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O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Invocando a proteção de Deus, 

em nome do povo mato-grossense, declaro aberta esta Sessão Itinerante com o objetivo de discutir 

propostas e projetos, visando melhorias para a região dentro do Programa Assembleia Itinerante 

valorizando o Legislativo.  

Convido o Exmº Sr. Deputado Estadual Wancley Carvalho para compor a mesa 

conosco. (PALMAS).  

Convido para compor a mesa o Exmº Sr. Deputado Estadual Wancley Carvalho; a 

Exmª Srª Marlise Marques Moraes, Prefeita Municipal de Comodoro; o Exmº Sr. Egídio Alves Rigo, 

Vice-Prefeito de Comodoro; o Exmº Sr. Vereador José João Fernandes, Presidente da Câmara 

Municipal de Comodoro; o Exmº Sr. Dirceu Martins Comiran, Prefeito Municipal de Campos de 

Júlio; o Exmº Sr. Valmir Luiz Moretto, Prefeito Municipal de Nova Lacerda; o Exmº Sr. Vereador 

Nerison Luiz de Mello Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio; o Exmº Sr. 

Vereador Gilmar Mendes da Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Conquista d’Oeste; o 

Exmº Sr. Fábio de Andrade Amorim Silva, o Vereador Fabão, da Câmara Municipal de Nova 

Lacerda, e o Exmº Sr. Vereador Bernardo Antônio Benites, 4ª Secretário da Câmara Municipal de 

Comodoro (PALMAS).  

Composta a mesa de honra, convido a todos para, em posição de respeito, cantar o 

Hino Nacional. 

(EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL). 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Em tempo, registro a presença e 

convido para compor a mesa o Sr. Walmir Guse, Prefeito Municipal de Conquista d’Oeste 

(PALMAS). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - A Mesa Diretora 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sente-se honrada com a presença das 

autoridades que compareceram a esta Sessão Especial: Exmº Sr. Hélio Aldo dos Santos Júnior, 

Presidente da Câmara Municipal de Comodoro; Exmº Sr. Jair José Teodoro, 2º Secretário da Câmara 

Municipal de Comodoro; Exmº Sr. Eliékson dos Santos de Jesus, Vereador da Câmara Municipal de 

Comodoro; Exmº Sr. Wender Bier de Souza, Vereador da Câmara Municipal de Comodoro; Exmº 

Sr. José Valério Neto, 2º Secretário da Câmara Municipal de Conquista d’Oeste; Vereador Joventino 

Amadeu Dalabeneta, Tesoureiro da Câmara Municipal de Nova Lacerda; Exmª Srª Lucimar Pinto 

Pompermayer Rigo, Secretária Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania do Município de 

Comodoro; Exmº Sr. Vilmondes Pereira, Secretário Municipal de Saúde do Município de 

Comodoro; Exmº Sr. Silvio Ramão Gimenez Benites, Secretário Municipal de Esporte e Turismo de 
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Comodoro; Exmº Sr. José Rubens Piovezan, Secretário Municipal de Agricultura de Comodoro; 

Exmº Sr. Walmir Alves da Silva (Valmir da Farmácia), Vereador do Município de Nova Lacerda; 

Exmª Srª Rosângela da Silva Ferreira, Secretária Municipal de Saúde de Campos de Júlio; Exmª Srª 

Dominga Cassol Comiran, Secretária Municipal de Assistência Social de Campos de Júlio; Exmº Sr. 

Luciano Celeste Bueno Rolim, Secretário Municipal de Comunicação de Campos de Júlio; Exmª Srª 

Clenismar Arcanjo Gonçalves, Secretária Municipal de Educação de Conquista d’Oeste; Exmª Srª 

Laquimé Nunes Pereira Guse, Secretária Municipal de Administração do Município de Conquista 

d’Oeste; Srª Daiane dos Anjos Araújo, Coordenadora da SEMEC, neste ato representando a 

Secretária Municipal de Educação de Comodoro, Srª Arciza Saibert Rodrigues; Sr. Carlos Maia, 

Diretor do Consórcio Vale do Guaporé; Sr. Robson Azevedo, Presidente do PV de Comodoro; Sr. 

Edilson Rangel da Silva, Presidente do PMDB de Comodoro; Sr. Jucinei Penso, Diretor de Turismo 

de Comodoro. 

Agradecemos, também, a presença da imprensa local; o apoio da Câmara 

Municipal de Comodoro; e do Sr. Ivani Domingos dos Santos, Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do Município do Comodoro. 

Com a palavra, para o seu pronunciamento, o Deputado Guilherme Maluf, 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Eu gostaria de cumprimentar 

todas as autoridades que compõem a mesa, em especial os Prefeitos que estão nos recebendo nesta 

noite, a Prefeita Marlise, os Prefeitos Dirceu, Walmir Guse; em nome do Presidente da Câmara, 

cumprimento os Vereadores; o Deputado Wancley Carvalho, meu companheiro Parlamentar, que 

está sempre em defesa da sua região; senhores e senhoras; Secretários. 

É um grande prazer retornar a este município que sempre me recebeu muito bem, 

Prefeita.  

Em entrevistas me perguntam: “Por que o início do Projeto Assembleia Itinerante 

em Comodoro? Eu respondo com outra pergunta: Por que, não?  

Comodoro é uma microrregião que engloba esses municípios que foram citados, é 

uma microrregião que por muito tempo, Deputado Wancley Carvalho, ficou desassistida de 

investimentos, de ajuda do Poder Público, e é o momento de fazermos justiça a esta região.  

Então, a presença da Assembleia Legislativa nesta região tem por objetivo ouvir 

toda sociedade, todos os representantes desses municípios, conversar com as organizações sociais 

organizadas, ouvir sugestões, críticas, trazendo serviços, como o nosso mutirão de cidadania, trazer 

sugestões as Câmaras Municipais, porque, além de fazer esse contanto com a sociedade, a 

Assembleia de Mato Grosso entende que uma das crises políticas que abala a nossa conjuntura 

política é o enfraquecimento do legislativo de uma forma geral, seja municipal, seja estadual, seja a 

Câmara Federal. 

Então, estamos buscando o resgate dessas prerrogativas para que os legislativos de 

uma forma geral possam exercer suas atividades e melhorar as políticas publicas a serem propostas 

para os seus municípios.  

Então, todas essas são as funções, os objetivos da nossa Assembleia Itinerante. 

Durante a nossa condução, vamos fazendo alguns comentários que julgamos 

importantes.  

Começo concedendo a palavra ao Sr. Vereador José João Fernandes, Presidente da 

Câmara Municipal de Comodoro. 
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O SR. JOSÉ JOÃO FERNANDES - Sr. Presidente, Deputado Guilherme Maluf, 

em seu nome cumprimento o Deputado Wancley Carvalho; em nome da Prefeita Marlise Marques 

Moraes cumprimento os demais Prefeitos da nossa região; e em nome do meu colega Vereador 

Bernardo Antônio Benites (Abacaxi) comprimento os Vereadores da nossa região; e cumprimento 

todas as pessoas presentes neste plenário. 

 É uma satisfação para Câmara de Vereadores estar sediando um evento de 

tamanha importância.  

Hoje pela manhã eu conversava com o Presidente e expressava para ele essa 

importância.  

Sabemos que ultrapassamos um momento político difícil em que há um 

distanciamento das pessoas que exercem um cargo público do cidadão e essa atitude da Assembleia 

Legislativa, por meio do seu Presidente, de trazer as Sessões Itinerantes, de estar presente nos 

municípios, dando condições à população de trazer seus anseios, suas reivindicações, para os nossos 

Deputados é um ponto muito positivo, Sr. Presidente. O senhor está de parabéns pela iniciativa!  

Comodoro fica grato por estar recebendo a Sessão Itinerante e ser o primeiro no 

Estado de Mato Grosso. Nós ficamos gratos por isso. 

Não quero me alongar, porque têm várias pessoas para falar, então, agradeço a 

todos, desejo que fiquem à vontade. Esta é a nossa Casa, a Casa do Povo de Comodoro, que o povo 

de Comodoro também se sinta à vontade para, no momento certo, para fazer seus questionamentos.  

Muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Obrigado, Vereador José João 

Fernandes, Presidente deste Parlamento Municipal.  

Em breve estarei entregando aos senhores Presidentes das quatro Câmaras 

Municipais presentes nesta noite sugestões de projetos que julgamos importante para que os 

Legislativos Municipais possam aproximar-se da sociedade também, possam ter um processo 

legislativo mais efetivo, inclusive temos um projeto dentro da Assembleia Legislativa em que 

estamos criando e ampliando a Rede Legislativa de Rádio do Poder Legislativo, por meio do qual 

alguns municípios vão estar integrados numa Rede Legislativa, para que essa Rede possa transmitir 

as Sessões, possa transmitir as ações dos Vereadores, comungando um espaço entre o Parlamento 

Estadual e a Câmara Federal. Não estamos ainda com a formatação exata de quais Câmaras vão 

receber essa Rede Legislativa de Rádio, porque a Câmara Federal ainda não me deu o sinal verde, 

mas estamos fazendo a construção dessa Rede no Estado de Mato Grosso.  

Chamo agora para fazer uso da palavra a Prefeita do Município de Comodoro, Srª 

Marlise Marques Moraes.  

A SRª MARLISE MARQUES MORAES - Quero aqui cumprimentar e saudar 

dando as boas-vindas ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Guilherme Maluf; 

cumprimentar também o Deputado Wancley Carvalho, cumprimentar os nossos colegas Prefeitos; e 

em nome do meu Líder na Câmara, Vereador Bernardo Antônio Benites (Abacaxi), eu quero 

cumprimentar os demais Vereadores aqui presentes. 

Senhoras, senhores, homenageados, sociedade.  

É uma satisfação muito grande receber em Comodoro esta Assembleia Itinerante, 

trazendo e fazendo com que a Assembleia Legislativa esteja presente na vida do cidadão, chegando 

mais perto da população comodorense, da população de Campos de Júlio, de Nova Lacerda e de 

Conquista d’Oeste.  
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Parabéns pela iniciativa! 

Para o cidadão chegar perto da Assembleia Legislativa fica longe, fica distante e os 

senhores, com essa iniciativa, far-se-ão presentes na vida de cada pessoa da nossa região. Isso é 

muito importante e eu acho que vai fazer a diferença essa política pública, fazendo visita aos 

municípios. 

Eu quero me colocar à disposição da Assembleia Legislativa também, da 

comunidade comodorense e parabenizar Comodoro por ter este momento, esses dois dias com a 

Assembleia Legislativa, com essa comunidade sendo contemplada com esses trabalhos que vieram 

realizando. 

Parabéns, Comodoro e Assembleia Legislativa!  

Quero deixar o meu abraço a todos! 

Quero parabenizar também os homenageados, desejando boas-vindas. Um abraço! 

Boa noite! 

Muito obrigada! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Muito obrigado, Prefeita, que 

nos recebeu muito bem em sua cidade. 

Quero dizer, Srª Prefeita, que entre as solicitações que Vossa Excelência fez talvez 

a mais importante seja o entreposto ferroviário, no momento em que a ferrovia for instalada na 

região, para que não percamos esse entreposto para o Estado de Rondônia. Realmente esse 

entreposto aqui na região, entre Comodoro, Campos de Júlio e Nova Lacerda, trará benefícios 

importantíssimos para a região. 

Então, nós vamos começar uma discussão sobre a logística da ferrovia e tenha 

certeza que Vossa Excelência terá dois defensores para que esse entreposto seja colocado aqui na 

região. 

Concedo a palavra ao Exmº Sr. Deputado Wancley Carvalho. 

O SR. WANCLEY CARVALHO - Sr. Presidente, Deputado Guilherme Maluf; Srª 

Prefeita Marlise Marques; Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal, José João, nas pessoas de 

quem cumprimento todas as autoridades presentes. 

Em nome do meu amigo e empresário Sérgio - muito obrigado pela presença - 

agradeço os visitantes dos outros municípios. 

Em nome da minha amiga Adriana, de Comodoro, que estou revendo hoje...  

É um prazer revê-la, Adriana. Ela morava em Pontes e Lacerda e está muito tempo 

aqui em Comodoro. 

Em seu nome, Adriana, eu cumprimento todas as pessoas do Município de 

Comodoro. 

É um prazer estar nesta noite, Sr. Presidente, participando desta Sessão Especial 

Itinerante como o senhor colocou. Eu quero parabenizá-lo por ter escolhido o Município de 

Comodoro, a Região Oeste, para iniciar este trabalho. Nós acabamos sendo agraciados, também, por 

sermos da região.  

Eu tenho falado sobre a importância que esta região tem para o Estado de Mato 

Grosso. Nós temos todas as condições e seremos o novo polo de desenvolvimento do Estado de 

Mato Grosso, não tenho dúvida disso. Esta região a cada momento o Governo do Estado aprova. 

Este ano nós já tivemos a presença do Governador do Estado em Comodoro e estamos tendo, agora, 

a presença do Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Guilherme Maluf, também. E isso 
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por quê? Porque a região tem, sim, condições de ser um novo polo de desenvolvimento do Estado de 

Mato Grosso. 

Nós temos o país vizinho, da Bolívia, que temos que enxergar como uma maior 

oportunidade de negócios, como um novo mercado consumidor. Nós temos Rondônia, também, um 

Estado vizinho, que nós temos que enxergar como oportunidade de negócios. Nós temos terras 

ótimas, temos logística, uma rodovia federal. Esse trecho nosso é o melhor trecho do Estado de Mato 

Grosso.  

Enfim, nós temos todas as condições de realmente alavancarmos e 

desenvolvermos, mas nós sabemos que a tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil! A nossa presença 

aqui, além dessa questão macro, vem quebrando o paradigma da distância que existe, às vezes, entre 

o Deputado, a Assembleia Legislativa e o cidadão... 

Olá, Cabo Moraes! Tudo bem? Obrigado pela presença! 

Vai quebrando esses paradigmas.  

Em relação à Assembleia Legislativa quanto a esse novo momento que o Estado de 

Mato Grosso vive é um novo momento onde temos o Governador Pedro Taques que está 

organizando a Casa, que está fazendo uma gestão firme, uma gestão econômica e, também, a Mesa 

Diretora, e o nosso Presidente, Deputado Guilherme Maluf, também, está dando exemplo e fazendo 

uma gestão séria. 

Para vocês terem uma informação só este ano a Assembleia Legislativa irá 

devolver setenta milhões para o Governo do Estado. Setenta milhões! No passado esse dinheiro não 

era devolvido. Setenta milhões serão devolvidos para o Governado do Estado para que o Governo 

possa investir no cidadão.  Os primeiros vinte milhões serão para a compra de ambulâncias e o 

restante desse recurso será destinado para as cidades, para as pessoas, para chegar à ação social. 

Este é um novo momento que o Estado de Mato Grosso vive. Hoje nós temos tanto 

o Poder Executivo Estadual quanto o Poder Legislativo Estadual realmente quebrando paradigmas e 

fazendo o que é nossa obrigação. A nossa obrigação é fazer um trabalho sério e honesto para 

podermos começar a fazer este Estado rico, que é o Estado de Mato Grosso... Porque é impossível 

um Estado rico como Mato Grosso não conseguir cuidar de três milhões de pessoas. Nós temos 

condições, sim, de fazer esse trabalho. As decisões para podermos atender com qualidade já 

começaram a ser tomadas. 

Eu estou muito feliz em ser Deputado, neste momento, Sr. Presidente, Deputado 

Guilherme Maluf; Vereadores, colegas Prefeitos, público aqui presente, porque já estou enxergando 

resultado na prática da forma que está sendo administrado o nosso Estado tanto pelo Poder 

Executivo quanto pelo Poder  Legislativo, pela Mesa Diretora, por meio do Presidente, Deputado 

Guilherme Maluf. 

E neste dia festivo que passamos o dia trabalhando, ouvindo reivindicações, nós 

estamos encerrando homenageando pessoas que num momento ou em outro foram importantes para 

a história do município; foram importantes para algum momento na vida social com alguma 

participação que realmente contribuiu efetivamente para o desenvolvimento desta região. 

 Então, não poderíamos encerrar o dia se não homenageando as pessoas da nossa 

região que foram importantes, que são importantes não só para a sociedade, mas, também, para o 

desenvolvimento. 

Sinto-me feliz por estar em Comodoro e por ser da região. Eu moro em Pontes e 

Lacerda, mas como Deputado Estadual eu passo a ser do Estado. Especificamente como sou da 
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região tenho um carinho especial e um compromisso maior com o Município de Comodoro como, 

também, com Campos de Júlio, Conquista d’Oeste, Nova Lacerda, enfim, toda região. 

 Muito obrigado pela oportunidade; muito obrigado pelo espaço; que Deus 

abençoe e que tenhamos uma ótima Sessão. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Muito obrigado, Deputado 

Wancley Carvalho,  uma grande revelação dessa nova safra de Deputados que  Mato Grosso tem 

nessa nova gestão. 

Nós estamos ofertando aos senhores, autoridades da mesa, essas publicações que 

são da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, porque nós temos o entendimento que a 

Assembleia Legislativa não pode ser, apenas, um órgão fiscalizador ou um órgão que propõe 

legislações. Ela tem que ser uma instituição que produz conhecimento. Inclusive, haverá um 

seminário e a produção de um novo livro na Assembleia Legislativa, a data nós vamos comunicar, 

sobre as questões fronteiriças que envolvem o nosso Estado, tanto as questões de segurança quanto 

atendimento à saúde, barreiras fitossanitárias. Essa é uma discussão que a Assembleia Legislativa 

vai fazer numa nova publicação que já há uma previsão para este ano, ainda.  

Eu passo a palavra ao Sr. Dirceu Martins Comiran, Prefeito de Campos de Júlio.  

O SR. DIRCEU MARTINS COMIRAN - Boa noite Sr. Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, Deputado Guilherme Maluf; Deputado Wancley Carvalho; 

Prefeita Marlise; Prefeito de Conquista d’Oeste, Sr. Walmir Guse; Prefeito de Nova Lacerda, Valmir 

Luiz Moretto; Presidentes das Câmaras Municipais de Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, 

Conquista d’Oeste; Vereadores e demais presentes na mesa, Vice-Prefeito de Comodoro. 

Senhoras e senhores eu cumprimento com muito carinho a todos e trago um abraço 

do nosso querido povo de Campos de Júlio a todos que aqui se fazem presentes.  

É uma satisfação muito grande para nós, da região, recebermos, sermos os 

primeiros contemplados, Sr. Presidente, com esta Sessão da Assembleia Legislativa que vem trazer 

para a região aquilo que se faz lá na Capital, a Assembleia Legislativa Itinerante. Para nós é muito 

gratificante e eu parabenizo a Assembleia Legislativa pela iniciativa. Quero dizer o quanto isso abre 

o conhecimento para nós e para os Srs. Deputados conhecerem a realidade das regiões que vão 

percorrer e o que o povo necessita ouvindo a sociedade, as lideranças, independentemente daquilo 

que se faz na região. 

Nós pontuamos aqui em reuniões, hoje, aquilo que mais se necessita para o 

desenvolvimento. Foram reuniões com Prefeitos, com Secretários, com Vereadores e isso nos dá 

uma liberdade maior de podermos conversar e, com certeza, vocês terão uma praticidade maior, 

porque vem conhecer a nossa realidade, a realidade que vivemos.  

Isso é fundamental, Sr. Presidente! Que isso aconteça sempre. 

A região de Comodoro parabeniza a Prefeita, que iniciou aqui, com certeza, uma 

grande obra, vimos hoje no aeroporto, que é fundamental não só para Comodoro, como aqui se 

falou, mas para toda região. Abriu-se uma porta, onde novas empresas, com certeza, balizadas nesse 

investimento regional, vão desenvolver Comodoro, Campos de Júlio, Vale do Guaporé, Sapezal e 

toda região. Nós temos que visualizar um todo.  

Quando nós municípios pequenos do interior não temos condições, Sr. Deputado, 

temos que unir as forças. E nós temos grandes investimentos que podemos fazer nessas regiões onde 

somos produtores agrícolas e pecuaristas. Como o senhor bem falou, está vindo a ferrovia e que aqui 

se faça um porto seco. 
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Eu quero aqui, também, expressar a grande necessidade, que é do conhecimento do 

senhor, de uma ligação asfáltica da Rodovia MT-388, que liga Campos de Júlio a Nova Lacerda, que 

é fundamental.  

O Deputado Wancley Carvalho já participou, nós, Campo de Júlio, Nova Lacerda e 

Conquista d’Oeste temos lutado muito, já construímos e fizemos coisas inéditas, talvez, para Mato 

Grosso e quem sabe para o Brasil. Os agricultores têm feito vinte e nove quilômetros de asfalto com 

recursos próprios. 

Então, nós contamos com o apoio da Assembleia Legislativa, também, junto ao 

Governador Pedro Taques para que olhe com carinho trinta e cinco quilômetros que faltam asfaltar, 

principalmente, que pega a região produtora, que contempla uma usina de etanol, de cana e de 

milho, Deputado, uma das primeiras do Brasil. Com isso, vai engrandecer uma região toda. 

Está sendo feito junto à APROSOJA, junto com uma equipe, divulgando o Estado 

de Mato Grosso para novas construções de usinas de etanol de milho. É fundamental analisar isso 

com carinho e a possibilidade do engrandecimento do uso da produção do milho no Estado de Mato 

Grosso. 

Eu quero dizer que analisamos juntos com os políticos deste Mato Grosso um 

potencial agrícola, que se tem, e pecuário para industrializar.  

Eu convido Vossa Excelência e demais Deputados para visitarem Campos de Júlio 

em outra oportunidade e conhecerem toda região e o potencial que temos. Para isso, nós precisamos 

de investimentos regionais. Não vou pedir só para Campos de Júlio, porque nós termos que 

abranger, com certeza, uma região. 

Eu quero cumprimentar com muito carinho todos e todas aquelas pessoas que vão 

ser homenageadas hoje. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês fizeram algo para a sociedade e nós 

contemplamos e chamamos, juntamente com a Assembleia Legislativa, a pedido do Presidente, 

aquelas pessoas que fizeram algo maior para a sociedade, para os munícipes. Vocês foram 

escolhidos. É claro que cada munícipe fez algo para a sua região, para a sua sociedade, mas vocês 

estão aqui representando independentemente daquilo que fizeram.  

Parabéns para vocês! Parabéns às famílias! Parabéns a cada um de nós que teve a 

oportunidade de estar aqui, hoje, receber a Assembleia Itinerante, ter feito várias reuniões, ouvido e 

levado as reivindicações de cada um.  

Deixo aqui um abraço e o meu muito obrigado a todos! (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Muito obrigado, Prefeito Dirceu. 

Convido para fazer uso da palavra o Sr. Valmir Luiz Moretto, Prefeito do 

Município de Nova Lacerda. 

O SR. VALMIR LUIZ MORETTO - Boa noite a todos! 

Eu quero aqui, em nome do nosso Presidente, cumprimentar os demais colegas 

Deputados do Estado de Mato Grosso; em nome da nossa anfitriã, Prefeita Marlize, o nosso muito 

obrigado por ter acolhido aqui esses dois dias de evento neste município. 

Parabenizar o Vereador Bernardo Antonio Benites (Abacaxi), e o nosso Presidente 

da Câmara de Comodoro, em nome do qual cumprimento todos os Presidentes de Câmaras e todos 

os nossos Vereadores que aqui se fazem presentes. 

Agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras do nosso colega e 

amigo da região, o nosso Deputado Wancley Carvalho. Nosso muito obrigado pela sua presença, 

marcando aqui um novo trabalho para um novo Governo que se inicia neste Estado de Mato Grosso. 
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Eu quero aqui, também, Deputado Guilherme Maluf, deixar a minha colocação do 

potencial desta região e parabenizá-lo por estar aqui ouvindo as pessoas. 

Esse distanciamento de Poderes... O Vereador, o Deputado, nós, prefeitos, 

ouvimos a sociedade e clamamos lá nos gabinetes e hoje esse projeto da Assembleia Itinerante, onde 

o senhor pode aqui, então... As pessoas civis têm aqui a oportunidade de representá-la nessa tamanha 

humildade da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no nosso meio, ao 

nosso arredor. 

Eu quero parabenizar e desejar que esse projeto ganhe corpo, ganhe força e ganhe 

muita prosperidade, que o povo do Estado de Mato Grosso, tenho certeza, vai ganhar muito com 

esse projeto, porque nós, quando estamos na Administração Pública, na verdade, ouvimos as  

pessoas. E os projetos que realizamos e levamos adiante vêm, realmente, da sociedade. É o clamor e 

o pedido da sociedade que vira projeto, que traz o desenvolvimento e progresso.  

E hoje, aqui, Vossa Excelência ouvindo a nossa sociedade, o clamor desta região, 

eu tenho certeza que os olhos do Estado de Mato Grosso, principalmente do senhor, voltar-se-á para 

esta região de forma diferente e próspera. 

Conhecer todo potencial que temos aqui, como o Prefeito Dirceu falou, dessa 

rodovia da MT-388, que é uma luta incansável, iniciou-se isso há dois anos, já estamos com três 

anos de luta em cima disso aí, de grande importância, porque a USIMAT, Alto Juruena, que é o setor 

produtivo dessa região, o mais forte que temos hoje, orgulha-nos muito e é exemplo para o Estado e 

para o Brasil. 

Não posso deixar de parabenizar o Sr. Sérgio Barbieri, porque nós já tivemos esta 

região no cenário nacional e internacional, por meio do trabalho feito pela Usimat Flex, que também 

está localizada no município de Campos de Júlio, mas têm muitos prestadores de serviço que moram 

em Comodoro, muitos que moram em Campos de Júlio, muitos que moram em Nova Lacerda, 

muitos que moram em Conquista d’Oeste, então é uma indústria que merece uma atenção diferente, 

um carinho diferente, porque ela trata as pessoas com atenção e carinho diferente.  

Nós temos essa luta, e não só por essa, mas por outras que também se colocam 

aqui de um tamanho talvez não tão gigantesco como ela, mas que também nos orgulha muito tê-las 

nesta Região.  

Tenho certeza que essa linha de trem nesta Região, que vai acontecer bem mais 

breve e rápido do que muita gente imagina e espera, vai acontecer, porque o alimento hoje é a bola 

da vez.  

Nós já passamos por vários segmentos da história, mas alimentação hoje é muito 

importante e todo esse nosso setor está para ser explorado e ampliado.  

Nós estamos apenas no início de um grande projeto, de um grande 

desenvolvimento para a Região e hoje o Deputado Guilherme Maluf, acompanhado pelo Deputado 

Wancley Carvalho, tem uma missão maior, levar e brigar pelas conquistas desta Região. É isso que 

nós esperamos dessas lideranças que estão aqui, que ouviram, que possam por na pauta, ser 

realmente um morador desta grande Região, como nós defendemos e brigamos.  

Eu gostaria que Vossa Excelência, que está nos dando uma grande oportunidade, 

que homenageia pessoas que fizeram uma grande diferença nesta Região, pessoas e famílias que por 

um motivo ou por outro derramaram aqui seu suor, as vezes perderam até amigos, perderam 

familiares, mas estão aqui e sustentaram esse progresso e esse desenvolvimento que conquistamos 

até hoje, mesmo tendo a certeza de que muito há a ser feito.  
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Eu gostaria também, em nome de todos que Vossa Excelência está dando esta 

oportunidade de receber essa homenagem, e realmente esta homenagem é aprovada em Cuiabá, na 

Assembleia Legislativa, de agradecer e dizer que com essa proposição de Vossa Excelência nós 

temos a oportunidade de homenagear aqui no meio do nosso público, no meio das pessoas, todos 

aqueles que fizeram a diferença nesta região.  

Tenho certeza que se fossemos elencar aqui todos, traríamos aqui inúmeros nomes, 

mas aqui é uma representação. 

Eu quero, em nome de todos que estão recebendo essa Moção que Vossa 

Excelência nos trouxe, Deputado, da mesma forma dizer que nós vamos conceder uma Moção de 

Aplausos a Vossa Excelência, para Vossa Excelência ser cidadão do Vale do Guaporé, para que o 

senhor e o Deputado Wancley Carvalho, que já é nosso, mas em especial Vossa Excelência, receba 

também.  

Da mesma forma com que o senhor nos deu carinho e atenção, o senhor também 

irá receber uma Moção de Aplausos desta região, para que o senhor possa, então, brigar por nós lá na 

Assembleia Legislativa. 

Eu sei a força, a inteligência e a sabedoria que o senhor tem e tenho certeza que 

essa  força e sabedoria virá atender esta população que tanto espera por progresso. 

Parabéns pela sua iniciativa!  

Muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Muito obrigado, Prefeito Valmir 

Morertto. 

Tenha certeza, Prefeito, que quando terminarmos estas Sessões do Programa 

“Assembleia Itinerante” a nossa responsabilidade com esta região vai aumentar muito, até porque 

estivemos aqui, convivemos com as pessoas, ouvimos as pessoas e vamos retornar à Assembleia 

Legislativa, eu e o Deputado Wancley Carvalho, muito mais compromissados com esta região. 

Convido para fazer uso da palavra, o Sr. Walmir Guse, Prefeito de Conquista 

d’Oeste. 

O SR. WALMIR GUSE - Boa noite a todos! 

Cumprimento o Deputado Guilherme Maluf, Presidente da Assembleia 

Legislativa; Deputado Wancley Carvalho; em nome da colega Marlise, cumprimento os demais 

membros da mesa; senhoras e senhores. 

Com certeza, Sr. Presidente, esta é uma data muito importante, principalmente 

pelo momento que vivemos neste País, de descrédito da classe política, essa proximidade do 

Legislativo. Quando o cidadão ouve “Assembleia Legislativa”, ele acha uma coisa muito distante da 

comunidade, da sociedade, então, essa interatividade maior é muito importante para que possamos 

realmente discutir e procurar resolver, em conjunto, os problemas da nossa região e do nosso Estado 

de Mato Grosso. 

A nossa região, com toda certeza, é uma região muito importante para o Estado de 

Mato Grosso pela sua localização, porque esses quatro municípios estão encravados entre o 

Chapadão do Parecis, o Vale do Guaporé, próximos à fronteira com a Bolívia e a saída para o 

Pacífico.  

Então, é uma região muito importante, muito estratégica, tanto na produção como 

nessa questão do acesso e é uma região que merece um carinho especial, tem muito para 
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desenvolver, muito para produzir e muito para contribuir para com o Estado de Mato Grosso e para 

com o Brasil.  

Por sua localização, no passado, ficou, às vezes, um pouco esquecida, porque se 

buscou muito o atlântico, outras regiões, São Paulo e Rio de Janeiro, e nós ficamos aqui isolados, 

mas o momento é esse. Com certeza, com a ferrovia, com essa busca pelo pacífico, pelo mercado 

asiático, esta região será muito importante para o Estado de Mato Grosso. 

Eu quero parabenizar o Deputado Wancley Carvalho, que está aqui representando 

a região; o Deputado Guilherme Maluf, com quem nos encontramos aqui em 2010, na casa do hoje 

Vereador Bernardo Antônio Benites (Abacaxi), na época estávamos em lados opostos, numa 

campanha de Deputado Estadual, e participamos de uma reunião conjunta, eu e ele, num bonito ato 

de democracia, na época eu era candidato a Deputado Estadual também, então quero parabenizá-lo 

por essas atitudes e por estar iniciando por esta região, que, com certeza, é uma região muito 

importante para o Estado de Mato Grosso. 

Para cada cidadão que está aqui hoje representando o seu município, por ter esta 

oportunidade de receber essa Moção de Aplausos, levem esta mensagem de carinho da Assembleia 

Legislativa e de toda população de cada um dos municípios. Com certeza, vocês que estão aqui hoje 

representam a sociedade de nossas regiões neste momento, pela contribuição de cada cidadão para o 

nosso desenvolvimento. 

Muito obrigado a todos. (PALMAS).    

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - O Prefeito Walmir Guse está 

coberto de razão, nós estamos de costas para um grande mercado consumidor, que é a Bolívia, e 

estamos de costas para uma rota que seria importantíssima para baratear os custos da nossa 

produção, que é a saída para o Pacífico. Então, nós temos que levar em conta isso, mostrar aos 

quatro cantos a importância desta região. 

Convido para fazer uso da fala o Vereador Bernardo Antônio Benites (Abacaxi). 

O SR. BERNARDO ANTÔNIO BENITES (ABACAXI) - Presidente da 

Assembleia Legislativa, Deputado Guilherme Maluf; Deputado Wancley Carvalho, em nome dos 

quais cumprimento os prefeitos aqui presentes; em nome do meu amigo Vereador Fabão, de Nova 

Lacerda, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes; em nome da Prefeita Marlise Marques 

Moreira, eu quero cumprimentar o nosso Vice-Prefeito Egídio; e em nome do meu amigo Públio 

Vilas Boas eu cumprimento todo o plenário presente. 

Deputado Guilherme Maluf, para nós é uma satisfação imensa ter aqui, mais uma 

vez, Vossa Excelência conosco e muito mais agora, como Presidente da Câmara maior deste Estado. 

Para nós é uma satisfação. É uma satisfação para nós, moradores de Comodoro e para nós do 

Parlamento Municipal. É um momento único e tenho certeza que o que o senhor sempre trouxe 

como mensagem nós vamos fazer diferente. Isso vem acontecendo no seu governo na Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso.  

Tenho certeza que desse evento que tivemos nesses três dias surgirão efeitos, 

alguns imediatos e alguns para o futuro. Tenho certeza que Vossa Excelência tem um carinho 

especial por esta região e, também, por Comodoro. 

Eu quero pedir aos nobres Deputados aqui presentes que este ato que a Assembleia 

Legislativa vem fazendo de dividir o Estado de Mato Grosso em dezessete polos para que seja feita a 

Assembleia Itinerante é coisa que há muito tempo não víamos. Eu não sei se no Estado de Mato 
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Grosso já vimos a Assembleia Legislativa, o Parlamento maior do nosso Estado, ir ao encontro da 

população. 

Eu quero parabenizar toda a Mesa Diretora, Deputado Guilherme Maluf, na sua 

pessoa pela iniciativa. 

Nós daqui, de Comodoro, há algum tempo tínhamos outros governos que tratavam 

a região da Grande Cáceres, a Região Oeste do Estado de Mato Grosso com olhar mais próximo. Eu 

vejo isso acontecendo novamente na sua pessoa. Eu sei que Vossa Excelência tem um carinho por 

esta região, com a nossa região que é uma microrregião que nós queremos fortalecer, cada vez mais.  

Eu sempre falo isto muito aqui, na tribuna: eu acho que Comodoro tem muito a 

crescer com os Prefeitos de Nova Lacerda, de Nova Conquista e de Campos de Júlio. Eu acho que 

devemos manter essa união, manter essa parceria para que possamos desenvolver a nossa região.  

Deputado Guilherme Maluf, eu não vou me alongar muito. Eu quero dizer que fico 

muito agradecido por isso que está acontecendo e tenho uma certeza, uma certeza somente, que 

Vossa Excelência é nosso amigo.  

Muito obrigado! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Vereador Bernardo, esteja certo 

que a amizade é recíproca e que atenderemos o seu pleito e da Prefeita no sentido de conseguir os 

recursos para a reforma do Estádio Mané Garrincha. (PALMAS). A emenda particular do Deputado 

Guilherme Maluf, vai contemplar essa obra.  

Com a palavra o Vereador Fábio de Andrade Amorim da Silva, Vereador Fabão, 

de Nova Lacerda.  

O SR. FÁBIO DE ANDRADE AMORIM (FABÃO) - Sr. Presidente Deputado 

Guilherme Maluf; Deputado Wancley Carvalho. 

Em nome da Câmara Municipal de Nova Lacerda eu quero cumprimentar todo 

público presente; o nobre colega Valmir, popular Valmir da Farmácia; o nobre colega Vereador 

Joventido; Prefeito de Nova Lacerda, Valmir Moretto. 

Sr. Presidente, eu fico muito feliz por Deus ter colocado Vossa Excelência no 

nosso caminho, de termos apoiado Vossa Excelência em Nova Lacerda.  

Em segundo lugar eu agradeço o nobre colega, companheiro e amigo Jorge 

Camilo, conhecido como Jorjão da Serraria. 

Nós estávamos decadentes de Deputado na nossa região. Foram dois anos batendo 

na Assembleia Legislativa e a única coisa que acontecia na Assembleia Legislativa era cafezinho, 

tapas nas costas e mais nada. O que acontecia, muitas vezes, é que voltávamos desanimados para o 

nosso município, porque nada conseguíamos.  

Quando Vossa Excelência visitou o nosso município na campanha eu falei na 

nossa reunião que por algum tempo a nossa região era chamada de Vale do Guaporé e ultimamente; 

na época que Vossa Excelência nos visitou, era conhecida como Vale dos Esquecidos, mas hoje, 

graças a Deus, Deputado Wancley Carvalho e Deputado Guilherme Maluf, voltou à origem Vale do 

Guaporé e, se Deus quiser, vamos ter muito mais sucesso com Vossa Excelência. 

Eu quero dizer a Vossa Excelência que Nova Lacerda está de braços abertos 

esperando uma Sessão Itinerante como esta. Nós estamos lá com o Prefeitos e com os nobres colegas 

para receber Vossas Excelências, Deputado Guilherme Maluf e demais Deputados no nosso 

Município. 
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Eu agradeço Vossa Excelência pelo o que vem nos atendendo na Assembleia 

Legislativa. 

E quero, também, Deputado, agradecer alguns assessores de Vossa Excelência, 

porque, muitas vezes, vamos à Assembleia Legislativa, Vossa Excelência não está, e eles têm nos 

atendido, que são Marcos Penna, Moisés e Neuza. São as pessoas com quem temos contato na 

Assembleia Legislativa e que têm nos atendido tanto lá como por telefone. 

Então, agradecer a Vossa Excelência e ao Deputado Wancley Carvalho por terem 

nos dado apoio e força para montarmos a Guarda Mirim em Nova Lacerda e eu sou o Presidente da 

Associação da Guarda Mirim, Deputado. 

Eu o agradeço muito por ter nos atendido com o Prefeito Valmir Moretto e os 

demais colegas de Nova Lacerda. 

Eu fiquei feliz, Deputado, por ter recebido a notícia de que Vossa Excelência 

atendeu a minha emenda dos poços artesianos. Hoje, estão aqui o Prefeito e o nobre colega. É uma 

situação decadente lá, pois temos muitos moradores carregando água na carriolinha ou na carretinha 

de moto para poderem dar água para as suas criações. 

Então, eu quero agradecer Vossa Excelência, o Deputado Wancley Carvalho, a 

presença de todo o público de Nova Lacerda e de todos os presentes. 

E que Deus abençoe a todos; que abençoe o seu trabalho, Deputado Wancley 

Carvalho, Deputado Guilherme Maluf. 

Sejam bem-vindos!  

Se Deus quiser, virão mais vezes a região. 

Muito obrigado! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Muito obrigado, Vereador 

Fabão. 

Leve para Nova Lacerda essa notícia de que realmente vamos atender a sua 

solicitação para que Nova Lacerda receba esses três poços artesianos. 

Com a palavra o Sr. Gilmar Mendes da Silva, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Conquista d’Oeste. 

O SR. GILMAR MENDES DA SILVA - Eu cumprimento o Deputado Guilherme 

Maluf, Presidente da Assembleia Legislativa, e em seu nome cumprimento o Deputado Wancley 

Carvalho. 

Cumprimento todos os Prefeitos presentes nesta Sessão Especial; em nome do 

Presidente da Câmara Municipal de Comodoro, cumprimento os demais companheiros Vereadores; 

cumprimentar o meu Prefeito Walmir Guse, que já nos deixou as suas colocações, em nome do qual 

cumprimento a Polícia Militar de Conquista d’Oeste aqui, hoje, representada na pessoa do Roberto.  

Agradeço pela presença, Roberto! Policial este que tem feito um grande trabalho 

no Município de Conquista d’Oeste junto a Guarda Mirim. Eu quero parabenizá-lo por esse grande 

trabalho, Roberto. Nós sempre temos a oportunidade de dizer o quanto reconhecemos a 

grandiosidade do trabalho que o senhor tem feito frente a Guarda Mirim do nosso município. 

Eu quero, ainda, em nome do Prefeito de Conquista d’Oeste, cumprimentar todos 

os munícipes de Conquista d’Oeste que estão presentes aqui. Já vi várias pessoas aqui presentes. É 

uma imensa satisfação vê-los aqui.  
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Cumprimento o companheiro Zé Valério Neto, que estamos juntos, e trazer a 

saudação da minha maninha, Presidente da Câmara Municipal de Conquista d’Oeste, Vereadora 

Preta. 

Eu quero aqui reiterar tudo aquilo que já foi dito nesta importante Sessão Especial. 

Nós vemos o quanto esta Sessão Especial está sendo importante para a nossa região. Nós estivemos 

em Conquista d’Oeste, na eleição passada, um lindo processo democrático, onde pudemos observar 

que todas as prefeituras e câmaras tiveram a sensibilidade de apoiar diversos Deputados, e a 

preocupação era, exatamente, ter várias portas de gabinetes de Deputados abertas na Assembleia 

Legislativa para assim, então, pudéssemos, cada um, trazer um pouquinho para o nosso município, 

porque essa é a nossa responsabilidade. 

Mas hoje, aqui, eu acredito que isso se tornou muito mais grandioso do que o 

processo que fizemos na eleição passada, porque quando Vossa Excelência teve essa gigante 

inteligência de trazer para a nossa região a Assembleia Itinerante, com a finalidade de ouvir as 

propostas de cada Prefeito, de cada Vereador, para estar levando, eu quero acreditar que isso é nada 

mais, nada menos, que Vossa Excelência abrindo todas as demais portas dos gabinetes dos Exmºs 

Deputados para que todas as Câmaras e todos os Prefeitos tenham a oportunidade de levar os seus 

pedidos, as reivindicações dos seus municípios e também a felicidade de ser contemplado naquilo 

que recorrer ao nosso Estado. 

Eu quero aqui agradecer a todos os conquistenses e a todas as pessoas presentes e 

dizer que é essa aqui a tarefa que faz Prefeitura, Legislativo, de cada município, nos preocupar de 

levar a nossa voz, mas o mais importante é entender que a população, mesmo vivendo momentos de 

grande dificuldade, preocupa-se com o município, que se inteira junto à responsabilidade com os 

Vereadores e soma presença em uma reunião como esta para junto discutimos ideia e deixar a nossa 

opinião,  

Parabéns a todos! Muito obrigado! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Obrigado, Vereador. 

Com a palavra o Vereador Nérison Luiz de Mello Bueno, Presidente da Câmara 

Municipal de Campos de Júlio. 

O SR. NÉRISON LUIZ DE MELLO BUENO - Deputado Guilherme Maluf; 

Deputado Wancley Carvalho. 

É repetitivo, mas queremos agradecer de coração a presença dos senhores aqui 

nesta região que, como já foi dito, atendendo a nossa região. 

Na pessoa dos senhores, gostaria de cumprimentar todo esse dispositivo até para 

ganharmos um pouco de tempo, porque estamos falando bastante e as pessoas estão cansadas. Mas, 

gostaria de aproveitar esses minutos que me são de direito para reforçar e cumprimentar todos os 

campos julienses e os comodorenses, aqui presentes, e os demais municípios aqui nos visitando e ao 

mesmo tempo trabalhando. 

 Eu não poderia deixar de reforçar uma cobrança do nosso ilustre Prefeito Dirceu 

Martins Comiran a respeito da agilidade que está em falta nos últimos tempos na liberação dessas 

obras que temos em nosso município. O Prefeito citou aqui a MT- 388 e não posso deixar de 

lembrar, também, de algumas inúmeras outras obras que temos no nosso município com sérias 

dificuldades, muito atraso, temos escolas, centro social, pavimentação, projetos já iniciados, 

paralisados há muitos meses.  
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Para quem conhece um pouco da Administração Pública sabe o quanto essas 

paralisações custam caro para um município. Temos salas de aulas improvisadas em alugueis, 

simplesmente, pela demora que se tem na liberação de verbas, de  projetos já aprovados, projetos 

com mais da metade executados.  

Eu estive em outras reuniões, outros fóruns, onde, na oportunidade, conversei com 

Vereadores de outras regiões, de outros municípios e nunca deixei de perguntar sobre a situação que 

se encontra esses outros municípios e vi que essa dificuldade não é de Campos de Júlio, não é de 

Comodoro, é no Estado, é no Brasil. Mas, é claro, estamos aqui falando dos nossos problemas 

regionais. Então, dentro do Estado de Mato Grosso há muitas dessas obras paradas.  

Um pedido especial que eu gostaria de fazer aqui aos senhores, já agradecendo a 

atenção, vamos trabalhar em prol de desburocratizar esse atendimento nosso com relação 

principalmente à liberação dessas verbas. Não podemos ficar aqui pagando o preço quase que 

dobrado, simplesmente, pelo atraso dessas obras.  

Eu estive, no dia anterior, lá na Capital, também, em companhia de um dos 

Deputados que também estava lá, gostei de ver a maneira como os senhores abriram o leque para 

que aproximássemos desse atendimento do Poder Público Estadual.  

Eu quero deixar aqui um agradecimento especial pela atenção de Vossas 

Excelências por estar mudando, começando aí um novo modelo de atendimento ao povo. Eu 

acredito que todos nós aqui já chegamos a um momento ou outro de falar indignados de Deputados, 

Senadores e por aí vai, que a presença mais próxima, o contato mais próximo, realmente, a presença 

pessoal desses nobres representantes acontecia em época de eleição e depois, como já ouvimos, e 

gostei da fala dos nobres Deputados, dos Secretários e do Governador, que falou muito bem a 

respeito do valor do vereador, que é o carro-chefe das campanhas, que é quem leva as cacetadas do 

povo na rua, mas eu já ouvi isso em outros governos e não vi isso mudar na prática.  

Então, aparentemente -já falei e volto a frisar -, está se dando uma nova cara para 

essa administração. Eu gostaria que isso realmente saísse da fala, saísse da Assembleia Legislativa e 

fosse, como já começou a ser colocado em prática nesta Sessão com todas as forças, com toda a 

importância que deve ter o Vereador, o Prefeito, que estão aqui frente a frente com os munícipes e os 

problemas da região. 

Mais uma vez, muito obrigado a Vossas Excelências pelo espaço e pela atenção. 

Vamos colocar em prática essa boa ação que vem sendo prometida a nós 

Vereadores, aos munícipes e às pessoas da região há muito tempo. 

Muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Muito obrigado, Vereador. 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Em tempo, 

registramos a presença da Srª Marlene Aparecida Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável de Conquista d’Oeste. 

Na sequência, daremos início à entrega das Moções de Aplausos com os seguintes 

dizeres: “A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por seus membros, mediante 

requerimento do Deputado Guilherme Maluf, expressa seus mais efusivos aplausos às 

personalidades do Município de Comodoro e região, em virtude do comprometimento com as causas 

sociais, sempre se destacando pelo empreendedorismo e solidariedade, o que os colocam em papel 

de destaque perante a sociedade. 
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O Exmº Sr. Deputado Guilherme Maluf fará a entrega das Moções de Aplausos às 

seguintes personalidades. 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Convido o Deputado Wancley 

Carvalho para assumir a direção dos trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO WANCLEY CARVALHO ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 

21:27 HORAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o 

Vereador Bernardo Antônio Benites (Abacaxi) para acompanhar o Deputado Guilherme Maluf na 

entrega da Moção de Aplausos. 

Convido o Sr. Silvio Romão, representante do Sr. Divino Gonçalves Batista, para 

receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Vereador Bernardo Antônio Benites (Abacaxi) 

a Moção de Aplausos. 

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O VEREADOR BERNARDO ANTÔNIO 

BENITES PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO REPRESENTANTE DO 

AGRACIADO - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido a Srª 

Elza Werlang, defensora das causas sociais, para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf a 

Moção de Aplauso.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

APLAUSOS À AGRACIADA - PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Liédio Dias Aleixo, empresário, para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do 

Vereador Bernardo Antônio Benites (Abacaxi) a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O VEREADOR BERNARDO ANTÔNIO 

BENITES (ABACAXI) PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO 

AGRACIADO - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Gerson Miranda da Silva, empresário, para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf a 

Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido a Srª 

Crisclaine Malveze Dias, neste ato representando a Srª Raquel Almeida Gonzalez, servidora pública 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Presidente da Divisão do Lions Clube, para receber das 

mãos do Deputado Guilherme Maluf e da Prefeita Marlise Marques Moraes a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E A PREFEITA MARLISE MARQUES MORAES 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS À REPRESENTANTE DA 

AGRACIADA - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido a Srª 

Sheila Kelm, neste ato representando o Sr. Romualdo de Andrade Kelm, médico, para receber das 

mãos do Deputado Guilherme Maluf a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

APLAUSOS À REPRESENTANTE DO AGRACIADO - PALMAS.) 
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O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Agora passaremos 

às entregas das Moções aos agraciados do Município de Campos de Júlio. 

Convido o Sr. Irineu Marcos Parmeggiani, Empresário que se dedica às ações 

filantrópicas voltadas à APAE e ao Hospital do Câncer, para receber das mãos do Deputado 

Guilherme Maluf a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. Jair 

Pelegrini, Empresário, para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

APLAUSOS À REPRESENTANTE DO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Srª 

Rosangela da Silva Ferreira, Secretaria Municipal de Saúde, para receber das mãos do Deputado 

Guilherme Maluf a Moção de Aplausos.  

Eu convido o Prefeito Dirceu Martins Comiran, de Campos de Júlio, para proceder 

juntamente com Deputado a entrega da Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO DIRCEU MARTINS COMIRAN 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS À AGRACIADA - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Sérgio Barbieri, empresário e atual Presidente do Sindicato Rural do Município de Campos de Júlio, 

para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Sr. Dirceu Martins Comarin a Moção de 

Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO DIRCEU MARTINS COMIRAN 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Vilson Góis, empresário que se dedica a ações voltada à promoção da cultura, para receber das mãos 

do Deputado Guilherme Maluf e do Sr. Dirceu Martins Comiran a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO DIRCEU MARTINS COMIRAN 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Moções de 

Aplausos dos homenageados de Campos de Júlio entregues. 

 Convido agora o Exmº Sr. Prefeito Walmir Guse, Prefeito Municipal de 

Conquista d’Oeste, para auxiliar nas entregas das Moções de Aplausos dos homenageados do 

Município de Conquista d’Oeste. 

Convido o Sr. Floilaz da Silva Murtinho, uns dos fundadores do Município, que 

doou parte de suas terras para a construção da vila que originou o Município de Conquista d’Oeste, 

destacando-se ainda por sua colaboração e incentivos às práticas esportivas, neste ato representado 

por Durvalina Nunes, para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Sr. Walmir Guse a 

Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO WALMIR GUSE PROCEDEM À 

ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS À REPRESENTANTE DO AGRACIADO - 

PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido a Srª 

Jacira Moreno da Paixão, uma das fundadoras do Município, destacando-se por sua atuação em prol 
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do direito e bem estar dos idosos, para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Sr. 

Walmir Guse a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO WALMIR GUSE PROCEDEM À 

ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido a Srª 

Maria Isabel das Silva Gonçalves, uma das fundadoras do município, primeira Vereadora eleita, com 

destacada atuação na área social, para receber das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Sr. 

Walmir Guse a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO WALMIR GUSE PROCEDE À 

ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr 

Roberto da Silva Moraes, Cabo PM, que tem realizado trabalhos de destaque no município, tais 

como a implantação da Guarda Mirim, bem como atuações de prevenção da criminalidade e uso de 

drogas, para receber, das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Prefeito Dirceu Martins 

Comiran, a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O  PREFEITO DIRCEU MARTINS COMIRAN 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.)  

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido a 

Professora Srª Salete Crestani Vargas, que exerce papel fundamental no combate à evasão escolar, 

para receber, das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Prefeito Dirceu Martins Comiran, a 

Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O  PREFEITO DIRCEU MARTINS COMIRAN 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS À AGRACIADA - PALMAS.)  

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Exmº 

Sr. Prefeito do Município de Nova Lacerda, Valmir Luiz Moretto, para proceder a entrega das 

moções daquele município juntamente com o Deputado Guilherme Muluf.  

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido a Srª 

Carmem Pradella Moretto, empresária, para receber, das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do 

Prefeito Valmir Luiz Moretto, a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO VALMIR LUIZ MORETTO 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS À AGRACIADA - PALMAS.)  

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Jorge Camilo Filho, empresário do ramo madeireiro, neste ato representado pelo Sr. Sebastião Bento 

da Silva, Exmº Secretário Municipal de Administração de Nova Lacerda, para receber, das mãos do 

Deputado Guilherme Maluf e do Prefeito Valmir Luiz Moretto, a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO VALMIR LUIZ MORETTO 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.)  

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Mauro Vieira de Santana, Administrador de Fazenda, para receber, das mãos do Deputado 

Guilherme Maluf e do Prefeito Valmir Luiz Moretto, a Moção de Aplausos.  

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO VALMIR LUIZ MORETTO 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.)  
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O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Nelson Ribeiro de Morais, agricultor e empresário, para receber, das mãos do Deputado Guilherme 

Maluf e do Prefeito Valmir Luiz Moretto, a Moção de Aplausos. 

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO VALMIR LUIZ MORETTO 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Sebastião Silva Lima, agricultor, para receber, das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Prefeito 

Valmir Luiz Moretto, a Moção de Aplausos. 

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO VALMIR LUIZ 

MORETTO PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - 

PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Convido o Sr. 

Waldemar de Jesus, agricultor, para receber, das mãos do Deputado Guilherme Maluf e do Prefeito 

Valmir Luiz Moretto, a Moção de Aplausos. 

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF E O PREFEITO VALMIR LUIZ 

MORETTO PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO - 

PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (NARBAL GUERREIRO) - Sr. Presidente, 

feitas às entregas. 

O SR. PRESIDENTE (WANCLEY CARVALHO) - Convido o Deputado 

Guilherme Maluf para reassumir a direção dos trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF REASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 

21H38MIN. HORAS.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Concedo a palavra ao Sr. Sérgio 

Barbieri, Presidente do Sindicato Rural de Campos de Júlio, para falar em nome dos homenageados. 

O SR. SÉRGIO BARBIERI - Boa noite! 

Sr. Presidente, é uma Sessão Especial, mas eu quero quebrar um pouco o protocolo 

e fazer aqui de uma forma mesmo estando sendo homenageados. 

Eu quero dizer, Deputado Guilherme Maluf, principalmente ao Deputado Wancley 

Carvalho, não pela citação que o senhor fez a mim, Deputado Wancley Carvalho, que aprendi com 

Vossa Excelência nesses poucos meses que está como Deputado Estadual. Quando Vossa 

Excelência está no Matão ou em Vila Bela da Santíssima Trindade ou em Glória d’Oeste ou em Alto 

Juruena por ser uma pessoa que veio de uma condição muito simples está colocando, hoje, o nome 

itinerante, mas poderia ser a interiorização da Assembleia Legislativa. Eu acho que esse é o principal 

sentido de estarmos aqui. 

A Assembleia Legislativa não tem como não dizer, Deputado Guilherme Maluf, 

que está em Cuiabá no Centro Político Administrativo, mas sempre muito distante. Essa 

interiorização está fazendo com que pessoas estejam aqui como o Sebastião que está ali, que eu 

conheço, que é um simples sitiante de Nova Lacerda, assim como empresários bem sucedidos. É 

disso que nós estávamos precisando. Eu tenho certeza que este é o nosso sentimento.  

Faz treze anos que vim do Estado do Paraná, Deputado Guilherme Maluf, sou 

catarinense, mas sempre que estou em Cuiabá ou em algum lugar as pessoas me pedem: “De onde 

você é?”. Eu digo: eu moro no Município de Campos de Júlio, no interior do interior de Mato 
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Grosso. É isso mesmo! Eu moro e trabalho há sessenta quilômetros do Município de Campos de 

Júlio, entre Campos de Júlio e Nova Lacerda. 

Foi citado pelo Deputado Wancley Carvalho, foi citado pelo Dirceu e foi citado 

pelo Walmir que nós criamos um projeto e estamos lá, com muita satisfação, hoje, com oitocentos e 

quarenta e três funcionários trabalhando lá e ao mesmo tempo temos tecnologia.  

No domingo tinha lá uma comitiva de Santa Catarina e no final do dia eu perguntei 

para eles o que viram de diferente, qual era a lição que eles iriam levar. Eles disseram: “Olha, de 

quinze quilômetros de distância entre uma indústria com tecnologia, vocês têm áreas absolutamente 

preservadas.”. 

Deputado Wancley Carvalho, como Vossa Excelência é um Deputado do PV quero 

dizer que a responsabilidade nossa, hoje, é produzir, sim, com tecnologia, mas, também, conservar 

aquilo que Mato Grosso tem de melhor: a sua fauna e a sua riqueza. Nós temos convicção de que na 

região em que estamos daqui a trinta anos irá valer mais a água do que a terra. E isso nós não vamos 

deixar... Podem vir todas as empresas que visam e que buscam lucros e nós também, mas não vamos 

deixar de preservar a água e aquilo que nós temos: a nossa fauna. 

Então, a minha mensagem hoje é colocar que a nossa responsabilidade muito mais 

do que empresários, do que produtores e comerciantes - estou falando aqui em nome das pessoas de 

Campo de Júlio, de Nova Lacerda, de Conquista d’Oeste e Comodoro - não quero ser lembrado aqui 

hoje por ter ganhado um diploma ou alguma coisa pelo meu trabalho dentro da empresa, porque essa 

é uma obrigação minha, eu quero ser lembrado por aquilo que fiz, pela comunidade, pela sociedade  

(PALMAS). 

Eu sempre coloco para o Dirceu que se eu fiz alguma coisa dentro da empresa, eu 

sou remunerado por aquilo. 

O que eu posso deixar, Deputado Wancley Carvalho, é alguma coisa para a 

comunidade, isso eu faço. E das pessoas que estão aqui... O que fazemos de diferente? É que nós 

temos uma condição boa, sim. Nós temos. Mas se não tivéssemos vontade não estaríamos 

participando e fazendo um trabalho voluntario. Isso é que me dá satisfação, isso é que me dá prazer 

em estar aqui e vou continuar assim. Espero que todas as pessoas que estão aqui levem para sua casa 

que não custa fazer alguma coisa para aquelas pessoas que, às vezes, não tiveram oportunidade. 

 Eu nasci no interior de Santa Catarina, na roça, mas me esforcei, estudei e estou 

aqui. É isso que vou continuar fazendo, fazer com que as pessoas tenham oportunidade, 

principalmente aquelas que não tiveram. 

Eu só vejo que a forma de tornamos o nosso País grande é por meio da educação, e 

não existe outra forma. É isso que vamos continuar fazendo (PALMAS). 

Só mais uma citação, Deputado Guilherme Maluf, o senhor está numa capital, o 

senhor é de capital, nós aqui temos muitas coisas que precisamos e, especificamente, a parte de 

logística o nosso problema, o resto nos viramos. O problema nosso é estrada.  

Mas tem uma coisa que temos satisfação de dizer é: qual é o maior problema que 

tem em Cuiabá hoje, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba? Qual é o maior problema? É saúde. 

E nós não temos esse problema hoje em Campos de Julio, em Nova Lacerda, em Comodo, em 

Conquista d’Oeste, porque somos muito bem atendidos. Dentro das condições de primeiros socorros 

nós somos muito bem atendidos. Isso eu tenho convicção, porque nós fizemos uma pesquisa dentro 

dos oitocentos funcionários do que achavam melhor para o município. Deu 70% saúde.  
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Nós somos bem atendidos dentro da condição que é colocada, mas muitas vezes 

precisamos ir a Cuiabá ou Cáceres. 

Então, essa é a minha mensagem, Deputado Guilherme Maluf, Deputado Wancley 

Carvalho.  

De coração, Vossas Excelências sabem que se tem uma pessoa que hoje está aqui 

muito mais como Deputado, como pessoa que gostamos, são os senhores.    

Eu sei que parte dos que está aqui, hoje, sendo homenageados somos nós por meio 

de Vossa Excelência.  

Obrigado, pessoal! Boa noite! (PALMAS).  

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Eu quero parabenizar o Sr. 

Sérgio Barbiere pela sua fala. 

Sr. Sérgio, o senhor disse que o importante é o que faz pela comunidade, isso se 

chama responsabilidade social.  

Parabéns! 

Eu quero, ao finalizar o nosso evento, entregar aos representantes das Câmaras 

Municipais desta microrregião três projetos para que os Srs. Vereadores possam debater em suas 

Câmaras. Projetos estes que foram elaborados pela nossa Assessoria e o Deputado Wancley 

Carvalho e eu fomos Vereadores como os senhores e temos uma preocupação muito grande no 

resgate dos legislativos municipais. Entendemos que a reforma política tem que começar pela base e 

essa base são as Câmaras Municipais. Lógico que é importante que chegue ao Congresso, mas de 

nada adiantará se nessa reforma não começar pela base.  

Esses três projetos são temas que consideramos importantes. O primeiro trata de 

ficha limpa para os cargos, alguns cargos de direção, cargos comissionados das Prefeituras.  

O segundo projeto é o que trata de emendas impositivas para o orçamento do 

município, a exemplo do que já existe no Congresso, a exemplo do que existe no Parlamento 

estadual e é um debate a ser feito junto às Câmaras Municipais.  

E o terceiro projeto é o que trata de uma Comissão Parlamentar de Legislação 

Participativa, ou seja, uma forma de receber os projetos de iniciativa popular dentro das Câmaras, 

uma forma de assessorar a sociedade, as comunidades para que possam interagir, promovendo esses 

projetos de iniciativa popular. Com isso, essas Câmaras vão se aproximar, com certeza, muito mais 

da sociedade. 

Então, são três projetos que a nossa assessoria preparou para que os senhores 

possam fazer os debates junto as suas Câmaras. 

Convido para entregar os projetos o Deputado Wancley Carvalho. Cada um vai 

receber essas três propostas. 

Convido o Presidente da Câmara de Comodoro, Sr. João José Fernandes, para 

receber das mãos do Deputado Wancley Carvalho as propostas dos projetos. 

(O SR. DEPUTADO WANCLEY CARVALHO PROCEDE À ENTREGA DAS PROPOSTAS 

DOS PROJETOS AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMODORO - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Convido o Vereador Fábio de 

Andrade Amorim Silva (Fabão), representando a Câmara Municipal de Nova Lacerda, para receber 

das mãos do Deputado Wancley Carvalho as propostas dos projetos. 

(O SR. DEPUTADO WANCLEY CARVALHO PROCEDE À ENTREGA DAS PROPOSTAS 

DOS PROJETOS AO REPRESENTANTE DA CÂMARA DE NOVA LACERDA - PALMAS.) 
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O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Convido o Vice-Presidente da 

Câmara de Conquista d’Oeste, Vereador Gilmar Mendes, para receber das mãos do Deputado 

Wancley Carvalho as propostas dos projetos. 

 (O SR. DEPUTADO WANCLEY CARVALHO PROCEDE À ENTREGA DAS PROPOSTAS 

DOS PROJETOS AO REPRESENTANTE DA CÂMARA DE CONQUISTA D’OESTE - 

PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Convido o Vereador Nérison 

Luiz de Mello Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio, para receber das mãos 

do Deputado Wancley Carvalho as propostas dos projetos. 

(O SR. DEPUTADO WANCLEY CARVALHO PROCEDE À ENTREGA DAS PROPOSTAS 

DOS PROJETOS AO REPRESENTANTE DA CÂMARA DE CAMPOS DE JÚLIO - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Gostaria de lembrar que esta 

Sessão Especial está sendo gravada e transmitida pela TV Assembleia Legislativa. 

Na sequência, convido todos os senhores para dirigirem-se à Praça dos Pioneiros, 

onde teremos a apresentação de alguns artistas regionais, como do Gilson Vargas, do Município de 

Campos de Júlio, e do Felipe Fontoura, do Município de Comodoro. 

Antes de encerrar esta Sessão Especial Itinerante, convido a todos para que, em 

posição de respeito, cantemos o Hino do Estado de  Mato Grosso. 

(O HINO DE MATO GROSSO É EXECUTADO.) 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Em nome da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, agradeço a presença de todos os senhores. 

Declaro encerrada a presente Sessão Especial. 
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