala 

por dez minutos para que possamos estabelecer o rito da LDO? Em seguida retornamos. 

Então, a Sessão está suspensa por dez minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 11:38 HORAS E REABERTA ÀS 12:08 HORAS.) 

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

Sessão e a prorrogo por uma hora. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 364/15, de autoria do Tribunal de Justiça, que 

dispõe sobre a criação de cargos da Lei nº 8.814, na entrância especial da Comarca de Sinop. Com 

Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Indicações de autoria dos Deputados Sebastião Rezende e Emanuel Pinheiro, 

apresentadas na presente Sessão. 

Em discussão as Indicações. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao 

Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 360/15, de autoria do Deputado Guilherme 

Maluf, solicitando a realização de uma Sessão Especial no dia 24 de agosto de 2015, às 19:00 horas, 

com o objetivo de homenagear os parceiros e voluntários da Superintendência do Lar da Criança. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 

Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 349/15, de autoria do Deputado Emanuel 

Pinheiro, solicitando a realização de uma Sessão Especial no dia 11 de setembro, às 19:30 horas, na 

comunidade da Bocaina, em Santo Antônio de Leverger, com o objetivo de homenagear, famílias 

tradicionais, a diretoria da Associação dos Devotos de São Sebastião da Comunidade da Bocaina, os 

festeiros, os devotos, os colaboradores, membros de grupos de manifestação cultural e membros das 

comunidades locais. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 

Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 351/15, de autoria do Deputado Guilherme 

Maluf, solicitando a realização de uma Sessão Especial no dia 12 de agosto de 2015, às 19:00 horas, 

no Teatro do Cerrado “Zulmira Canavarros”, com o objetivo de comemorar os 180 anos da 

instalação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 

Expediente. 

Requerimento, de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando regime de 

urgência urgentíssima para tramitação do Projeto de Lei nº 366/15, Mensagem nº 45/15, de autoria 

do Poder Executivo, que revoga dispositivos da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, da Lei nº 
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7.958, de 25 de setembro de 2003, e da Lei nº 10.207, de 19 de dezembro de 2014, e dá outras 

providências. 

Em votação... 

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

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Do que se trata esse Requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Requerimento... Vossa 

Excelência quer avaliar? Está aqui, Deputado, pode pegar aqui. (PAUSA) 

O Sr. Zé Carlos do Pátio - Solicito a palavra pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Zé Carlos do Pátio. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Sr. Presidente, eu quero pedir a Vossa 

Excelência para requerer a tramitação em regime de urgência urgentíssima, que, aliás, já deixou de 

ser urgência urgentíssima, porque já entrou em ritmo normal, da Mensagem nº 45, porque já tem, 

mais ou menos, um mês que esse projeto está aqui. Isso não se justifica mais! Esse Projeto já deveria 

estar tramitando de forma ordinária, porque a Bancada do Governo, por várias vezes, segurou esse 

Projeto. Esse Projeto é de iniciativa do Governo do Estado. 

Eu quero pedir a Vossa Excelência que vote esse Projeto, porque nós vamos parar 

a CPI da Sonegação e Renúncia Fiscal. O Governador Pedro Taques mandou uma lei para acabar 

com a blindagem nas investigações. 

E eu quero aqui dizer o seguinte: da mesma forma que eu estou pedindo regime de 

urgência, Deputado Dilmar Dal Bosco, que Vossa Excelência... Eu sei que Vossa Excelência é 

contra, mas eu quero aqui dizer que esse Projeto já está tramitando há quase um mês aqui, não está... 

Quer dizer, os Deputados não são contra o Projeto. São a favor, mas não votam o Projeto, que não 

tramita nas Comissões. Então, estou entrando com Requerimento de regime de urgência, porque 

quero votar o projeto agora. É muito importante, porque nós temos dois caminhos, mas nós estamos 

chegando a um momento que não dá para ter dois caminhos. Só um! Ou nós vamos pôr a CPI para 

funcionar e vamos buscar a transparência ou esta Casa vai ter que jogar limpo e dizer: “Nós não 

queremos a CPI. Nós não queremos investigar. Nós só queríamos que vocês colocassem a CPI para 

criar fatos novos.”. Porque não tem como investigar do jeito que está e se nós não tivermos o apoio 

da Bancada do Governo.  

Eu sinto, Sr. Presidente, Deputado Guilherme Maluf, e Deputado Wilson Santos... 

O Governo Pedro Taques já falou para nós, Deputado Dilmar Dal Bosco, que não 

vai mandar outra lei para cá, não. Ele quer que vote essa lei, essa lei é importante, Deputado.  

Vossa Excelência vai acabar com a CPI da Sonegação Fiscal... 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputado Zé Carlos do Pátio, 

vamos colocar em votação. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu peço a Vossa Excelência que coloque em 

votação o requerimento de regime de urgência urgentíssima e que todos os Srs. Deputados nos 

apoiem nesse projeto, porque precisamos colocar para votar.  

E queria pedir para Vossa Excelência... Eu queria pedir para o 

Deputado...(TEMPO ESGOTADO.)... 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Concedo-lhe mais dois minutos, 

Deputado. 
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O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu queria pedir para Vossa Excelência colocar 

em votação esse Projeto, porque tem um mês que ele está nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Já vamos colocar... 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO -... e nós precisamos tomar uma posição sobre 

isso.  

Ou nós trabalhamos para fazer as investigações ou, então, esta Casa vai acabar 

com a CPI. Nós temos que começar a assumir uma posição aqui. 

E eu preciso do apoio dos nossos colegas Deputados e peço o apoio de Vossa 

Excelência, também, porque, na verdade, conversei com o Governador e ele está disposto.  

Ele quer que nós continuemos com o trabalho da CPI e só depende desta Casa de 

Leis, Sr. Presidente, Deputado Guilherme Maluf.  

Só esta Casa de Leis!  

Eu tenho certeza que esta Casa de Leis vai somar conosco! 

Muito obrigado! 

O Sr. Gilmar Fabris - Sr. Presidente, peço a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS - Sr. Presidente, eu pedi a palavra, pela Ordem, porque 

quero pedir ao companheiro Deputado Zé Carlos do Pátio, porque, inclusive, eu faço parte da CPI...  

Eu quero dizer, Deputado Zé Carlos do Pátio, que tem que conversar melhor, 

porque esse Requerimento será reprovado pelo o que eu já senti na Casa. Não há necessidade de 

coisa que nós já sabemos que vai acontecer. Certo! 

Eu acho até que a matéria já está... No caso, devem colocá-la para ser votada que 

seja amanhã ou depois, eu digo, a hora que for, porque já está há um mês aqui, na Casa, tudo bem.  

A não ser que Vossa Excelência entenda que é melhor colocar o Requerimento e, 

mesmo ele não sendo aprovado, Vossa Excelência vai pontuar, mas eu não queria que acontecesse. 

É o que eu tinha, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Vamos colocar em votação... 

(O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS DO PÁTIO FALA FORA DO MICROFONE -  INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputado, Vossa Excelência tem 

mais um minuto. 

Eu vou colocar em votação, Deputado. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Sr. Presidente, eu quero aqui dizer ao Deputado 

Gilmar Fabris que vou manter o Requerimento de urgência urgentíssima na Casa.  

E a pedido de Vossa Excelência, agora, eu queria pedir o seguinte: a Casa, 

também, Deputado Gilmar Fabris, não pode segurar o Projeto com pedido de regime de urgência 

urgentíssima e o mesmo não tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e não tramitar 

na Comissão de Mérito. Nós teremos que votar. 

Então, eu retiro o Requerimento de urgência urgentíssima, Deputado, retiro, e daí 

nós esperamos que haja o trâmite, então, na Comissão de Constituição Justiça e Redação, que ela 

analise o Projeto e pronto. 

Agora, tem que ser rápido, porque já tem um mês que esse Projeto do Governador 

está aqui. A CPI está parada. Esse Projeto precisa ser votado.  

Eu peço esse apoio. 

Em respeito ao Líder do nosso Bloco eu vou retirar.  
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Neste momento, peço para não ser colocado em pauta o Requerimento de regime 

de urgência urgentíssima. Vamos reavaliar na volta. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

(OS SRS. DEPUTADOS ZÉ CARLOS DO PÁTIO E DILMAR DAL BOSCO DISCUTEM FORA 

DO MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputado Zé Carlos do Pátio, 

deixa eu fazer um comentário. 

O Requerimento é de autoria das Lideranças Partidárias e Vossa Excelência não 

pode pedir para que ele seja retirado. 

(O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS DO PÁTIO DIALOGA COM VÁRIOS DEPUTADOS FORA 

DO MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O Sr. Mauro Savi - Positivo! 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Não... 

Vossa Excelência não pode pedir. 

O Sr. Zé Carlos do Pátio (FORA DO MICROFONE) - Espera aí. Deixa eu falar... 

O Sr. Dilmar Dal Bosco - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) -  Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO -  Sr. Presidente, já está em processo de votação... 

(O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS DO PÁTIO CONTINUA SE REPORTANDO AO O 

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO FORA DO MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O SR. DILMAR DAL BOSCO - Por gentileza, Vossa Excelência teve todo tempo 

necessário.  

Vossa Excelência concederá quantas vezes a palavra, pela Ordem? 

Eu não estou entendendo! E para o mesmo parlamentar!  

Já está em processo de votação. Por gentileza, coloque em votação. 

Estava em processo e Vossa Excelência pediu a palavra, pela Ordem, por duas 

vezes. 

Coloque em votação... 

O Sr. Zé Carlos do Pátio (FORA DO MICROFONE) - Então, para discutir, Sr. 

Presidente! 

 O SR. DILMAR DAL BOSCO - Mas já pediu! 

  O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - O Líder do Bloco, Deputado 

Dilmar Dal Bosco, encaminhou... 

(O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS DO PÁTIO CONTINUA DISCUTINDO FORA DO 

MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputado Zé Carlos do Pátio, 

estamos em regime de votação.  

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias... 

O Sr. Zé Carlos do Pátio (FORA DO MICROFONE) - Concede-me a palavra, para 

discutir, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, para discutir, o 

Deputado Zé Carlos do Pátio. 

O Sr. Dilmar Dal Bosco (FORA DO MICROFONE) - Não, já acabou, Sr. 

Presidente! 
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(OS DEPUTADOS DIALOGAM FORA DO MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputados, vamos respeitar o 

direito do Deputado de discutir. Depois, colocaremos em votação. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu não estou entendendo. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Então, para encaminhamento; 

para encaminhar...  

Vossa Excelência quer encaminhar?  

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Sr. Presidente, eu não estou entendendo... 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Vossa Excelência quer 

encaminhar? (PAUSA)  

Vossa Excelência quer encaminhar?  

Vossa Excelência subiu à tribuna e pediu para colocar o projeto... 

Agora, é para encaminhar, Sr. Deputado? 

(O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS DO PÁTIO CONTINUA DISCUTINDO FORA DO 

MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) -  Deputado, Vossa Excelência 

tem três minutos para discutir. 

Vamos lá.  

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Sr. Presidente, para discutir, pelo Regimento 

Interno, não são três minutos, não! 

(OS SRS. DEPUTADOS DISCUTEM SIMULTANEAMENTE - INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) -  Deputados, vamos aguardar a 

defesa do Deputado. Ele tem direito. 

Vamos lá! 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Não foi discutido, não. Nem tinha colocado em 

votação.  

Solicito a palavra, para discutir, Sr. Presidente.  

Eu tenho direito e o Regimento Interno exige. Discutir é um direito meu!  

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) -  Vossa Excelência tem O direito 

de discutir, Deputado. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu estou vendo que tem Deputado aqui que está 

querendo conduzir... 

Sr. Presidente; caros colegas Deputados; Líder do Governo. 

Vossas Excelências estão vendo o que está acontecendo aqui? O Deputado Gilmar 

Fabris pediu para eu retirar o regime de urgência e deixar caminhar de forma ordinária esse Projeto.  

Nós, Deputado Gilmar Fabris, somos da Bancada Independente. Eu ouvi Vossa 

Excelência pedir para retirar. O que me estranha é a Bancada do Governo com sede de votar o 

Requerimento para derrubar o Projeto que é do próprio Governo do Estado. Parece que aqui, neste 

Parlamento, inverteram os valores. Enquanto a Bancada da Oposição, a Independente, está pedindo 

ao Governo: olha, não vamos deixar patrolar o Governo, a Bancada do Governo está com atitude 

contrária. 

Eu quero pedir aos colegas Deputados...  

Deputado Dilmar Dal Bosco, não deixe o Governo Pedro Taques entrar nesse 

constrangimento que está.  

Não é justo o que Vossa Excelência está querendo fazer com ele! 
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Deputado Wilson Santos, eu quero aqui pedir a Vossa Excelência que não faça isso 

com o Governador. Já imaginou para quê? Para mostrar que tem força, que tem peso e que pode 

derrubar o Projeto do Governo aqui, em regime de urgência? Esse é um Projeto bom. É moralizador; 

é do interesse do Estado; é um Projeto que vai continuar o trabalho da CPI.  

Agora, o que me estranha é o Deputado...  

Eu queria que votasse esse Requerimento de regime de urgência urgentíssima, 

porque é um Projeto do Governador, Mensagem 45. 

O Líder da Bancada, Deputado Gilmar Fabris, pediu para eu retirar a urgência 

urgentíssima. Eu decidi retirar e Vossa Excelência chega e fala assim: é para colocar para votar. Tem 

que votar.  

Tem que votar, para que, Deputado? Vossa Excelência quer rejeitar para patrolar o 

Governador?  

Vossa Excelência quer passar por cima do Governador Pedro Taques? 

Isso não é correto, Deputado Dilmar Dal Bosco!  

Vossa Excelência e alguns Deputados da Bancada: não é correto o que estão 

fazendo com o Governador Pedro Taques, porque o que ele está fazendo é para moralizar o serviço 

público! 

O Sr. Dilmar Dal Bosco - Pela Ordem, Sr. Presidente.  

Eu gostaria de um tempo, porque Vossa Excelência... 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu concedo um aparte a Vossa Excelência, 

porque o debate é saudável. 

Eu não tenho problema em debater, não, Deputado. 

O Sr. Dilmar Dal Bosco - Ah, mas Vossa Excelência está confundindo tudo.  

Vossa Excelência teria que pegar o Regimento Interno. Primeiro que nós não 

estamos aqui falando de Governo do Estado. 

Vossa Excelência está confundindo todo o trâmite do processo.  

Aqui nós estamos falando de um Requerimento de urgência urgentíssima que o 

Presidente da Casa, Deputado Guilherme Maluf, gentilmente lhe concedeu a palavra para discutir, 

mas não pode ser discutido. Não tem discussão. Ele lhe concedeu a palavra para discutir um 

Requerimento de urgência urgentíssima.  

Nós estamos falando de Governo. 

O senhor, Deputado, está totalmente equivocado. Não tem discussão em 

Requerimento de urgência urgentíssima. 

 O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu posso contar com o seu apoio. 

O Sr. Dilmar Dal Bosco - Respeite o Regimento Interno. Só isso! 

Obrigado! 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu queria só perguntar ao Deputado Dilmar Dal 

Bosco se eu posso contar com o seu apoio para votar em regime de urgência urgentíssima o Projeto 

do Governador Pedro Taques. 

É um projeto...  

A nossa Bancada não tem problema nenhum de votar o Projeto do Governador. 

Nós queremos saber se Vossa Excelência vai nos apoiar na votação do Requerimento de regime de 

urgência ao Projeto do Governador Pedro Taques, porque aí está interesse público. 

Esse Projeto está tramitando aqui, Deputado, há quase um mês não foi votado nem 

nas Comissões e não foi votado em plenário. 
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Quem está segurando, Sr. Presidente, Deputado Guilherme Maluf, não é a 

Oposição, não. É a Bancada do Governo. 

Mais uma vez, eu iria acatar o pedido do Deputado Gilmar Fabris. 

Eu iria retirar, Deputado, mais uma vez, o Projeto para buscar o entendimento, mas 

a Bancada do Governo, agora, encabeçada pelo Deputado Dilmar Dal Bosco, falou que vai votar a 

matéria e vai votar. Como se dissesse o seguinte: vamos patrolar o Governador Pedro Taques para 

mostrar peso aqui. 

Eu não quero isso, Deputado! 

Eu quero preservar o Governo do Estado. Neste momento, eu quero só votar o 

Projeto dele. 

Se ontem eu pedi vista da LDO, Deputado Wilson Santos, hoje, eu me sentei com 

a equipe econômica, busquei um entendimento e das oito Emendas de minha autoria sete a equipe 

econômica acatou, porque são boas; porque a nossa equipe fez com seriedade. 

Agora, eu lamento profundamente; eu estranho a atitude da Bancada do Governo. 

E muito me estranha, porque é o momento de a Bancada do Governo somar com a Bancada de 

Oposição e votar os projetos do Governo, mas com uma atitude, de certa forma, angustiante. É para 

votar. É para votar, mas quando o Deputado Gilmar Fabris viu que iria derrotar falou: Deputado Zé 

Carlos do Pátio, retire esse Requerimento, porque ele será patrolado, mas quando eu fui retirar os 

Deputados do Governo insistiram em votá-lo. 

Eu não estou entendendo! Estão segurando o Projeto o Projeto há um mês e, ainda, 

querem votar contra o pedido de urgência urgentíssima, que é um pedido do Governo.  

Está aqui o Presidente da Casa, Deputado Guilherme Maluf; está aqui o Deputado 

Wilson Santos... 

Anteontem eu estive com o Governador. Ele quer esse Projeto seja votado em 

regime de urgência urgentíssima. Hoje, eu votar contra o regime de urgência urgentíssima é votar 

contra o Governo. Não é votar a favor do Governador Pedro Taques; não é votar a favor da 

transparência, da ética, do sério, do compromisso com o cidadão, que é esse Projeto Deputado. 

O Sr. Mauro Savi - Concede-me um aparte, Deputado? 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu concedo um aparte ao Deputado Mauro Savi 

que tem experiência. 

O Sr. Mauro Savi - Meu colega Deputado Zé Carlos do Pátio, Vossa Excelência, 

que prima muito pelo Regimento Interno, sabe claramente que o Art. 182 diz bem claro: urgência 

urgentíssima não tem discussão, mas, como Vossa Excelência, hoje, tem passe livre pela Presidência 

da Casa e pela Mesa Diretora, fala tranquilamente em qualquer parte da votação. 

Na verdade, Vossa Excelência é o sétimo a assinar esse Requerimento. 

Vossa Excelência é o sétimo Parlamentar! 

E aí Vossa Excelência conversou com o Sr. Governador, embarcou no carro, veio 

para cá e foi isso que ocorreu. A verdade é essa! Nós queríamos, sim, não é só a Bancada do 

Governo, nem a Bancada de Oposição, independente, que se colocasse em votação. Como a 

tramitação não é responsabilidade minha, como Bancada de Oposição, e nem do Governo, as 

Comissões estão aí. A Mesa tem a sua Assessoria para encaminhar os projetos.  

Vossa Excelência tem que pedir a cada momento e nem precisa de regime de 

urgência urgentíssima para tramitação da Mensagem nº 45/15. 
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Agora, pode ter certeza que nós iríamos, sim, votar contra a maneira que foi feito o 

Requerimento, porque não era combinado isso. Nós íamos estudar a matéria. Essa matéria tem que 

ser estudada.  

Aqui está acontecendo uma coisa muito impressionante. O que o Governo quer? O 

Governo se elegeu para Governador do Estado e quer uma Bancada aqui para tentar defendê-lo. 

Agora, nos dê o direito, o que não está acontecendo nas emendas parlamentares aqui, de discutir. 

Passaram várias emendas, inclusive, as de Vossa Excelência, depois da aprovação pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação do Orçamento, mas, mesmo assim, Vossa Excelência conseguiu 

colocar mais sete emendas. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Não, não, não! 

O SR. Mauro Savi - Vai ser aprovada, então, a 45? 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Não! As minhas emendas estão dentro do rito 

das cento e trinta. 

O Sr. Mauro Savi - Então, eu vou respeitar isso. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Obrigado, Deputado! 

As minhas emendas estão dentro do rito das cento e trinta. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputados, vamos colocar em 

votação. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu tenho mais seis minutos para usar da palavra.  

Eu quero aqui colocar o seguinte... 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF)  - Vossa Excelência precisa... 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Eu quero aqui colocar, Deputado, o seguinte: eu 

estou aqui para todo e qualquer encaminhamento. Se os Deputados quiserem votar e eu tiver o apoio 

da Bancada do Governo, vamos votar a matéria, porque eu preciso da Bancada do Governo. Sem a 

Bancada do Governo nós não somos nada. Agora, se a Bancada do Governo não quiser, eu quero que 

acatem a decisão do Líder do nosso Bloco que pediu a retirada, porque, também, não quero ver o 

Governo em situação constrangedora.  

A atitude do Deputado Dilmar Dal Bosco foi correta!  

O que não dá para entender nesse contexto todo foi o Deputado radicalizar para 

colocar em votação sendo que o Deputado Dilmar Dal Bosco falou: “Se colocar, vai perder.”. Mas a 

Bancada do Governo não poderia ser contra o Governo. Eu nunca vi isso. Essa é a coisa mais 

horrível que eu já vi. 

Então, Srs. Deputados, eu estou aqui para somar com os senhores. A única coisa 

que tenho que quero é a minha CPI poder funcionar, porque, se a CPI da Sonegação e Renúncia 

Fiscal não funcionar, como vamos trabalhar?  

O que está em jogo é a instituição, Deputado Guilherme Maluf!  

O que está em jogo é a instituição!  

Agora, sem a Bancada do Governo, Deputado Dilmar Dal Bosco, eu não sou nada.  

Se não passar, também... 

Eu concordo com o Deputado Gilmar Fabris: não vai passar. O que adianta, 

também, eu mostrar aqui uma derrota do Governo.  

O Deputado Gilmar Fabris tem razão!  

(O SR. DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO DIALOGA COM O DEPUTADO ZÉ CARLOS DO 

PÁTIO FORA DO MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Ah, é uma atitude...  
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Mas o Requerimento é uma derrota do Governo, Deputado Dilmar Dal Bosco!  

É, Deputado Zé Domingos Fraga! 

Nós não podemos fazer isso! Se o Projeto é interessante; se o Projeto dá 

transparência; se o Projeto combate a sonegação fiscal, como não vamos aceitar isso? 

O Governo está com um projeto interessante. Agora, não pode ficar um mês o 

Projeto aqui, não passar pelas Comissões e não ser votado.  

Estão segurando! E a CPI? 

Então, colegas Deputados, está em jogo a decisão de Vossas Excelências. 

Eu quero dizer o seguinte: a decisão do futuro da CPI; a decisão das políticas para 

combater a sonegação fiscal; a decisão da moralização deste Estado está nas mãos deste Parlamento; 

está nas mãos de cada um de nós.  

Ou conduzimos ou vamos aceitar o que nós estamos vendo.  

Eu volto a pedir a todos os colegas Deputados: é a hora de nós nos posicionarmos. 

É a hora de nos colocarmos. Em nenhum momento, eu quero ser patrolado pela Bancada do 

Governo. Muito pelo contrário! Eu quero ser parceiro e companheiro da Bancada do Governo, 

porque a Bancada do Governo é maioria. Como eu vou conduzir esse processo sem a maioria? 

Agora, não dá para a maioria ir contra o Governo. Não dá para a maioria jogar contra o Governo.  

O Governo está correto, Srs. Deputados! O Governo quer transparência, seriedade. 

Ele quer investigar a Secretaria de Fazenda, ver o que está acontecendo de corrupção lá. Nós não 

temos como investigar. Criaram a Lei nº 10.207 que está blindando todas as corrupções existentes 

dentro da Secretaria de Fazenda. Hoje, o único que pode fazer isso é a Bancada do Governo.  

Se quiserem derrubar o regime de urgência urgentíssima achando que está 

atropelando o Deputado Zé Carlos do Pátio, estão enganados. Estão atropelando o Governador que 

quer que a matéria seja votada. 

Então, a ideia melhor é a seguinte: ou segura esse Projeto, mas aí o tramite tem que 

ser rápido, porque, senão, essa CPI vai acabar; ou vota-se o Projeto, derruba-se o regime de urgência 

urgentíssima, mas que coloque em tramitação, também, a Emenda da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação.  

O que não dá é ela ficar sendo segurada. Ela não está tramitando e isso está 

prejudicando a CPI.  

Agora, o que o Governador quer, colegas Deputados Oscar Bezerra, Dilmar Dal 

Bosco, Zé Domingos Fraga, é que votemos a matéria para darmos continuidade à CPI, para darmos 

continuidade à investigação, para que continuemos analisando tudo isso. 

Eu peço o apoio de todos! Tenho certeza que terei o apoio de todos os colegas 

Deputados, porque o interesse público está acima de qualquer coisa e nós precisamos buscar a 

transparência deste Estado. 

Muito obrigado! 

O Sr. Gilmar Fabris - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS - Sr. Presidente, a coisa aqui começou errada quando foi 

concedida a palavra para discutir, pela Ordem... Ninguém sabe mais. Mas vamos discutir e é para 

encaminhar. 

Vejam só: quando eu pedi para que o nobre Deputado Zé Carlos do Pátio retirasse 

o Requerimento... Agora eu vejo que é um Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias. Tem 
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sete assinaturas. É bem verdade que para retirá-lo havia a necessidade de retirar do Requerimento as 

sete assinaturas.  

A questão que, às vezes, falamos aqui: não, agora tem obrigação de votar, porque 

está aí para votar. Nem tanto, porque, ontem, em uma discussão falamos até em voltar atrás para 

votarmos uma matéria que já tinha sido votada aqui, das Emendas, mas a Casa é soberana. É bem 

verdade que tem o Regimento Interno, mas o Regimento Interno não passa por cima do Plenário. 

Estão entendendo? Se o Plenário entender que vai votar, vai votar. Mas o que eu pretendo é o 

seguinte: não é do Governo e nem eu estou depositando a derrota em cima do colega Deputado Zé 

Carlos do Pátio, que entrou, juntamente com outros colegas, pedindo a palavra, pela Liderança, para 

que o projeto seja votado em regime de urgência urgentíssima. 

Eu sou do entendimento seguinte: toda vez que veio para ser discutido nesta Casa, 

nesta tribuna, qualquer projeto, demorou anos. E esse, Deputado Zé Carlos do Pátio, o senhor pode 

ter certeza... O senhor está falando de CPI. Vossa Excelência tem CPI para 2020 que neste ano não 

aprova. Pode avisar o Governo. Eu já conheço aqui. 

Vai reprovar agora esse Requerimento, depois vai começar no segundo semestre a 

votação dessa lei e ela vai prosseguir com pedido de vista e uma série de coisas. E quando for 

terminando o ano, em dezembro, nós estaremos, ainda, discutindo esse assunto aqui. Pode ter 

certeza, porque eu tenho conhecimento. 

Agora, pode acontecer de votar numa reunião de Lideranças, numa reunião de 

Colégio de Líderes, num entendimento da Mesa Diretora e é por isso que eu não confio.  

Por isso que pedi a Vossa Excelência que retirasse e estou vendo que os Colegas 

querem votar e vão votar, até porque é de Liderança e não tem mais poder de retirar. É exatamente 

essa derrota que é o começo de não votar esta lei este ano.  

O senhor se lembra do que eu te disse. E fico aqui então... Retirar não dá mais. É 

bem verdade a não ser que todos que assinaram aqui, os sete, retirem ... (TEMPO ESGOTADO). 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Mais um minuto para concluir. 

O SR. GILMAR FABRIS - Eu não sei, o senhor me concedeu quantos minutos 

para encaminhar? Se eu solicitar a palavra, pela Liderança, seria mais?  

Concede-me mais um minuto que já termino. 

Eu vejo que não tem como retirar mais. Então, coloca em votação. Vai votar, vai 

derrubar, sem sombra de dúvida, e depois vai ficar como estava, vamos dizer assim, o projeto vai 

entrar em andamento em agosto e vai ter um procedimento normal. 

Era só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Portanto, continua em 

votação o Requerimento de urgência urgentíssima da Mensagem nº 45/15. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam com se encontram (PAUSA). Com 09 votos contrários e 03 votos 

a favor, rejeitado o Requerimento de urgência. 

O Sr. Nininho - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela 

Ordem, o Deputado Nininho. 

O SR. NININHO - Sr. Presidente, quero aqui apresentar uma Moção de 

Pesar... 

(TRANCREVER) 
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Esta Moção é pelo falecimento dessa criança, com apenas dez anos, que lutou, foi 

várias vezes notícia em toda mídia estadual, onde esteve em busca de um doador de medula óssea 

para que ter a oportunidade de continuar entre nós. 

Mas hoje, por cena do destino, veio a falecer o nosso querido Luan Henrique da 

Silva, que há poucos dias esteve nesta Casa, acompanhado da sua mãe e do seu pai. Nós fizemos 

aqui um encontro convocando a população para se cadastrar a fazer a doação de medula óssea. 

Luan tinha a esperança, ainda, de conseguir algum doador compatível para que 

pudesse fazer esse transplante. Mas assim quis o destino e hoje Deus o levou. 

Eu quero aqui me solidarizar com toda a família, com o pai e a mãe do Luan, pelo 

seu falecimento e que Deus o tenha e dê um bom lugar para ele. 

O SR. PRESIDENTE (GUILLHERME MALUF) - Deputado Zé Carlos do Pátio, 

Vossa Excelência permanece com a LDO ou retorna a sua vista. 

O Sr. Zé Carlos do Pátio - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Zé Carlos do Pátio. 

O SR. ZÉ CARLOS DO PÁTIO - Sr. Presidente, quero dizer que com o 

entendimento que tivemos com a Equipe Econômica, das oito emendas, sete foram acatadas.  

Quero agradecer ao Líder do Governo e à Equipe Econômica que foram solidários 

e viram que as nossas emendas são de interesse público. 

Agora, devolvo a vista e quero dizer, também, que a Equipe Econômica discutiu 

com o Deputado Sebastião Rezende aquelas vinte e oito emendas. As emendas dos Deputados Zeca 

Viana, Sebastião Rezende, enfim, de vários Deputados foram discutidas, porque é um absurdo 

derrubar emendas já votadas nas duas Comissões. Mas houve entendimento e, realmente, acho que 

houve avanço nas discussões com os Técnicos.  

Então, eu devolvo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Portanto... 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 295/15, Mensagem nº 36/15, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O Sr. Emanuel Pinheiro - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Antes de conceder a palavra a 

Vossa Excelência, eu vou narrar o relatório da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária que aprova cinquenta e quatro emendas das setenta e seis aprovadas pela 

CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Então, com essa aprovação, eu coloco em discussão o Parecer... 

O Sr. Emanuel Pinheiro - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Segundo o respaldo do Art. 221 do Regimento 

Interno: “... no momento em que for anunciada a entrada do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias em votação, independente do momento...” ... 

No momento em que Vossa Excelência já colocou em votação, eu, sob o comando 

do Art. 221, do Regimento Interno, solicito vista pelo prazo de cinco dias dessa matéria, com base 

no Art. 221, que tem o deferimento de plano de Vossa Excelência independentemente da 

manifestação do Plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Concedido vista ao Deputado 

Emanuel Pinheiro por cinco dias. 

Eu gostaria de registrar a presença do Vereador Olímpio Alves, do Município de 

Rondonópolis. 

O Sr. Wilson Santos - Concede-me a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) -  Aguarda, só um momento, 

Deputado Wilson Santos. 

E gostaria de marcar a próxima Sessão para quarta-feira, dia 22 de julho, às 08:00 

horas. 

Concedo a palavra, pela Ordem, ao Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, quero dizer aos colegas Deputados que 

o pedido de vista é regimental, legítimo, tem toda a nossa compreensão. Nós continuaremos nesse 

período que antecede a próxima Sessão de quarta-feira à disposição dos colegas Deputados. A 

Equipe Técnica da SEPLAN e da Casa Civil continuarão à disposição dos Srs. Deputados hoje, 

quinta-feira, à tarde, e nós estaremos à disposição amanhã o dia todo também; na segunda-feira 

estaremos cedo aqui; na terça-feira até a Sessão.  

Hoje, nós conseguimos eliminar quase 50% das dúvidas. Das vinte e oito emendas 

da discussão nós já conseguimos o entendimento com o Deputado Zé Carlos do Pátio em sete. Ele 

concordou na rejeição de algumas, aceitou reformar o texto de outras e nós concordamos em apoiar 

algumas. Então, com o Deputado Zé Carlos do Pátio nós estamos zerados 100%. 

Com o Deputado Sebastião Rezende, que é autor de oito dessas Emendas do bloco 

de vinte e oito, nós também já estamos bastante adiantados. 

Gostaria que ainda hoje, Deputado Sebastião Rezende, conseguíssemos fechar esse 

entendimento com Vossa Excelência. Em algumas Vossa Excelência já concorda com a rejeição, 

outras vamos fazer alteração de texto e outras o Governo sinaliza pela aprovação da matéria. 

Também, com o Deputado Zeca Viana, que é autor de duas Emendas nesse bloco 

de vinte e oito. Com relação a uma o Governo entrou em consenso com o Deputado Sebastião 

Rezende. Está superanda, atendida plenamente. E a outra que trata sobre a APAE, que acho muito 

justa, meritória, é uma lei que existe, do Deputado Zeca Viana, desde 2014, que os recursos 

previstos no Fundo da Pobreza. Não estão cumprindo a Lei, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

que, também, acho muito justo. Nós temos que encontrar legalidade para garantir a aprovação dessa 

Emenda. 

Então, temos dezesseis Emendas, praticamente, acordadas, restam doze. E dessas 

doze quatro Emendas são de autoria do Deputado Oscar Bezerra. Eu me coloco à disposição do 

ilustre Deputado para, a partir de agora, se sentar a nossa equipe que está aqui, tem mais uma do 

Deputado Zeca Viana, tem mais duas do Deputado Dr. Leonardo.  

Então, nós estamos muito próximos e gostaria que os Deputados, que têm alguma 

coisa para questionar marcassem comigo para que possamos, daqui até terça-feira, tirar as dúvidas 

dessas últimas doze Emendas.  

Foram cento e trinta Emendas apresentadas a um Projeto de oitenta e oito artigos. 

Foram mais Emendas do que a própria LDO. 

A LDO é constituída de oitenta e oito artigos e o Colégio de Deputados apresentou 

centro e trinta Emendas; setenta e seis foram aprovadas pela Comissão que aprecia a 

constitucionalidade e a legalidade das setenta e seis, 
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O Deputado Silvano Amaral, Relator aprovou cinquenta e quatro na Comissão de 

Mérito, que é a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, e das 

cinquenta e quatro o Governo acatou, de plano, vinte e seis e já discutiu, agora, mais dezesseis. 

Então, nós temos doze Emendas na minha concepção.  

O Deputado Zé Domingos Fraga tem uma visão diferente em relação a isso, mas 

nós, do Governo, vamos fazer daqui até terça-feira plantão e espero ver este plenário lotado com os 

vinte e quatro Deputados na próxima quarta-feira. Se não chegarmos, também, a um denominador 

comum, eu pretendo pedir vista por mais cinco dias, a partir de quarta-feira, para que essa matéria 

seja uma matéria .... (TEMPO ESGOTADO). 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Mais um minuto, Deputado. 

O SR. WILSON SANTOS - Eu já deixo anunciado aqui que se nós não chegarmos 

a um entendimento até quarta-feira, a Liderança vai pedir vista por mais cinco dias para que 

possamos, com calma, com tranquilidade pacificar essa matéria e aprová-la de maneira que possa 

prestigiar as ideias e as Emendas dos nossos Deputados que com as suas equipes de trabalho 

dedicaram muitas horas, muitos dias para auxiliar o Executivo na construção de uma LDO a mais 

próxima da realidade da sociedade mato-grossense. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.   

O Sr. Zé Domingos Fraga - Questão de Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Pela Ordem, o Deputado Gilmar 

Fabris; em seguida, o Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. GILMAR FABRIS - Sr. Presidente, eu quero ser objetivo, hoje nós 

estaríamos entrando de recesso pelo que me consta. É isso? 

Quero consultar a Mesa se é proibido recesso antes de aprovar a LDO? Mas eu 

quero me mostre com clareza, porque eu já presidi esta Casa e já vi essa LDO ser aprovada em 

agosto e não morreu ninguém neste plenário e nem em Mato Grosso. Estão todos vivos. Então, eu 

quero ver...  

No ano passado, inclusive, Sr. Presidente, ela foi aprovada em agosto. 

Eu estou dizendo isso, Sr. Presidente, vou ser mais objetivo, porque estão 

marcando para quarta-feira... Quarta-feira é que dia? Dia 22. Já tem colega Deputado aqui que disse 

que vai pedir vista. Pedido de vista tem direito por quantos dias mais? Mais cinco. Então, dia 27... O 

Líder do Governo já se prontificou que se, porventura, não chegar a um acordo vai pedir vista. Já 

fomos para dia 02, que é o dia de retornar a esta Casa. 

Então, eu sinceramente acho desnecessários esses dez dias. Não morre Governo; 

não morre Assembleia Legislativa; não morre Mato Grosso. 

No meu entender, marcaria para a primeira Sessão de agosto, que, com certeza, até 

lá já se chegou a um entendimento; já houve o entendimento de todos para que voltemos a esta Casa 

para aprovar a LDO, até porque os senhores... Anotem aí: quarta-feira aqui, provavelmente, não vai 

dar quorum. Eu mesmo quero dizer que não cobrem a minha presença. Não sou pessoa de meia 

palavra, de dizer: ah, o senhor vai sair pela tangente.  

Eu não estarei aqui quarta-feira, Líder. 

Quero dizer sugerir até que Vossa Excelência pegue esses dez ou doze dias que 

nós teremos até chegar agosto e dizer: olha, estou no entendimento. Estou pronto para chegar 

redondo. 

Entendo que não havia necessidade. Poderia se votar hoje por tantas reuniões já 

feitas, mas já que não chegou a um consenso, pagar esse preço de quarta-feira para chegarmos aqui, 
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na quarta-feira, e outro colega pedir vista, mais cinco dias. Aí o Sr. Presidente vai dizer: olha, fica 

marcada, então, para outra quarta-feira. E não tem mais o que fazer.  

Os senhores me desculpem, mas já tenho compromisso e esse compromisso eu não 

posso faltar. Então, quero deixar isso claro para os colegas.  

Quero pedir ao Líder do Governo, se possível, participar dessa votação. E se for 

para enrolar que enrole... (TEMPO ESGOTADO.)... 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Mais um minuto. 

O SR. GILMAR FABRIS - Pode até suspender a Sessão e se chegar ali num 

acordo: Vossa Excelência vai pedir vista, Deputado Zeca Viana? Eu vou. Eu quero pedir. Então, 

mais cinco dias. O outro vai pedir? Vai. Então, não há necessidade de ficar marcando já para quarta-

feira só para nós virmos. 

O senhor imagina: eu não vou a um compromisso que tenho. É um compromisso 

médico para fazer alguns exames fora do País. Vou ficar para chegar aqui na quarta-feira e não ter 

quorum! O Deputado fulano pediu vista e não aconteceu nada. 

Então, eu pediria ao Líder do Governo para colocar a matéria aqui para votar logo 

no início de agosto ou se isso não acontecer fazer uma reunião antes e comprometer que ninguém vai 

pedir vista, porque eu não acredito que isso vai acontecer, já não aconteceu. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Queria que prestasse atenção aqui, Sr. Presidente.  

Sr. Presidente, eu estou pedindo aqui... Vossa Excelência está entendendo... 

Sr. Presidente, eu estou pedindo, porque está o Consultor Técnico-Jurídico, todo 

mundo em cima de Vossa Excelência, mas eu volto a repetir: já tem colegas Deputados que na 

quarta-feira pedirão vista e se pedirem vista terá mais cinco dias. Já tem diversos colegas Deputados 

dizendo que não estarão presentes.  

Então, o que vai acontecer aqui? Não dará quorum. O próprio Líder do Governo já 

disse que está disposto ao entendimento e que se necessário ele mesmo pedirá vista.  

Eu quero perguntar a Vossas Excelências, me respondam: se do dia 27 ao dia que 

eu acho que será dia 03 ou 04 de agosto, o primeiro dia, que seriam quatro, cinco dias, quem morrerá 

sem essa LDO neste Estado? É isso que eu quero saber. Agora, eu não quero fazer o papel de 

bobinho. É chegar quarta-feira os colegas Deputados não virem ou pediram vista novamente e se 

marcar para outra quarta-feira aí vêm todos os colegas Deputados aqui e pedirem vista novamente. 

Então, terça-feira, dia 04... Então, eu quero ver se há um entendimento ou hoje ou 

amanhã, Sr. Presidente, ou no sábado até terminar, se for necessário ou em definitivo deixar para o 

dia 04/08, terça-feira. 

Esta é a minha sugestão.  

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 e colegas Deputados.  

Eu pedi a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente, porque após a fala do Líder as 

coisas não ficaram claras.  

Parece e eu tenho a certeza que o que foi acordado na Reunião entre todos os 

Deputados presentes é que prevaleceria o Parecer do Deputado Silvano Amaral sem o destaque e que 

foram aprovadas as cinquenta e quatro emendas.  
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Parece-me Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o que Vossa Excelência colocou 

em discussão e votação foi justamente o Parecer do Deputado Silvano Amaral. Só que o Deputado 

Wilson Santos, Líder do Governo, trouxe na sua fala a questão do entendimento nos dando a 

entender que aquilo que foi acordado na parte da manhã, na Sala de Reuniões da Presidência, é o que 

vai valer. E aí sim. Se não deixar claro, vai ter outro imbróglio na próxima quarta-feira. Nós 

precisamos definir o que é que vamos votar na quarta-feira. Vamos passar para as duas, Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação e de mérito, ou vamos votar o Relatório do Deputado Silvano 

Amaral.  

Porque não está claro, Sr. Presidente, e Vossa Excelência como maestro, como 

Presidente desta Casa, tem a prerrogativa de dizer o que é que de fato vamos votar na próxima 

quarta-feira independentemente de ter quorum ou não. Agora, nós não podemos chegar aqui na 

quarta-feira e ter um novo imbróglio, iniciar tudo de novo e muitas vezes temos que exercitar ou 

termos que mais uma vez trabalhar dentro de ambas as Comissões. 

Então, é muito importante que Vossa Excelência agora diga o que é que nós vamos 

votar na quarta-feira.  

Vamos votar o Relatório do Deputado Silvano Amaral ou vamos votar o 

entendimento que foi trabalhado na parte da manhã, pelo Líder do Governo, tendo que passar essas 

novas emendas, reformuladas, em ambas as Comissões, na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação e também na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Então, faço esse questionamento a Vossa Excelência para que Vossa Excelência 

torne claro. 

O Sr. Zeca Viana - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Zeca Viana. 

O SR. ZECA VIANA - Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Eu quero aqui, Sr. Presidente, fazer um manifesto à Emenda nº 26, que a Comissão 

de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária rejeitou, mas eu não vejo nenhum 

argumento e motivo que venha convencer a rejeição dessa Emenda. 

Primeiramente, quero dizer aos nobres Deputados que, como sou um “cara” que 

não faço aquele jogo de faz de conta, se tivermos Sessão na quarta-feira e o Deputado Emanuel 

Pinheiro entregar o Projeto da LDO, eu vou pedir vista sim. Eu ia pedir vista hoje, como o Deputado 

Emanuel Pinheiro pediu primeiro, então na quarta-feira, se os Deputados quiserem vir, já estão 

sabendo que a LDO não vai ser votada, porque eu vou pedir vista. Então, fica a critério. Eu acho que 

a sugestão do Deputado Gilmar Fabris é válida, o Sr. Presidente já suspende essa Sessão e já deixar 

para agosto, deixar até agosto, se tivermos entendimento. 

Seria isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputado Wilson Santos, antes 

de nos pronunciar aqui, eu gostaria que os Srs. Deputados aguardassem que vamos fazer o 

encaminhamento da próxima Sessão. 

Com a palavra o Deputado Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vejo aqui que 

vamos ter dificuldades de votar na quarta-feira.  

Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária, Deputado Zé Domingos Fraga, eu tenho o entendimento de que Vossa Excelência 

colocou para votação a LDO. Passou pela Comissão de Constituição Justiça e Redação acatando 
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setenta e seis Emendas e votou em 1ª discussão. Em 2º discussão, quando o senhor colocou em 

votação, o Deputado Emanuel Pinheiro pediu vista. O Relatório que está junto com a LDO é 

acatando cinquenta e quatro Emendas. 

O que está para votação, não tem nenhum outro tipo de acordo, qualquer 

modificação de redação, que assim seja, tem que voltar lá na Comissão de Constituição Justiça e 

Redação. Qualquer alteração no Relatório tem que voltar no início ou tem que voltar na Comissão, 

porque a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária trouxe a Plenária 

com as cinquenta e quatro Emendas, são essas que tem que ser votadas. 

Então, eu vejo que até quarta-feira nós não vamos ter nenhum avanço. Porque, se 

alterar qualquer coisa das cinquenta e quatro, tem que voltar para a Comissão Constituição Justiça e 

Redação.  

Eu só queria deixar bem claro isso, porque Vossa Excelência colocou em votação 

dessa forma e assim vai ter que ser seguido. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra o Deputado 

Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Estou ouvindo aqui Deputado Gilmar Fabris, o 

homem que não brigou com nada aprovou nove Emendas. 

Sr. Presidente, o Deputado Dilmar Dal Bosco foi muito feliz e claro na explicação. 

Essa é a legalidade: qualquer novidade tem que voltar a apreciação da Comissão de Constituição 

Justiça e Redação. 

Então, todos os acordos feitos sobre as Emendas do Deputado Zé Carlos do Pátio, 

do Deputado Sebastião Rezende, do Deputado Zeca Viana, que totalizam dezesseis, das vinte e oito 

Emendas, retornaram, inclusive já há orientação para as assessorias dos respectivos Deputados 

darem entrada no sistema já, para que retorne, sob pena de o Ministério Público tomar conhecimento 

disso e questionar o procedimento do processo. 

Então, para que haja um ato jurídico perfeito, é preciso que retorne à Comissão de 

Constituição Justiça e Redação.  

E aí eu quero parabenizar o Deputado Dilmar Dal Bosco, que está disposto a, em 

regime de urgência urgentíssima, apreciar todas essas novas emendas. 

Então, nós deixamos claro aqui que nós continuamos de plantão, Presidente.  

Nós chegamos aqui hoje por volta das sete horas da manhã, estaremos aqui o dia 

todo.  

Daqui a pouquinho vamos ouvir o Secretário Pedro Nadaf na CPI, presidida pelo 

Deputado Zé Carlos do Pátio, e almoçaremos por aqui. Nós estamos de plantão.  

Como somos políticos, acreditamos que há qualquer momento o entendimento 

possa surgir - há qualquer momento o entendimento possa surgir -, porque está muito próximo, de 

cento e trinta emendas, cento e dezoito não há questionamento... 

Mais Deputado Gilmar Fabris, de cento e trinta emendas, ainda há apenas quatro 

emendas do Deputado Oscar Bezerra, que é da base, duas do Deputado Dr. Leonardo, que é da base, 

uma do Deputado Zeca Viana, que eu vejo todo o mérito dela, eu vejo mérito. Só quero tempo para a 

nossa assessoria técnica encontrar legalidade. Da minha parte, haverá um encaminhamento positivo, 

porque as APAEs merecem esse respeito. É uma injustiça e uma crueldade de quem tira dinheiro da 

APAE. É uma malvadeza! E neste mundo não há nada que não ficará sobre observação, mais dia 

menos dia. 
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Não é possível que alguém retire dinheiro da APAE, como vem sendo retirado da 

União - a União fazendo isso com as APAEs - e alguns Governos Estaduais. Então, o senhor tem da 

parte do Líder simpatia. É questão apenas de algumas horas.  

Eu quero só mais um minuto para encerrar. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Mais um minuto, para encerrar. 

O SR. WILSON SANTOS - Como estou nessa jornada há quase trinta anos, eu já 

vi acordos feitos e selados serem desfeitos em fração de minutos; também já vi situações 

desencontradas serem encontradas quando há boa vontade e quando há interesse. 

A Liderança do Governo continua presente nesta Casa, não arredará o pé e não 

deixará de dialogar com todos os Deputados.  

Se pudermos ainda hoje encontrar um entendimento, é o desejo da Liderança do 

Governo. 

Muito obrigado! 

O Sr. Gilmar Fabris - Pela ordem, Sr Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS - Eu acabo de ver Vossa Excelência abrir o site aí, 

inclusive o Congresso Nacional não vai votar a LDO.  

Aconteceu no ano passado e neste ano também não vai. Vossa Excelência pode 

abrir aí, vai votar somente em agosto. 

Mas eu diria o seguinte: eu sugeriria, Líder do Governo, Deputado Wilson Santos, 

que Vossa Excelência hoje pela manhã e daqui para a tarde... Se o assunto está reservado a dois ou 

três Deputados, vamos dizer, não há necessidade de colocar os vinte e quatro Deputados, para cada 

um dar um palpite, às vezes até pega o volante do ônibus aquele que era passageiro e começa a 

querer dirigir o ônibus, não tem nada com a história... 

Então, eu sugeriria que Vossa Excelência procurasse ainda hoje aqueles, vamos 

dizer, no caso do nosso companheiro Deputado Zeca Viana, que tem uma emenda; o Deputado 

Emanuel Pinheiro, que não sei o tamanho da encrenca que ele tem para resolver; e o Deputado 

Sebastião Rezende, resume a dois ou três Deputados: deu certo? Está o.k.? Então já livra que está 

redondo. O Deputado Zé está redondo. Resolveu? Coloca hoje ou amanhã cedo para votar e encerra 

essa discussão.  

Não resolveu, Sr. Presidente? Sugiro que seja no dia 04, sem nenhum prejuízo 

jurídico nem nada a esta Casa.  

O Congresso Nacional - está aí, se Vossa Excelência abrir, está na tela - votará em 

agosto.  

Então era só, Sr. Presidente. 

O Sr. Pedro Satélite (FORA DO MICROFONE) - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) -  Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Pedro Satélite. 

O SR. PEDRO SATÉLITE - Sr. Presidente, eu consultei os membros da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, Deputados Saturnino Masson, Sebastião Rezende e Zeca Viana e 

gostaria de pedir ao Presidente da Comissão...  

O Deputado Dilmar Dal Bosco se encontra no plenário? (PAUSA) Deputado 

Dilmar Dal Bosco, eu consultei os quatro membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
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e consulto Vossa Excelência, como Presidente da Comissão, quanto a ficar de plantão, se acaso 

precisar, hoje, amanhã, domingo, segunda-feira e terça-feira, caso não haja entendimento.  

Apenas quero ouvir se Vossa Excelência concorda. 

(O DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO SINALIZA AFIRMATIVAMENTE.). 

O SR. PEDRO SATÉLITE - Então, Sr. Presidente, a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ficará de plantão, caso seja necessário.  

Muito obrigado. 

O Sr. Gilmar Fabris - Só para colaborar com o pronunciamento.  

Do que adianta a Comissão ficar de plantão, se não houver Deputado para votar? A 

Comissão aprova tudo bonitinho, tudo certinho: “Vamos para o plenário. Só tem nós quatro.” Ora, 

por favor! 

Então é por isso que eu digo: seguinte, ou é uma coisa ou é outra. Ou de entende 

de hoje para amanhã todo mundo ou se entende no dia 04 de agosto. 

O Sr. Sebastião Rezende - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Apenas para dizer, Sr. Presidente, que eu fiz a 

discussão das oito Emendas que foram acatadas pela CCJR, discussão com a equipe do Governo. 

Dessas oito, três foram rejeitadas pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária e eu discordo.  

Já disse que não faço nenhuma objeção quanto ao curso das Sessões e da 

apreciação da LDO e vou pedir destaque das minhas Emendas, vou discutir e argumentar aqui esse 

meu posicionamento.  

E quero dizer, Sr. Presidente, que em nenhum momento vou pedir vista da LDO - 

em nenhum momento.  

Se hoje, Deputado Dilmar Dal Bosco, a LDO fosse seguir seu curso, eu só pediria 

destaque dessas Emendas, iria argumentar e pedir apoio dos Deputados para que a Emenda fosse 

acatada. 

No que concerne ao Deputado Sebastião Rezende, nós poderíamos terminar hoje, 

sem nenhum problema. É obvio que cada Deputado tem direito de pedir vista e, obviamente, vai 

acontecer isso. 

Era apenas para fazer esse registro, porque o meu nome tem sido citado sempre 

aqui como alguém que está fazendo essa conversa com a equipe econômica de Governo e tal.  

Na realidade, a conversa que tinha que ser feita, tanto com a Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, quanto com a equipe do Governo, já 

foi feita.  

Então, eu já tenho uma decisão tomada, Sr. Presidente: apenas pedir destaque das 

Emendas que foram rejeitadas pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. Apenas isso. 

Mais uma vez, reitero: se a Sessão fosse tocada hoje, eu só pediria destaque as 

minhas Emendas, buscando apoio para derrubá-las. Eu não vou pedir vista. Podem contar comigo. 

Muito obrigado. 

O Sr. Zé Domingos Fraga - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Zé Domingos Fraga. 
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O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, estou muito preocupado, em que 

pese a sugestão do Deputado Gilmar Fabris ser interessante, mas a minha preocupação é que o 

imbróglio pode continuar se não tornarmos claro, até porque a proposta do Deputado Wilson Santos, 

em que pese a conciliação, o entendimento, ser salutar, no meu entender é extremamente 

antirregimental.  

Vossa Excelência colocou há pouco o Relatório do Deputado Silvano Amaral. 

O Deputado Emanuel Pinheiro, baseado no Regimento Interno, pediu Vista.  

Só cabe a ele, Sr. Presidente, fazer Emendas? Só cabe a ele fazer o Substitutivo 

Integral? Não cabe a nenhum outro Deputado? E isso pode ensejar não só vício no trâmite da 

matéria, mas pode causar também mais uma Vista ou uma questão judicial. 

Então, o senhor tem que tornar bem claro que o senhor colocou o Relatório do 

Deputado Silvano Amaral e que cabe a um único Deputado apresentar Emendas, ou a outro 

Deputado que queira pegar carona. Agora, a saída daqueles que têm Emenda prejudica, inclusive eu, 

é aquilo que disse o Deputado Sebastião Rezende, é aproveitar o momento da votação e aquilo que 

foi rejeitado na Comissão de Mérito pelo Deputado Silvano Amaral nós pedirmos destaque de forma 

individualizada. 

Então, a título de esclarecimento, para que fato o imbróglio não continue a partir 

do próximo mês. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF - Com a palavra o Deputado 

Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO - Sr. Presidente, eu vou falar rapidamente, como 

Presidente da Comissão de Constituição Justiça e Redação, na mesma linha que eu falei agora a 

pouco aqui no Plenário. 

A Comissão de Constituição Justiça e Redação... Volta na Comissão se o 

Deputado pediu Vista com Emenda ao Substitutivo Integral dele, não se acata mais nenhuma 

modificação. Não se acata a Emenda. Só pode partir do Deputado que pediu Vista. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - O.K. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO - Era só isso que eu queria falar. 

Gostaria, Sr. Presidente, de elogiar a Equipe Técnica da Comissão de Constituição 

Justiça e Redação, Drª Walesca, Dr. Nasser, que está aqui, que ajudou e contribui na Comissão de 

Fiscalização de Acompanhamento da Execução Orçamentária.  

Parabéns para a Equipe Técnica que ficou disponível a todos os Parlamentares para 

discutir todas as Emendas! 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Vamos fazer esclarecimentos, 

senhores. 

Deputado Dilmar Dal Bosco, Deputado Zé Domingos Fraga, tendo em vista os 

fatos e que o Deputado Emanuel Pinheiro pediu vista por cinco dias, e que o Deputado Zeca Viana 

também já solicitou a próxima vista na devolução do Deputado Emanuel Pinheiro, vamos remarcar a 

nossa Sessão para o dia 04 de agosto. Durante esse tempo as Comissões vão se entender, vão 

conversar, mas esse encaminhamento que o senhor está dando, o Deputado Dilmar Dal Bosco, é o 

que a Consultoria da Mesa avalizou e deu como certo. Não tem como receber novas Emendas. 

Temos que votar o Relatório do Deputado Silvano Amaral, senão estaremos desqualificando o 

Relatório do Deputado Silvano Amaral. 
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Então, fica marcada para o dia 04 de agosto a nossa Sessão aqui para votarmos a 

LDO. 

Então, está com vista ao Deputado Emanuel Pinheiro, em seguida, vista ao 

Deputado Zeca Viana - já está pré-concebida.  

Desta forma, finalizaremos a Sessão de hoje. 

Muito obrigado! 

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, Vancley Carvalho, Eduardo Botelho, 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, Silvano Amaral, 

Zeca Viana e Dr. Leonardo e Zé Carlos do Pátio. 

Deixaram de comparecer o Sr. Deputado Max Russi, da Bancada do Bloco 

Democrático e Republicano; Baiano Filho e Romoaldo Júnior, da Bancada do Bloco Social, 

Trabalhista e Democrático. 

Declaro levantada a presente Sessão. 

(LEVANTA-SE A SESSÃO.) 

 

 

 
Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

- Amanda Sollimar Garcia Taques Vital; 

- Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 

- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 

- Donata Maria da Silva Moreira; 

- Isabel Luíza Lopes; 

- Luciane Carvalho Borges; 

- Tânia Maria Pita Rocha. 

- Revisão: 

- Ila de Castilho Varjão; 

- Regina Célia Garcia; 

- Rosa Antonia de Almeida Maciel; 

- Rosivânia Ribeiro de França. 

 

 


