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ATA Nº 100 - “B” 

 

 

 

PRESIDENTE      - DEPUTADO EDUARDO BOTELHO (EM EXERCÍCIO) 

1º SECRETÁRIO - DEPUTADO CORONEL TABORELLI (AD HOC) 

2º SECRETÁRIO - DEPUTADO WAGNER RAMOS (EM EXERCÍCIO) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Havendo número regimental, 

declaro aberta a presente Sessão.  

Convido os Deputados Coronel Taborelli e Wagner Ramos para assumirem a 1ª e a 

2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS CORONEL TABORELLI E WAGNER RAMOS ASSUMEM A 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra o Sr. 2º 

Secretário para proceder à leitura da Ata. 

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

02 DE JULHO DE 2015, ÀS 08:00 HORAS.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - 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 - “Ofício n° 049/2015, da Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina, encaminhando a Carta de Florianópolis, que trata do resultado final dos 

trabalhos realizados durante o 1º Congresso Nacional sobre o Parto Humanizado.” 

“Memorando n° 196/2015, do Gabinete do Deputado Oscar Bezerra, datado em 22 

de julho de 2015, endereçado ao Presidente, em exercício, da Mesa Diretora. 

Assunto: Justificativa de Falta 

Senhor Presidente: 

Cumprimentando-o, cordialmente, venho justificar a ausência do Deputado Oscar 

Bezerra, na Sessão Plenária do dia 22 de julho de 2015, em razão do falecimento do servidor deste 

gabinete, Antônio Netto Burile Silva, no Município de Juara. 

Certo de contar com a proverbial atenção de Vossa Excelência, agradeço 

antecipadamente.  

Atenciosamente,  

Guilherme Benites Júnior 

Chefe de Gabinete 

Dep. Oscar Bezerra.” 

 

“Memorando n° 208/2015/GDDL, do Gabinete do Deputado Dr. Leonardo, datado 

em 22 de julho de 2015, endereçado ao Consultor Jurídico da Mesa Diretora.  
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Assunto: Justificativa ausência na Sessão Plenária. 

Senhor Consultor,  

Sirvo-me do presente justificar a ausência do Deputado Estadual Dr. Leonardo - 

PDT, na Sessão Plenária do dia 22 de julho de 2015, tendo em vista o nascimento de sua filha na 

cidade de Cáceres-MT, no dia de hoje. 

Atenciosamente,  

Juliane Tavares 

Ass. Parlamentar/ALMT 

Gab. Dep. Dr. Leonardo.” 

 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Encerrada a primeira parte, 

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente.  

Aqueles Deputados que tiverem projetos ou alguma Indicação podem entregar à 

Mesa. 

Com a palavra o nobre Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente, Srª Deputada, Srs. Deputados, 

imprensa, assistência e telespectadores da TV Assembleia Legislativa. 

Eu gostaria de fazer duas rápidas elucubrações neste Pequeno Expediente. 

A primeira diz respeito ao Requerimento que fizemos convocando o Presidente do 

DETRAN, Sr. Rogers Elizandro Jarbas, para prestar esclarecimento e informações a esta Casa sobre 

os primeiros meses ou primeiros sete meses da sua gestão, consequentemente do Governador Pedro 

Taques, frente ao DETRAN. 

Nós temos um número enorme de reclamações, de humilhações, de demoras, de 

burocracias que vem perturbando, incomodando e desqualificando o atendimento do DETRAN para 

sua clientela, os milhares de usuários que dependem do bom, rápido, célere e eficiente atendimento 

para cuidar não apenas do documento do seu veículo, mas de inúmeros outros documentos que 

sustentam o trabalho de centenas, milhares de pequenos empresários que vivem da política do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. 

Então, nós convocamos o Secretário, preferencialmente para o dia 02 de julho, mas 

até hoje não tivemos uma confirmação da vinda do Presidente do DETRAN. Ainda temos o prazo. 

São quinze dias que deveriam ser prorrogados por mais quinze.  

No dia 02 de julho - eu quero até alertar o Líder do Governo-, justiça seja feita, o 

Presidente do DENTRAN esteve aqui, mas foi para o meu gabinete. Não estava confirmada a sua 

vinda e ele esteve em meu gabinete de maneira até simplória, demonstrando a sua inocência e a 

pouca intimidade com os trâmites do Poder Legislativo quando se convoca uma autoridade. 

Então, nós gostaríamos, como ele não pediu prorrogação do prazo, que venceu 

com quinze dias, e ele poderia ter pedido o prazo de mais quinze, de pedir à douta Mesa Diretora 

que já determine a data para o mês de agosto para convocação do Presidente do DETRAN, Rogers 

Elizandro Jarbas, para vir prestar esclarecimentos dos primeiros setes meses da sua gestão, no 

Plenário desta Casa. 

E segundo Presidente, não vai dar tempo, gostaria de falar sobre a apoteose da 

inauguração do Hospital São Benedito, ontem, na nossa querida Capital, fruto de um trabalho 

vigoroso do Prefeito Mauro Mendes, com apoio do Governo do Estado e do Governo Federal, mas 

voltaremos à tribuna. 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra o Deputado 

Pedro Satélite. 

 O SR. PEDRO SATELITE - Sr. Presidente, nobres Pares.  

 Deputado Emanuel Pinheiro, eu vou aproveitar esses três minutos, até pela 

importância do que aconteceu, ontem, que foi a inauguração do Hospital São Benedito, para dizer 

que, hoje, nós assinamos convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Peixoto de 

Azevedo, que compõe os Municípios de Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de 

Azevedo, Terra Nova do Norte e Nova Guarita. Esse consórcio vai atender em torno de cento e 

cinquenta mil pessoas, haja vista que atenderá o Sul do Pará. Isso, com certeza, dará mais dignidade 

às pessoas.  

É uma grande conquista o Hospital São Benedito que vai melhorar a Saúde Pública 

na Baixada Cuiabana e, também, vai atender as pessoas que virão do interior. 

Hoje, com a assinatura desse Consórcio...  

Faz vinte anos, Deputados Emanuel Pinheiro e Wilson Santos, que nós estamos 

aguardando o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. Ele foi construído... Foi iniciado pelo, 

então, Governador Jayme Campos e concluído pelo, então, Governador Dante de Oliveira. Vinte 

anos se passaram e, hoje, nós assinamos o convênio com o Governador Pedro Taques, juntamente, 

com todos os Vereadores e Prefeitos daqueles municípios. Com certeza, foi a maior conquista que 

nós tivemos nos últimos vinte anos foi esse consórcio que, com certeza, irá salvar centenas de vidas. 

Muitas pessoas que vinham para o Pronto-socorro, Hospital Júlio Muller, em outros hospitais 

públicos de Cuiabá, poderão ser tratadas e vão ser tratados em Peixoto de Azevedo, evitando, assim, 

o sofrimento, primeiro, da pessoa estar junto com os seus familiares e não se deslocar setecentos a 

oitocentos quilômetros de Guarantã do Norte, de Novo Mundo a Cuiabá.  

Então, quero aqui enaltecer e agradecer, primeiramente, ao Governador Pedro 

Taques por ter assumido e ter colocado, inclusive, recursos, haja vista que nós tínhamos e temos o 

compromisso do ex-Secretário do Ministério da Saúde que prometeu setenta por cento no custeio 

desse hospital e até o momento só foi conversa fiada, porque não ajudou com nada. O Governador 

Pedro Taques assinou o convênio e o hospital está funcionando.  

Portanto, também, não poderia deixar de agradecer ao Secretário de Saúde quando, 

a nosso convite, se dirigiu àquela região, sensibilizou-se e sentiu na pele a dificuldade que o povo 

passa para se deslocar daquela região até Cuiabá. Haja vista que oitenta por cento dos casos podem 

ser tratados lá no interior e, com isso, irá desafogar os hospitais públicos da Baixada Cuiabana, 

inclusive o Hospital São Benedito que foi inaugurado ontem com a presença do Ministro da Saúde.  

Portanto, é um dia de muita alegria, de muita satisfação, e eu não poderia deixar de 

vir aqui, nesta tribuna, agradecer a todos aqueles que colaboraram e continuarão colaborando para 

que juntos possamos melhorar a saúde pública do nosso Estado de Mato Grosso.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra o Deputado 

Saturnino Masson.  

O SR. SATURNINO MASSON - Sr. Presidente, nobres Pares, venho nesta tarde 

apresentar algumas Indicações. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, extensivo aos Gerentes de Serviço Móvel Pessoal - SMP da VIVO, TIM, CLARO e OI, a 

necessidade de implantação de telefonia móvel no Distrito de Assari. 
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Nos termos do art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao 

Exmº Governador do Estado, extensivo aos Gerentes de Serviço Móvel Pessoal - SMP da VIVO, 

TIM, CLARO E OI, mostrando a necessidade de implantação de telefonia móvel no Distrito de 

Assari. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A proposição que ora submeto ao crivo de nossos Pares visa atender o Município 

de Barra do Bugres, em especial o Distrito de Assari. 

A rede de telefonia de serviços móvel (celular) é um serviço necessário e essencial 

nos dias atuais, pois possibilita uma comunicação mais eficaz e rápida. 

Essa ausência de telefonia móvel vem dificultando a vida das pessoas de Assari, 

pois em caso de necessidade os moradores precisam percorrer uma determinada distância até onde 

os serviços possam estar disponíveis e isso acarreta prejuízos financeiros para as mesmas. 

Caso as Operadoras de telefonia móvel estivessem presentes nesta região, além de 

comercializar seus produtos e prestar serviços para os moradores, sem que estes necessitem fazer 

longos deslocamentos, estariam contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da localidade. 

Pelos motivos expostos, espero pela aprovação da presente Indicação pelo Plenário 

desta Casa de Leis e posterior atendimento pelo Poder Executivo. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 22 de julho de 2015.  

Deputado SATURNINO MASSON - PSDB 

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, extensivo aos Gerentes de Serviço Móvel Pessoal - SMP da VIVO, TIM, CLARO e OI, a 

necessidade de implantação de telefonia móvel para o Distrito de Itanorte.  

Nos termos do art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao 

Exmº Governador de Estado, extensivo aos Gerentes de Serviço Móvel Pessoal - SMP da VIVO, 

TIM, CLARO e OI, mostrando a necessidade de implantação de telefonia móvel para o Distrito de 

Itanorte.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A proposição que ora submeto ao crivo de nossos Pares visa atender o Município 

de Campo Novo do Parecis, em especial o Distrito de Itanorte. 

A rede de telefonia de serviços móvel (celular) é um serviço necessário e essencial 

nos dias atuais, pois possibilita uma comunicação mais eficaz e rápida. 

Essa ausência de telefonia móvel vem dificultando a vida das pessoas dessas 

comunidades, pois em caso de necessidade os moradores precisam percorrer uma determinada 

distância até onde os serviços possam estar disponíveis e isso acarreta prejuízos financeiros para as 

mesmas que caso tivessem a telefonia móvel poderiam estar comercializando seus produtos e 

serviços sem precisar se deslocar. 

Pelos motivos expostos, espero pela aprovação da presente Indicação pelo Plenário 

desta Casa de Leis e posterior atendimento pelo Poder Executivo.  
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Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 22 de julho de 2015.  

Deputado SATURNINO MASSON - PSDB 

  

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, extensivo aos Gerentes de Serviço Móvel Pessoal - SMP da VIVO, TIM, CLARO e OI, a 

necessidade de implantação de telefonia móvel para o Distrito de Bauxi. 

Nos termos do art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao 

Exmº Governador de Estado, extensivo aos Gerentes de Serviço móvel Pessoal - SMP da VIVO, 

TIM, CLARO E OI, mostrando a necessidade de implantação de telefonia móvel para o Distrito de 

Bauxi. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A proposição que ora submeto ao crivo de nossos Pares visa atender o Município 

de Rosário Oeste, em especial o Distrito de Bauxi. 

A rede de telefonia de serviços móvel (celular) é um serviço necessário e essencial 

nos dias atuais, pois possibilita uma comunicação mais eficaz e rápida. 

Essa ausência de telefonia móvel vem dificultando a vida das pessoas dessas 

comunidades, pois em caso de necessidade os moradores precisam percorrer uma determinada 

distância até onde os serviços possam estar disponíveis e isso acarreta prejuízos financeiros para as 

mesmas que caso tivesse a telefonia móvel poderiam estar comercializando seus produtos e serviços 

sem precisar se deslocar. 

Pelos motivos expostos, espero pela aprovação da presente Indicação pelo Plenário 

desta Casa de Leis e posterior atendimento pelo Poder Executivo. 

 Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 22 de julho de 2015.  

Deputado SATURNINO MASSON - PSDB 

Apresento essas Indicações no sentido do Governo do Estado interceder junto às 

Companhias Telefônicas para que agilizem torres de telefonias nessas localidades, tendo em vista 

que quando passamos por essas localidades e conversamos com a população a reclamação é muito 

grande com relação à área de comunicação. 

Então, faço esse pedido ao Governo do Estado para que interceda junto com a sua 

Equipe às telefonias para que possam resolver o mais rápido possível as questões de telefonia nos 

distritos. 

Muito obrigado. Era só isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra o Deputado 

Coronel Taborelli. 

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

sociedade que nos assiste. 

Sr. Presidente, só quero fazer um relato sobre as circunstâncias em que o Sr. 

Vitalino deu entrada no Pronto-socorro Municipal de Cuiabá, creio que na quinta-feira, quando na 

sexta-feira a equipe médica constatou-o como morto e foi direcionado para o necrotério. Por sorte 

momentânea, ele fora descoberto respirando e foi reconduzido para a área vermelha, onde foi 

aplicado tudo que poderia de saúde, mas ele não sobreviveu. Um fato lamentável!  
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Eu fico imaginando se uma circunstância parecida pela similaridade fosse um 

policial militar que tivesse feito um trabalho tão ruim, tão feio e tão indecente, nessas circunstâncias 

ele já teria sido preso, excluído, execrado perante a sociedade.  

Eu digo isso, porque nós, enquanto segurança pública, somos vitimados pela 

execração o tempo todo. Agora, a classe médica é bacana! Ela se protege e essa proteção deveria ter 

um nível. Esse nível de proteção deveria ser de apurar o fato e dar sequência, mostrar para a 

sociedade aquela apuração. E não acontece isso nunca! Eu não me lembro de ter visto nenhum 

resultado de apuração médica, de erro médico ou coisa assim semelhante.  

Então, Deputado Wilson Santos, nós estamos hoje, novamente, na mídia nacional e 

dessa dá para ir para a internacional, uma circunstância dolorosa para a família, ruim para todos nós 

que podemos, a qualquer momento, precisar daquela casa de saúde. E quantas pessoas, eu pergunto à 

sociedade mato-grossense, foram encaminhadas para o necrotério vivas e ninguém foi lá filmar e lá 

morreram? Quantas pessoas entraram nessa vala comum e ninguém soube ou deu socorro para que 

retornassem a fazer seus tratamentos?  

Então, eu fico preocupado justamente com essa classe médica que se protege 

demais da conta, mas deixa a desejar. Errar é humano, mas a excessiva proteção poderá causar 

outros erros, equívocos, tal qual esse e tornar a termos mais vítimas dessas circunstâncias. É um fato 

lamentável... (TEMPO ESGOTADO). 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto, para concluir, 

Deputado. 

O SR. CORONEL TABORELLI - Grato, Sr. Presidente. 

Estarei junto fiscalizando essa parte da apuração e vejo, também, o Ministério 

Público aplicado na circunstância, que é importante. 

Mas, eu quero registrar que é lamentável tal situação ocorrida aqui na cidade de 

Cuiabá e o nosso Estado elevado, novamente, para todo território nacional de forma negativa. 

Tenho dito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra o nobre 

Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, colegas Deputados, Deputada 

Janaína Riva. 

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de enaltecer e ao mesmo tempo parabenizar, 

Deputado Coronel Taborelli, o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que teve 

reunião hoje à tarde e já emitiu Parecer de forma favorável a algumas Emendas que foram 

apresentadas no Pequeno Expediente da Sessão matutina.  

Dentre elas, Sr. Presidente, emitiu-se Parecer à Emenda Aditiva 131, de minha 

autoria, que acrescenta § 6º ao art. 75 do Substitutivo Integral, e o Parecer, o comentário, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi muito mais justo com aquilo que eu penso, com 

aquilo que pensa a maioria dos Deputados que compõe este Parlamento do que estava contido na 

justificativa da minha Emenda.  

Diz o seguinte o Parecer: “A Emenda de autoria do Deputado Zé Domingos Fraga 

prevê adoção de uma política tributária justa que garanta que os incentivos fiscais sejam 

direcionados a estimular o desenvolvimento econômico nas regiões com baixo crescimento, visando 

a diminuição das desigualdades regionais e sociais por meio de uma gestão fiscal responsável, 

planejada e transparente, aplicando-se os princípios tributários da equidade e da justiça social, 

devendo, portanto, ser acatada.”  
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Nós não podemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazer com que essa ferramenta 

tão importante para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, uma ferramenta importante para 

que nós possamos agregar valor, verticalizar aquilo que os mato-grossenses, através de nossos 

irmãos principalmente do centro-sul do País, que é industrializar a matéria-prima aqui produzida de 

origem animal e vegetal e possa, cada vez mais, criar ilhas, pequenas e poucas ilhas, Deputado 

Wilson Santos, de prosperidade, em contrapartida criarmos um marzão de pobreza, marzão esse que 

só exporta aquilo que temos de mais precioso em cada município de economia exaurida, que é a sua 

população. Exporta... (TEMPO ESGOTADO) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Concedo mais um minuto, para 

concluir, Deputado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - ...sua população justamente por falta de 

oportunidade, falta de oportunidade de trabalho, de renda, falta de oportunidade de ensino superior e 

até mesmo de nível técnico.  

Por isso, Sr. Presidente, quero aqui dizer que eu tenho certeza que o Governador 

Pedro Taques, que é mato-grossense, que conhece tão bem quanto a maioria de Vossas Excelências a 

realidade do Estado de Mato Grosso, sabe que nós temos dois Mato Grossos, no mesmo Mato 

Grosso, um Mato Grosso que produz grãos, que produz commodities, um Mato Grosso que exporta 

essas commodities para o exterior e temos um Mato Grosso que só exporta gente, muitos vão para 

essa região de produção de grãos, lá, em busca de um emprego decente, morrem e muitas vezes são 

enterrados como indigentes... (TEMPO ESGOTADO.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto, para concluir, 

Deputado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Mas, sim, vai sancionar essa ferramenta, que 

não é impeditiva da iniciativa privada que quer aportar nesse porto seguro, mas, ao mesmo tempo, é 

justa e prega a igualdade, até porque a igualdade é um direito constitucional.  

Eu tenho certeza que o Governador, mato-grossense que é, tanto quanto eu, quer 

que o Estado cresça, cresça de forma igualitária e, acima de tudo, cresça com justiça social.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Nos termos do art. 118, § 1º, do 

Regimento Interno, foram apresentadas proposições de autoria do Sr. Deputado: 

MAX RUSSI 

“REQUERIMENTO: Nos termos do Art. 177 do Regimento Interno desta augusta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que aprove o presente 

Requerimento direcionado ao Exm° Sr. Leandro Carvalho, Secretario de Estado de Cultura, Esporte 

e Lazer, devendo o referido ser respondido no prazo estabelecido pelo art. 28 da Constituição 

Estadual, as seguintes informações referentes ao programa Bolsa Atleta: 

- Quantos atletas existem atualmente cadastrados no programa Bolsa Atleta na 

categoria Atleta Estudantil; 

- Quantos atletas existem atualmente cadastrados no programa Bolsa Atleta na 

categoria Atleta Nacional; 

- Se os repasses dos benefícios do programa Bolsa Atleta estão sendo feito 

mensalmente aos atletas cadastrados conforme disposto BA lei 8.157 de 21004; 

 

JUSTIFICATIVA  
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O presente Requerimento tem por finalidade apurar a real situação do programa 

Bolsa Atleta, instituído pela Lei nº 8.157/04, que tem por finalidade o auxilio financeiro aos atletas 

praticantes do desporte de rendimento em modalidade preferencialmente olímpicas e paraolímpicas 

individuais e coletivas que estejam registrados nas entidades regionais de administração e da prática 

do desporto no estado de Mato Grosso. 

Ocorre que chegaram até este parlamentar algumas denúncias de atletas do nosso 

Estado, que são beneficiários desse programa, que não estão recebendo o valor que lhes é devido por 

força da lei acima citada. 

Alguns atletas, por exemplo, da cidade de Barra do Garças, estão há algum tempo 

já sem receber o benefício financeiro estipulado na lei que criou o programa Bolsa Atleta, o que vem 

prejudicando os treinamentos e a preparação deles para as competições que estão por vir. 

O Bolsa Atleta é um programa criado para que o atleta mato-grossense que não 

tem condições de custear todo seu treinamento e preparação sozinho, possa competir em igual nível 

aos demais atletas do país, incentivando assim a prática de esporte desde a adolescência, para que os 

jovens do nosso Estado não venham a se perder no mundo do crime. 

Com o auxílio estipulado na lei do Bolsa Atleta, os jovens e adolescentes do nosso 

Estado podem se dedicar com mais exclusividade aos treinamentos, e assim, podendo tornar-se um 

atleta de ponta, com condições de competir em nível nacional. 

Portanto, fica totalmente evidente a necessidade de que o Governo do nosso 

Estado, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer mantenha o repasse do auxílio estipulado 

na lei que criou o programa Bolsa Atleta rigorosamente em dia para que nossos jovens atletas 

tenham melhores condições de se preparar para as competições que vierem a participar e assim 

representar bem o Estado de Mato Grosso. 

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

Deputados com assento nesta Casa de Leis. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 22 de julho de 2015.  

Deputado MAX RUSSI - PSB.  

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador Pedro Taques e ao Exm° Sr. 

Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Valdiney de Arruda, a viabilização de 

recursos para aquisição de um veículo para o Sistema Nacional de Empregos - SINE, no Município 

de Barra do Garças 

Consubstanciado no Regimento Interno desta Casa de Leis, ouvido o soberano 

Plenário, solicitamos à Mesa Diretora que seja encaminhado o expediente indicatório ao Exm° Sr. 

Governador Pedro Taques e ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, 

Valdiney de Arruda, mostrando a necessidade da viabilização de recursos para aquisição de um 

veículo para o Sistema Nacional de Empregos - SINE, no Município de Barra do Garças. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda de reivindicação de toda a equipe do SINE do Município 

de Barra do Garças. 

O SINE tem disponibilizado diariamente, através de um cadastro pré-acordado 

com empregadores do Estado, vagas de emprego nas mais variadas áreas de atuação. 
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Realiza um importante trabalho, disponibiliza um serviço de recrutamento de 

pessoas que estejam desempregadas, direcionando-as para as vagas de empregos existentes em seu 

cadastro de empregadores, proporcionando, assim, uma diminuição significante na taxa de 

desemprego no nosso Estado. 

O SINE atua de forma eficiente, tanto no cadastro de pessoas que estão 

desempregadas, como também no cadastramento de empresas que estão expandindo suas atividades 

e necessitam aumentar ou renovar seu quadro de funcionários. 

O SINE filtra os empregados por diferentes áreas de atuação e disponibiliza 

diariamente, vagas de empregos, encaminhando estas pessoas que se encontram na condição de 

desempregado e ainda abonando a sua contratação através de cartas de recomendação que emite em 

favor dos desempregados que mantém cadastro atualizado em seu sistema. 

Assim, a doação de um veículo por parte da Secretaria de Trabalho e Assistência 

Social do Estado de Mato Grosso colaboraria muito para o desenvolvimento das atividades do SINE, 

pois, assim, poderia se deslocar com mais facilidade e agilizada até as empresas empregadoras do 

Município de Barra do Garças, para que assim possa manter um cadastro bem mais atualizado e 

oferecer cada vez mais vagas de emprego para a população local. 

Diante do exposto, necessário se faz que a Secretaria de Trabalho e Assistência 

Social atenda o presente pleito no sentido de dar mais qualidade aos serviços prestado pelo SINE no 

município de Barra do Garças. 

Assim, contamos com o apoio dos nobres Deputados para que a presente 

proposição seja aprovada em plenário e, assim, possa contribuir para o desenvolvimento do Estado 

de Mato Grosso, através da geração de mais empregos no Município de Barra do Garças. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 22 de julho de 2015.  

Deputado MAX RUSSI - PSB.  

 

INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador Pedro Taques e ao Exm° Sr. 

Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Valdiney de Arruda, a viabilização de 

recursos para aquisição de um veículo para o Sistema Nacional de Empregos - SINE, no Município 

de Jaciara. 

Consubstanciado no Regimento Interno desta Casa de Leis, ouvido o Soberano 

Plenário, solicitamos à Mesa Diretora que seja encaminhado o expediente indicatório ao Exm° Sr. 

Governador Pedro Taques, e ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, 

Valdiney de Arruda, mostrando a necessidade da viabilização de recursos para aquisição de um 

veículo para o Sistema Nacional de Empregos - SINE, no Município de Jaciara. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tal proposição é oriunda de reivindicação de toda a equipe do SINE do Município 

de Jaciara. 

O SINE tem disponibiliza diariamente, através de um cadastro pré acordado com 

empregadores do estado, vagas de emprego nas mais variadas áreas de atuação. 

Realiza um importante trabalho disponibiliza um serviço de recrutamento de 

pessoas que estejam desempregadas, direcionando-as para as vagas de empregos existentes em seu 

cadastro de empregadores, proporcionando assim, uma diminuição significante na taxa de 

desemprego no nosso estado. 
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O SINE atua de forma eficiente tanto no cadastro de pessoas que estão 

desempregadas, como também no cadastramento de empresas que estão expandindo suas atividades 

e necessitam aumentar ou renovar seu quadro de funcionários. 

O SINE filtra os empregados por diferentes áreas de atuação, e disponibiliza 

diariamente, vagas de empregos, encaminhando estas pessoas que se encontram na condição de 

desempregado e ainda abonando a sua contratação através de cartas de recomendação que emite em 

favor dos desempregados que mantém cadastro atualizado em seu sistema. 

Assim, a doação de um veiculo por parte da Secretaria de Trabalho e Assistência 

Social do estado de Mato Grosso, colaboraria em muito para o desenvolvimento das atividades do 

SINE, pois assim, poderia se deslocar com mais facilidade e agilizada ate as empresas empregadoras 

do município de Jaciara, para que assim possa manter um cadastro bem mais atualizado e oferecer 

cada vez mais vagas de emprego para a população local. 

Diante do exposto, necessário se faz que a Secretaria de Trabalho e Assistência 

Social atenda o presente pleito, no sentido de dar mais qualidade aos serviço prestado pelo SINE no 

município de Jaciara. 

Assim, contamos com o apoio dos nobres deputados para que a presente 

proposição seja aprovada em plenário, e assim, possa contribuir para o desenvolvimento do estado 

de Mato Grosso, através da geração de mais empregos no Município de Jaciara. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 22 de julho de 2015.  

Deputado MAX RUSSI - PSB.”  

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. 

Devido ao nosso maior objetivo ser discutir a LDO, quero pedir a permissão dos 

Deputados para passarmos à Ordem do Dia. 

Obrigado, Deputado Emanuel Pinheiro, pela gentil compreensão. 

Então, Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do Dia. 

O Sr. Zé Domingos Fraga - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, até para que possamos adentrar à 

Ordem do Dia, quero convidar o Relator da LDO na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 

da Execução Orçamentária, o Deputado Silvano Amaral, para que nós possamos, antes da Ordem do 

Dia, emitir o Parecer da Comissão. Para isso, Sr. Presidente, da mesma forma que o Presidente da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que suspenda 

a Sessão por dez, quinze minutos, para que de fato a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 

da Execução Orçamentária possa avaliar o relatório feito pela equipe técnica, através do olhar e do 

acompanhamento do Relator, Deputado Silvano Amaral. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Atendendo a solicitação do 

Deputado Zé Domingos Fraga, para terminar os trabalhos da Comissão, vou suspender a Sessão por 

dez minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 17:58 HORAS E REABERTA ÀS 18:06 HORAS.). 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Declaro reaberta a presente 

Sessão. 

Indicações de autoria dos Srs. Deputados Saturnino Masson e Max Russi, 

apresentadas no Pequeno Expediente desta Sessão. 
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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 de autoria do Deputado Coronel Taborelli à 

Mesa Diretora, solicitando a criação da Frente Parlamentar Pró Vale do Araguaia. 

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

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

Expediente. 

Já recebemos das Comissões a Lei Orçamentária de 2016, a LDO, Projeto de Lei 

nº 259/15. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 259/15, Mensagem nº 36/15, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá 

outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Zeca Viana (FORA DO MICROFONE) - Sr. Presidente, solicito a palavra, 

para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, para discutir, o 

nobre Deputado Zeca Viana. 

O SR. ZECA VIANA - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srª Deputada. 

Primeiramente, Sr. Presidente, eu quero aqui enaltecer o trabalhos dos núcleos da 

CCJR e da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, que os 

técnicos fizeram um trabalho árduo para que boa parte das Emendas pudessem ser contempladas e 

também o substitutivo do Deputado Emanuel Pinheiro.  

Mas o que eu quero dizer para o senhor, Presidente, é que por ter havido matéria 

nova inserida na LDO, o substitutivo do Deputado Emanuel Pinheiro, quero pedir vista do projeto 

para que eu possa, nesses próximos cinco dias, verificar e analisar essas matérias novas que foram 

incluídas nesse projeto da LDO após as nossas discussões. 

O Sr. Emanuel Pinheiro - Sr. Presidente, solicito a palavra, para uma questão de 

Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, para uma 

questão de Ordem, o nobre Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente, eu solicitei porque antes da 

concessão eu gostaria de falar na questão de Ordem para não prejudicar o nosso pedido de destaque 

as nossas Emendas, Sr. Presidente, porque se comermos mosca aqui, como diz o cuiabano, quando 

voltar o pedido de vista do Deputado Zeca Viana, eu e o Deputado Zé Domingos Fraga podemos 

perder o direito de solicitar a votação em destaque das nossas Emendas. 

Então eu gostaria de pedir, antes do deferimento da vista, que Vossa Excelência 

defira o pedido de destaque das três Emendas de minha autoria, rejeitadas pela Comissão e do 

Deputado... 

(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS FALA COM O DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO 

FORA DO MICROFONE - INAUDÍVEL.) 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Duas. Desculpem-me. O Deputado Wilson Santos 

está me corrigindo. Duas Emendas de minha autoria, porque uma foi acatada, e uma de autoria do 

Deputado José Domingos Fraga. 
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As minhas são as Emendas nºs 131 e 133. Qual é a Emenda do Deputado José 

Domingos Fraga? Foi aprovada? Então foi aprovada uma Emenda minha; e duas, rejeitadas. 

Portanto eu peço que, em relação às minhas duas Emendas rejeitadas, antes de Vossa Excelência 

conceder a vista, Vossa Excelência defira o voto em destaque das duas Emendas nossas que foram 

rejeitadas na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vosso pedido está deferido, 

Deputado Emanuel Pinheiro. 

O Sr. Wilson Santos - Solicito a palavra para discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, para discutir, o 

Deputado Wilson Santos. 

O SR WILSON SANTOS - Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Eduardo 

Botelho. 

 Colegas Deputados, estamos vivendo hoje um dia de muito aprendizado e do 

exercício pleno da Democracia e do Parlamento brasileiro, um Parlamento que tem uma ampla 

maioria na base governista, mas que reconhece o direito legítimo de um Deputado da oposição de 

solicitar vistas. Todos os nossos esforços em busca de um entendimento não obtiveram êxito, mas 

isso não nos leva a desconhecer a legitimidade e a legalidade do pedido de vista, até porque, num 

futuro próximo ou distante, nós poderemos ser autor desse mesmo pedido, e tanto o Regimento 

Interno quanto a Constituição amparam o Deputado Zeca Viana nesse sentido. 

Então a sociedade, que acompanhou esse debate ao longo dos últimos dias, desde a 

aprovação, há seis dias, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias em 1ª discussão, viu hoje um 

esforço enorme da base governista para tentar votar essa matéria em 2ª discussão e cumprir os prazo 

que o Regimento Interno desta Casa e a Constituição Estadual estabelecem. Mesmo assim a base 

governista, amplamente majoritária, reconhece o direito legal e legítimo de qualquer Deputado 

solicitar vistas a esse importantíssimo projeto. 

Nesta discussão, Sr. Presidente, quero apenas ressaltar que, nos últimos quatro 

anos, em nenhum momento foram solicitadas, neste plenário, vistas aos projetos de LDO ou de LOA 

do ex- Governador Silval Barbosa.  

Nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010, em nenhum momento, pediu-se, neste 

Plenário, vistas aos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias do grande Governador Silval 

Barbosa, que deixou o Estado nas condições que encontramos. E também não se pediu, em nenhum 

momento, vistas aos Projetos de Lei Orçamentária Anual de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Talvez tenhamos que aprender com esse Gestor que deixou o Estado nestas 

condições que deixou como é que se faz Projeto de Lei Orçamentária Anual e Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para que todos os Deputados passassem sem solicitar as devidas vistas ao 

Projeto do ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, que em nenhum momento teve dos seus 

projetos de LOA e de LDO solicitadas vistas.  

Sr. Presidente, neste período, o Projeto de LDO do Governador Pedro Taques 

recebeu cento e trinta e cinco Emendas, das quais cinquenta e seis e mais duas agora, ou seja, 

cinquenta e oito foram acatadas: de autoria do nobre Deputado Oscar Bezerra, três Emendas, as 

Emendas nºs 39, 48 e 49; de autoria do nobre Deputado Zeca Viana, quatro Emendas acatadas, as 

Emendas nºs 26, 27, 29 e 32; de autoria do nobre Deputado Eduardo Botelho, uma Emenda acatada, 

a Emenda nº 38; de autoria do nobre Deputado Zé Carlos do Pátio, as Emendas nºs 88, 90, 92, 91, 

107, 112, 122 e 128; de autoria das Lideranças Partidárias, as Emendas nºs 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 

84, 85 e 82, ressalvando que a Emenda nº 76 é resultado de um acordo entre os Poderes Legislativo, 
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Judiciário e Executivo, sendo que também participou desse acordo o Ministério Público e o Tribunal 

de Contas. Ressaltar a todos os Poderes e instituições que a Emenda nº 76 preserva integralmente, 

sem nenhuma modificação, o acordo feito pelos chefes desses Poderes e pelos chefes dessas 

instituições. Também atendemos o Deputado Sebastião Rezende nas Emendas nºs 93, 94, 97, 98, 99 

e 102; atendemos o Deputado José Domingos Fraga nas Emendas nºs 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11; 

e agora a Comissão de Constituição, Justiça e Redação acatou em destaque também a Emenda nº 

131, que trata da política de incentivos fiscais no combate às desigualdades regionais; de autoria do 

Deputado Dr. Leonardo, as Emendas nºs 34, 129 e 130; e, da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária, a Emenda nº 109. Além dessas Emendas, também foi 

aprovada a Emenda nº 131, a que já me reportei, e a Emenda nº 133, de autoria do Deputado 

Emanuel Pinheiro. 

Em relação às Emendas nºs 131 e 133, não há, por parte da Liderança do Governo, 

nenhum compromisso da sanção do Chefe do Poder Executivo. O que foi acordado foi o substitutivo 

integral, de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro em conjunto com as Lideranças Partidárias, em 

relação às cinquenta e seis Emendas. Porém as Emendas nºs 131 e 133, acatadas agora pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vieram em destaque, mas nós não assumimos 

responsabilidade na sanção dessas duas Emendas, que também já passaram e já foram votadas na 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Houve voto majoritário 

pela aprovação das duas Emendas nºs 131 e 133. Então, passamos a ter cinquenta e seis Emendas 

mais duas, ou seja, cinquenta e oito Emendas aprovadas, fato inédito na história de tramitação de 

qualquer projeto de LDO desta Casa. Inédito! 

Sr. Presidente, o projeto de LDO do Governo Pedro Taques chamou a atenção da 

sociedade, quando trouxe um montante de dezesseis bilhões e trinta e cinco milhões de reais. Saltou 

aos olhos da sociedade. Por que o Governador conseguiu um aumento tão expressivo? Esse aumento 

representará um incremento de 11% na educação para o ano que vem. São mais de duzentos milhões 

de reais novos para a educação estadual no ano que vem. Esse aumento representou um incremento 

de 25% na Saúde de Mato Grosso.  

O nosso Governador já colocou em ordem os repasses para os municípios, pois 

pegamos o Estado com três repasses em atraso. Os meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 

não foram repassados pelo ex-Governador Silval Barbosa que nunca teve um Projeto da LDO aqui 

solicitada vista; que nunca teve um Projeto da LOA aqui com solicitação de vista. Ele sequer 

cumpriu os repasses constitucionais de outubro, novembro e dezembro de 2014. O Governador 

Pedro Taques, em seis meses de gestão, já fez nove repasses aos municípios: três da gestão do ex-

Governador Silval Barbosa e seis da sua gestão.  

E para o ano que vem a boa notícia é que para a área da Saúde, Prefeito Beto 

Farias, de Barra do Garças; Prefeito Neurilan Fraga, de Nortelândia, em nome de quem eu 

cumprimento todos os Prefeitos, serão mais 25% de incrementos só para a Saúde.  

É só não roubar; é só gerir com honestidade e planejamento que o dinheiro 

aparece. 

E para a área da Segurança Pública o que a nossa LDO prevê para o ano que vem? 

Ela prevê um incremento na ordem de 25%, também. São 25% a mais em relação a 2015 serão 

repassados ao Secretário Mauro Zaque para que comande a política pública de segurança no Estado 

em 2016. 
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E na área da Ciência, Tecnologia e Inovação serão mais 24% em relação ao 

orçamento, Deputado Max Russi, do ano passado. Serão 24% a mais do que está sendo exercido em 

2015, um Orçamento que nós não fizemos; que herdamos do ex-Governo. 

E na área da educação superior, na UNEMAT... 

Eu gostaria muito de ouvir aqui o Deputado da UNEMAT, Zé Carlos do Pátio, 

colega Deputado. Vinte e seis por cento! Eu vou repetir: a UNEMAT receberá, em 2016, pela nossa 

LDO 26% a mais de recursos. 

Sr. Presidente, por que o Governador Pedro Taques apresentou uma LDO com um 

montante de dezesseis bilhões e trinta e cinco milhões? Porque ele está fazendo com planejamento. 

Subestima-se uma LDO, um Orçamento por falta de planejamento. O Governo planejou e está 

fazendo um Orçamento pé no chão, realista. Serão dezesseis bilhões de reais para o ano que vem. 

Por quê? Porque houve planejamento. Há falhas? Sim! Há equívocos? Lógico! Por isso esta Casa 

está aqui para propor aprimoramento, correções, mas jamais esta Casa viu um crescimento tão 

substancial nos valores orçamentários como de 2015 para 2016, o primeiro ano do Governo Pedro 

Taques.  

Sr. Presidente, esta proposta já tomou cuidado com o equilíbrio entre gastos e 

receitas. Só gastaremos aquilo que arrecadarmos. Não fazermos loucuras e nem fazermos do 

Orçamento uma peça de ficção que não será cumprida. Levou-se em consideração o equilíbrio ente 

arrecadação e gastos, estimando receitas e despesas.  

O INPC previsto para o ano que vem é de 7,36%. 

Sr. Presidente, Deputado Eduardo Botelho, sabe quanto vamos gastar só no ano 

que vem com pessoal? Só com pessoal o Executivo vai gastar oito bilhões e seiscentos milhões de 

reais. Oito bilhões e seiscentos milhões de reais são a previsão de gastos com pessoal só do Poder 

Executivo. Quando reunimos os demais Poderes e instituições nós incrementamos mais um bilhão e 

quatrocentos milhões nisso, totalizando dez bilhões de reais, que a sociedade vai pagar de impostos 

que são investidos somente em salários e encargos sociais. Dez bilhões de reais são o que o Governo 

desembolsará.  

Sabe quanto será o investimento, Deputado Zeca Viana? Um bilhão e quinhentos 

milhões apenas. Nós vamos gastar dez bilhões com salários dos servidores e de investimentos no 

Estado serão 15%, apenas, do que investiremos em salários; um bilhão e quinhentos milhões de 

investimentos.  

Nós vamos pagar ano que vem de juros e amortizações da dívida um bilhão e trinta 

e sete milhões de reais. Um bilhão e trinta e sete milhões serão investidos somente para pagar 

dívidas contraídas por governos anteriores.  

Incentivos fiscais: apesar de termos feito uma redução de 30%, ainda, serão 

ofertados um bilhão e sessenta milhões de reais de incentivos fiscais.  

Sr. Presidente, o Deputado Zé Domingos Fraga foi muito feliz quando disse na 

primeira Audiência Pública que o Governo está melhorando o gasto público. 

Muito obrigado, Deputado Zé Domingos Fraga, por reconhecer. Eu anotei essa 

frase de Vossa Excelência. Na primeira Audiência Pública que debateu o Projeto de Lei da LDO 

Vossa Excelência disse: “O Governo Pedro Taques vem melhorando muito a qualidade do gasto 

público.”.  

A emenda impositiva está garantida no Projeto de LDO, Pedro Taques, 1% 

garantido. 
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Haverá mais controle sobre os fundos privados, uma Emenda do Deputado Zé 

Carlos do Pátio. Os donos de fundos privados terão que vir periodicamente à Assembleia Legislativa 

prestar contas de onde estão sendo aplicados os recursos públicos dirigidos a esses fundos. 

E a Emenda, também, do Deputado Zeca Viana, quero dizer a Vossa Excelência... 

Quero pedir mais um minuto, Deputado Eduardo Botelho. Só mais um minuto e 

não vou pedir mais. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais dos minutos para Vossa 

Excelência concluir. 

O SR. WILSON SANTOS - Muito obrigado. 

A Emenda do Deputado Zeca Viana, uma delas, propõe o cumprimento de uma Lei 

de autoria do Deputado Zeca Viana, de 2014, que destina 10% de todo o Fundo Estadual de 

Combate e Erradicação da Pobreza às APAES.  

Eu quero dizer, Deputado Zeca Viana, que independente do pedido de vista de 

Vossa Excelência, nós não iremos alterar essa Emenda. Ela está aprovada e será honrada pela nossa 

palavra. Essa Emenda será mantida e defendida pela Liderança do Governo aqui.  

Nós temos divergências; temos formas distintas de ver segmentos sociais, fatos e 

eventos históricos, mas nós fizemos um acordo com Vossa Excelência e esse acordo será honrado. 

Assim como fizemos quando Vossa Excelência fez uma Emenda ao Art. 49 do Projeto de Lei 

Complementar que trouxe o Projeto de Reforma Administrativa que nós honramos e o Governador 

não vetou.   

Então, o que nós acordamos aqui, em nome do Governador Pedro Taques, será 

honrado. 

Vossa Excelência pode ficar tranquilo que as quatro Emendas de sua autoria que 

foram aprovadas no Substitutivo Integral o Governador do Estado honrará. 

Eu espero, Sr. Presidente, que a nova LDO seja o início do planejamento da peça 

orçamentária que desembarcará neste plenário no mês setembro.  

 O Governador Pedro Taques tem procurado cumprir os prazos com a sociedade; 

cumprir o prazo para encaminhar a LDO e vai cumprir o prazo do PPA e vai cumprir o prazo da 

LOA. 

Eu já vou alertar que nós temos que aprovar a LOA, porque, senão, no final do ano 

não entraremos em recesso. Vamos novamente repetir o trabalho, visitar os gabinetes, comunicar, 

pedir as Emendas para que não possamos colocar o nosso recesso... E que principalmente ofertar à 

sociedade uma peça orçamentária exequível e responsável.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Zeca Viana (FORA DO MICROFONE) - Sr. Presidente, solicito a palavra, 

pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado Zeca Viana. 

O SR. ZECA VIANA - Sr. Presidente, eu quero aqui agradecer essa gentileza do 

Líder por acatar as Emendas e dizer que não vai reprovar. Mas, também, quero dizer ao Líder que 

ele falou num tom de ironia quando falava do ex-Governador Silval Barbosa.  

Sinceramente, com todo respeito, meu Líder, eu não sei se o senhor tem essa moral 

toda para falar do ex-Governador. Então, vamos deixar para lá, porque esse passado vocês que 

entendem. Eu acho que se colocar os dois na peneira, vai ter pouca diferença. 
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Quero dizer que sempre fui oposição ao ex-Governador Silval Barbosa, mas ele 

sempre me respeitou. O Líder do ex-Governador Silval Barbosa na Assembleia Legislativa, que era 

o ilustre Deputado Romoaldo Júnior, sempre me chamava para as conversações; o ex-Governador 

Silval Barbosa sempre me ligava ou me chamava no gabinete para discutirmos os assuntos, não fazia 

da forma como o senhor fez na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária, um jogo sujo, rasteiro, que veio, sim, não sei se veio do palácio ou de onde veio. 

Então, o que está acontecendo nesse pedido de vista não é um caso inusitado, não, 

é pela falta de conhecimento e a falta de respeito que tem esse Governo e o senhor, Sr. Líder, com os 

nobres Deputados desta Casa. 

Quero deixar bem claro aqui: enquanto não houver o respeito aos Poderes, os 

senhores terão problemas, sim, para aprovar uma matéria nesta Casa, porque os senhores têm que 

baixar do salto, ser um pouco mais humildes, largar dessa vaidade grosseira e respeitar os 

Parlamentares e vão ser ouvidos e elogiados. Senão, os senhores não serão, não, senhor. Nós temos 

quase quatro anos, ainda, pela frente para enfrentar essa batalha e eu não vou me curvar perante os 

nossos direitos. 

Quero dizer, Líder, que o senhor como um Parlamentar experiente, como um ex-

Prefeito que sabe como é o Executivo, precisa chamar o seu Governador e falar junto com ele que 

está Casa são vinte e quatro Deputados, não são doze e nem treze que ele carrega embaixo do braço. 

Esta Casa são vinte e quatro Deputados e os vinte e quatro têm o mesmo direito e esse mesmo 

direito deve ser exercido. 

Então, enquanto tivermos fazendo essas falcatruas, essas baixarias que os senhores 

apresentaram na semana passada... Essa LDO estava acordada para ser votada na quarta-feira, à 

tarde, se não fosse a lambança de Vossa Excelência. Era para ter sido votada na quarta-feira. É por 

isso que vem esse embaçamento e a coisa vai se complicando.  

Mas, nós não estamos aqui para discutir “a” ou “b” ou o que deixou de fazer. Essas 

Emendas, como o senhor falou, nunca tenha tido tantas Emendas, talvez, tenha sido erro da parte 

técnica do Governo que mandou essa LDO com tantas falhas que nós precisamos corrigir.  

Não é porque os Deputados não quiseram a proposta do Governo, não, é porque os 

Deputados viram a necessidade que precisava ser corrigida. Ela veio com tantas falhas e por isso 

houve tantas Emendas. 

Não estou discutindo Emendas passadas! Teve um ano que não coloquei nenhuma 

Emenda na época do Governador Silval Barbosa, porque eu sabia como era. Porque ali o Estado não 

tinha mando e sei que o Estado agora tem mando.  

O que o Estado não está tendo, meu Líder, é justamente a falta de respeito. 

Enquanto os senhores não tiverem a humildade e o respeito com este Parlamento, as coisas vão se 

complicar, sim, daqui para frente. Daqui sessenta dias o senhor vai ver o que vai ser esta Casa contra 

essas atitudes dos senhores. 

Muito Obrigado. 

O SR. WILSON SANTOS - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Deputado Wilson Santos, a 

Deputada Janaína Riva já havia solicitado a palavra antes... 

A SRª JANAÍNA RIVA - Eu tinha solicitado primeiro, Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra a Deputada 

Janaína Riva. 
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A SRª JANAÍNA RIVA - Boa-noite a todos os colegas presentes, a imprensa que 

nos acompanha, ao público presente nas galerias. 

Eu gostaria de parabenizar o Deputado Zeca Viana pela suas palavras. Eu acho que 

realmente o que falta aqui é humildade, o que falta aqui é respeito com o Parlamento.  

A questão não é só a LDO. A Emenda, Deputado Coronel Taborelli, é 

colaborativa, o Deputado tem a oportunidade constitucional de ajudar e de auxiliar o Governo a 

direcionar o seu orçamento. Ela não é mérito e não é nenhum presente que está sendo dado aos 

colegas Deputados, que tiveram a Emenda acatada, a sua Emenda ser recebida pelo Governo do 

Estado. Isso não é vantagem, mas, sim, um direito. 

 Quero parabenizar aqui o meu colega pela coragem que teve hoje, pela postura e 

pela pressão que ele aguentou de toda base governista. 

Agora, essa questão do respeito, Líder do Governo, Deputado Wilson Santos, que 

sempre me tratou com muito respeito e é uma pessoa por quem tenho muito carinho, é importante 

que nós sejamos atendidos com igualdade. Nós somos vinte e quatro Deputados, aqui, iguais neste 

Parlamento. E o Deputado Zeca Viana disse uma verdade, porque eu o acompanhava no Governo 

passado, o Governador atendia todo mundo, Secretários atendiam todo mundo, poderiam não 

resolver, mas atendiam. 

 Eu não sou atendida por Secretário. Hoje eu estava feliz da vida porque seria 

atendida pelo Secretário Paulo Taques e agora acabei de receber uma ligação que foi cancelada e 

amanhã de manhã vão me ligar. Quero ver se vão me ligar. Não sei se é uma retaliação sobre o meu 

posicionamento aqui, que já era o de que se o Deputado Zeca Viana não fizesse o pedido de vista 

que eu faria.  

Acredito que cada Emenda deve ser analisada criteriosamente, e nós Deputados 

estamos aqui para isso. O Deputado Zeca Viana sabe disso e todos os Deputados aqui sabem que 

quando precisarem de mim para defender o Parlamento vão contar com a minha ajuda. Nós temos 

que defender a Assembleia Legislativa e mostrar a nossa força. Não é mandando matéria para cá e 

querendo que vote de um dia para o outro, não é mandando com urgência urgentíssima e querendo 

fazer pressão em cima de Deputado. Nós temos os nossos méritos, também, e os nossos trabalhos 

para mostrar aqui dentro.  

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Wilson Santos.  

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, vou começar pelo final da fala da 

Deputada Janaína Riva. 

Deputado Janaina Riva, o Secretário-Chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Taques, já 

confirmou o atendimento às vinte e quatro Emendas dos Deputados. Então, portanto, não há 

discriminação a ninguém. O que nós ouvíamos aqui é que no passado prometiam-se as Emendas e 

cumpria para quem queria.  

Tem Deputado no plenário, aqui, que sabe o que estou dizendo. Falava-se que 

tinha Emenda, mas cumpria para uns e para outros nunca cumpriu coisa nenhuma. O Governo Pedro 

Taques não discrimina, tanto é que garantiu as vinte e quatro Emendas este ano no valor de um 

milhão e meio cada uma, vezes vinte e quatro, trinta e seis milhões. Demonstração clara que não há 

discriminação com a senhora, Deputada.  

Eu já fui testemunha da senhora elogiando, rasgando elogios ao Governador Pedro 

Taques na presença de mais de cem Prefeitos, no Salão Cloves Vetoratto, eu estava lá, e a senhora 
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rasgou mais de dez minutos de elogios ao bom atendimento do Governador, a facilidade de 

conversar com os Secretários. Agora mudou? Nós não queremos isso. A senhora teve quase 

cinquenta mil votos e continuará sendo tratada com respeito... 

A Srª Janaina Riva - Concede-me um aparte, Deputado? 

O SR. WILSON SANTOS - Infelizmente, na Questão de Ordem, o Regimento 

Interno não permite... 

A Srª Janaina Riva - Eu não fui atendida até hoje daquela demanda. É só para 

responder isso que Vossa Excelência está falando. Eu elogiei e não fui atendida. Eu dei o mérito e 

depois não fui atendida.  

Era só isso que eu gostaria de falar.  

O SR. WILSON SANTOS - Mas como que é? A senhora elogia primeiro... 

A Srª Janaína Riva - Elogiei o atendimento que foi dado a mim e ao Prefeito e o 

compromisso de cumpri-lo. 

O SR. WILSON SANTOS - A senhora é uma pessoa generosa! 

A Srª Janaina Riva - Acreditei no compromisso de que iria cumprir.  

O SR. WILSON SANTOS - A sua alma, com certeza, já está no céu, porque a 

senhora acredita só na intenção. Não é isso? Com a intenção, a senhora já está elogiando.  

A Srª Janaina Riva - Fui muito ingênua, concordo com Vossa Excelência. A minha 

ingenuidade foi muito grande.  

O SR. WILSON SANTOS - Foi não, Deputada. Vossa Excelência sabe da 

condição que o Governador Pedro Taques pegou este Estado, quebrado, falido e está fazendo das 

tripas coração para salvar.  

Ao Deputado Zeca Viana, não retiro nenhuma palavra que falei aqui, Deputado. 

Vossa Excelência não fez durante o Governo do Silval Barbosa nenhum pedido de vista, se fez, 

quero que Vossa Excelência vá ao microfone e me desminta. Por gentileza, quero dar a Vossa 

Excelência um aparte. Talvez eu esteja enganado.  

Se Vossa Excelência fez algum pedido de vista, eu vou conceder este espaço de 

trinta segundos.  

O Sr. Zeca Viana - Deputado, mas eu falei, falei que eu não fiz mesmo, inclusive 

teve ano que eu não coloquei nenhuma emenda, mas fui ouvido, fui chamado para discutir. Eu não 

fui pego de surpresa, com fomos pegos na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 

da Execução Orçamentária, como Vossa Excelência quis fazer. A diferença é simplesmente essa. Eu 

nunca pedi mesmo e eu nunca coloquei, nunca coloquei não, coloquei emenda, mas em vários anos 

não coloquei emenda... (TEMPO ESGOTADO.)   

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Concedo mais um minuto, para 

encerrar, Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Eu respeito o Deputado Zeca Viana, mas o Deputado 

Zeca Viana tem que entender que o Regimento permite a votação em bloco, Deputado.  

O que o Deputado Wagner Ramos propôs, porque eu não posso propor por não ser 

membro daquela Comissão, foi a votação de trinta e nove Emendas em bloco. O Regimento da 

Câmara Municipal de Primavera permite; da Câmara Municipal de Cuiabá permite; das cinco mil 

quinhentas e setentas Câmaras Municipais permitem; das Assembleias Legislativas permitem; da 

Câmara Federal permite e do Senado. 

Então, Vossa Excelência precisa entender que é possível fazer votação em bloco, 

como fazemos em Plenário de Indicações e de Requerimentos em bloco, Deputado.  
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Não foi manobra nenhuma, Excelência. 

Mas eu quero dizer a Vossa Excelência: fique tranquilo. Vossa Excelência tem 

cinco dias. Segunda-feira, às 17:30 horas, é o prazo que Vossa Excelência tem para devolver o 

projeto. E nós vamos exaurir, Deputado Zeca Viana, porque... (TEMPO ESGOTADO.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Concedo mais um minuto, para 

concluir, Deputado. 

O SR. WILSON SANTOS - Prometo que esse será o último minuto. 

Eu tenho por Vossa Excelência, Deputado Zeca Viana, todo respeito. Podemos ter 

incompreensões e divergências, mas lhe tenho respeito, frequento o seu gabinete - Vossa Excelência 

sabe disso -, foi o primeiro gabinete que visitei quando chegou o Projeto da LDO, como será o 

primeiro novamente, Deputado, que visitarei quando chegar o PPA e a LOA, lá com a Srª Renata, 

com a Srª Welyda, porque é difícil achar Vossa Excelência por lá também, também tem esse detalhe. 

Vossa Excelência é bravo - é difícil achar Vossa Excelência por lá -, mas sua assessoria é 

competente, educada, acessível, que também puxa a sua orelha de vez em quando. Se dependesse da 

sua assessoria, Vossa Excelência não tinha pedido vista aqui hoje. Vossa Excelência não ouviu sua 

assessoria. 

O Deputado Zeca Viana é um carioca criado no Rio Grande do Sul. Eu nunca vi 

um carioca mais bravo do que Vossa Excelência, mas nós vamos devagarzinho aqui e vamos chegar 

num entendimento. 

Fique à vontade com os cinco dias. Assim que devolver o documento, eu sei que 

chegaremos a um entendimento e aprovar essa LDO. 

Muito obrigado. 

O Sr. Romoaldo Júnior - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, o pela Ordem, 

o nobre Deputado Romoaldo Júnior. 

O SR. ROMOALDO JÚNIOR - Sr. Presidente, eu só gostaria de pedir aos nobres 

colegas Deputados e também à Mesa Diretora... 

Eu já passei aqui por cinco legislaturas, já fui Líder do Governo Jayme Campos, 

fui Líder do Governo Silval Barbosa e é muito ruim quando o Parlamento começa a debater uma 

matéria e começamos com agressões pessoais.  

Eu acho que o respeito mútuo é muito importante.  

Sabemos da boa vontade do Governador Pedro Taques em querer acertar, das 

intenções dele em melhorar o Estado, mas também não podemos só recriminar o Estado das 

maleficências, das coisas erradas. Teve pontos positivos. Não foi fácil, foi um desafio, os Deputados 

acompanharam, fazer essa Copa do Mundo. Então, a maioria dos Deputados está com a melhor 

intenção em aprovar a LDO. Queremos aprovar a LDO.  

Eu não apresentei nenhuma emenda à LDO e tenho ajudado o Líder do Governo, 

Deputado Wilson Santos, no sentido de realmente aprovar. 

 O Governo no primeiro ano tem que ter, o mais cedo possível, a LDO para 

preparar o Orçamento do Estado, para fazer o planejamento deste Estado.  

Eu acho que todo mundo tem que ajudar, mas quando o Parlamento, que é a Casa 

do debate, começa a descer a esse nível, é preocupante. Eu acho que tem que se respeitar a posição 

do Deputado Zeca Viana e da Deputada Janaína Riva.  

É importante ter Oposição no Parlamento. É importante. Nós da Bancada do 

PMDB temos essa postura independente e queremos ajudar - eu estava internado, cuidando da minha 
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saúde, voltei só para esta Sessão, gostaria de aprovar -, mas é um direito líquido e certo o pedido de 

vista e o Deputado Zeca Viana tem esse direito.  

Quando ele falou que no passado nós trabalhávamos e construíamos, assim que é 

feito o Parlamento e quero aqui destacar a Liderança do Deputado Wilson Santos no sentido de 

conversar com todos os Srs. Deputados - todos os Srs. Deputados. Todos foram consultados. Mas 

quero deixar registrado que não adianta ficarmos atacando o passado, não vamos ficar olhando no 

retrovisor, vamos olhar para frente, vamos ver o futuro deste Estado.  

Tenho certeza que mais de vinte Deputados aqui estão apoiando firmemente as 

intenções do Governador Pedro Taques, a prioridade à saúde.  

Sabemos do desafio, mas nós temos que analisar que outros Governos também, 

Deputado Wilson Santos, pagaram juros da dívida.  

Mato Grosso deve desde quando foi dividido. Ficamos com o ônus e Mato Grosso 

do Sul ficou com as benesses. Então, nós temos isso.  

O debate é importante, mas principalmente o entendimento. Então eu acho que, 

dando a vista, a Bancada deve ficar de prontidão. Venceu a vista? Vamos aprovar o mais rápido 

possível para o Governo poder trabalhar e o Parlamento com isso avalizar as boas propostas para 

este Estado.  

Era isso, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Obrigado, Deputado Romoaldo 

Júnior, pela palavras conciliadoras. 

Eu quero aqui justificar a ausência do Deputado Dr. Leonardo: hoje nasceu sua 

filha, foi um parto complicado, com a criança indo para a UTI, e ele teve que se ausentar - um parto 

muito complicado.  

Aproveito e o parabenizo o Deputado Dr. Leonardo. 

Antes de encerrar, quero, primeiramente, agradecer todos os Deputados que 

compareceram, que vieram, que correram para chegar a tempo aqui, agradecer os Deputados que 

trabalharam, o Deputado Dilmar Dal Bosco, bem como toda a Comissão, o Deputado Zé Domingos 

Fraga, o Deputado Silvano Amaral, que vieram e lutaram muito para chegarmos a um consenso.  

Respeitando o Regimento Interno e o direito do Deputado Zeca Viana, concedo a 

vista ao Deputado.  

Vossa Excelência tem um prazo de cinco dias para devolver o Projeto.  

Declaro encerrada a presente Sessão e convoco a próxima para amanhã, no horário 

regimental. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Bloco Social 

Democrático e Republicano - Emanuel Pinheiro, Mauro Savi, Nininho, Wagner Ramos, Coronel 

Taborelli,  Eduardo Botelho, Max Russi,  Saturnino Masson, Wilson Santos e Dilmar Dal Bosco; da 

Bancada do Bloco Social, Trabalhista e Democrático -  Zé Domingos Fraga, Janaina Riva, Pedro 

Satélite,  Romoaldo Júnior, Silvano Amaral e Zeca Viana.  

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados Sebastião Rezende, Oscar Bezerra, 

Wancley Carvalho e Guilherme Maluf; Gilmar Fabris, Baiano Filho, Dr. Leonardo e Zé Carlos do 

Pátio, da Bancada do Bloco Social, Trabalhista e Democrático. 

Declaro levantada a presente Sessão (LEVANTA-SE A SESSÃO). 
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