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PRESIDENTE      – DEPUTADO PEDRO SATÉLITE (AD HOC) 

1º SECRETÁRIO – DEPUTADO WILSON SANTOS (AD HOC) 

2º SECRETÁRIO – DEPUTADO ROMOALDO (AD HOC) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Bom dia a todos, havendo numero 

regimental, declaro aberta a presente Sessão Ordinária. 

Convido o Deputado Wilson Santos para assumir a 1ª Secretaria e o Deputado 

Romoaldo Júnior para assumir a 2ª Secretaria. 

(OS SRS. DEPUTADOS WILSON SANTOS E ROMOALDO JÚNIOR ASSUMEM AS 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.)  

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Com a palavra, o Sr. 2º Secretário, 

para proceder à leitura da Ata. 

(O SR. 2º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, ÀS 11H08 MIN.) 

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

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Em discussão a Ata que acaba de 

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

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

O SR. 1º SECRETÁRIO (LÊ) – “Memorando nº 067/2018, do gabinete do Dilmar 

Dal Bosco, datado em Cuiabá, em 10 de maio de 2018, para a Secretaria de Serviços Legislativos. 

Prezado Consultor, 

Venho por meio deste, informar a Vossa Senhoria que o Deputado Dilmar Dal 

Bosco estará ausente das Sessões Plenárias do dia 10 de maio de 2018 (quinta feira), por 

compromissos firmados anteriormente no Estado. 

Sem mais para o momento, agradecemos com votos de estima e apreço. 

FIDEL ANTONIO GASPERINI 

Chefe de Gabinete 

Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco” 

 

“Memorando nº 592/2018, do Gabinete do Deputado Eduardo Botelho, datado em 

Cuiabá, em 10 de maio de 2018, para o Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa - MT. 

Sr. Consultor Técnico-Jurídico, 

Na ocasião, cumprimento Vossa Senhoria, e de ordem do Exmº Sr. Presidente 

desta Casa de Leis, Deputado Eduardo Botelho, sirvo-me desta oportunidade para comunicar que, 

no dia 10 de maio de 2018, este Parlamentar estará na XXII Conferência da União Nacional dos 

Legisladores e Legislativos Estaduais-UNALE na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, 
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representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, motivo pelo qual não participará da Sessão 

Legislativa. 

Atenciosamente,  

JOSÉ MÁRCIO LEITE DE OLIVEIRA  

Gestor de Gabinete da Presidência” 

 

“Memorando nº 101/18, do Gabinete da Deputada Janaina Riva, datado em 

Cuiabá, em 10 de maio de 2018, para o Sr. Secretário Parlamentar da Mesa Diretora, Sr. Xisto 

Alessandro Bueno. 

Senhor Secretário, 

Em resposta ao Memo nº 160/2018/CTJ, venho, por meio deste, informar a 

mudança da data da Audiência Pública para debater a criação do Fundo Estadual de Estabilização 

Fiscal-FEEF – que havia sido originalmente marcada para o dia 18 de maio – para o dia 29 de maio 

de 2018, às 09h, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso. 

Atenciosamente, 

SIMONE DALL’AGNOL 

Chefe de Gabinete” 

  

“Ofício nº 0433/2018, da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta a Indicação 

nº 74/2018, de autoria do Deputado Oscar Bezerra; Ofício nº 0435/2018, da Secretaria de Estado de 

Saúde, em resposta a Indicação nº 1073/17, de autoria do Deputado Zeca Viana; Ofício nº 

0427/2018, da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta a Indicação nº 80/2018, de autoria do 

Deputado Zé Domingos Fraga; Ofício nº 0429/18, da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta a 

Indicação nº 73/2018, de autoria do Deputado Oscar Bezerra; Ofício nº 0425/18, da Secretaria de 

Estado de Saúde, em resposta a Indicação nº 177/2018, de autoria do Deputado Dr. Leonardo; Ofício 

nº 0411/18, da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta ao ofício nº 071/2018; Ofício nº 0410/18, 

da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta ao ofício nº 102/2018/Presidência; Ofício nº 0409/18, 

da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta ao ofício nº 104/2018/Presidência.” 

 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Muito obrigado, Deputado Wilson 

Santos, pela leitura do Expediente. 

Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. 

Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Presidente Deputado Pedro Satélite, colega Deputado 

Romoaldo Júnior, demais colegas Deputados. 

Ontem, Sr. Presidente, a morte visitou Hermínio José (J.) Barreto. A morte é a 

única certeza que todos temos desta vida. E ela não pode causar surpresa em ninguém 

absolutamente. 

Quero nesta manhã fazer uma referência ao ex-Prefeito de Rondonópolis. Foi 

Vereador naquela cidade. Foi representante do povo mato-grossense neste Parlamento, radialista e 

jornalista de formação profissional. Se eu não estiver equivocado, nascido na bela cidade de Campo 

Grande, à época, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. 

Hermínio J. Barreto fez carreira profissional na rádio rondonopolitana e acabou, 

por consequência do seu sucesso na carreira profissional, adentrando na vida pública. 
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Primeiramente, como fiscal de renda do Estado de Mato Grosso, servidor efetivo da Secretaria de 

Estado de Fazenda, já aposentado daquela pasta. 

Tornou-se líder dos seus colegas e acabou chegando à Câmara Municipal de 

Rondonópolis. E foi Prefeito de Rondonópolis, um Prefeito exitoso com grandes realizações. A 

população rondonopolitana guarda no seu coração a bela e eficiente gestão de Hermínio J. Barreto. 

E depois disso chegou à Assembleia Legislativa como Deputado Estadual, leal ao 

seu grupo político, liderado e capitaneado pelo Senador Wellington Fagundes, sempre fez política 

nesse mesmo grupo político junto com o então Deputado Federal Wellington Fagundes, com o Maia 

Neto, na região de Alta Araguaia, com diversos companheiros naquela Região Sudeste de Mato 

Grosso, de Rondonópolis até Alta Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, Poxoréu, Torixoréu, 

Guiratinga, São José do Povo, Pedra Preta, Vale do São Lourenço, essa era a base eleitoral, a base 

principal de trabalho do companheiro Hermínio J. Barreto. 

Ontem, num acidente na estrada, que é uma verdadeira carnificina. A BR-364 

simultânea com a BR... (TEMPO ESGOTADO)... 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Concedo mais 03 minutos a Vossa 

Excelência. 

O SR. WILSON SANTOS – Muito obrigado, Excelência. 

A BR-364 simultânea com a BR-163, nesse trecho de Rondonópolis até, mais ou 

menos, São Vicente, onde há essa sobreposição dessas duas BRs, depois entra a BR-070, vindo de 

Barra do Garças, há uma simultaneidade da BR-364 com a BR-161, com a BR-070 até Cuiabá. 

Esse trecho de Rondonópolis a Serra de São Vicente tem se transformado numa 

verdadeira carnificina, provavelmente é o trecho rodoviário do País ou dos 03 trechos mais violentos 

do Brasil. E olha que o Brasil tem 08 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é o quinto maior 

País do mundo em extensão territorial. 

Eu estou afirmando com toda certeza: o trecho de Serra de São Vicente a 

Rondonópolis é um dos 03 mais violentos do Brasil, onde mais se perdem vida neste País. E, dessa 

duplicação, o Deputado Hermínio J. Barreto, deste microfone, desta tribuna, dezena de vezes, 

cobrou celeridade; exigiu do DNIT, do Ministério do Transporte, dos governos estaduais, dos 

agentes políticos celeridade na duplicação, que essa estrada fosse duplicada, que não aguentava mais 

assistir velórios, enterros, acidentes. Daqui de onde eu estou falando. 

Rigorosamente, deste mesmo espaço geográfico, físico, o Deputado Hermínio J. 

Barreto gritou, clamou, pediu. E eis que a morte o encontra ontem. Ele que tantas vezes representou 

a angústia, viu famílias serem decepadas, viu trabalhadores, empresários serem tragados pela morte, 

e aqui reproduziu essa ansiedade, essa angústia, esse sofrimento de milhares e milhares de famílias 

que perderam nesse trecho seus entes queridos, muitos a trabalho. 

Eu vou citar apenas um: o também Deputado Estadual desta Casa, Oscar Soares - 

o plenário do antigo Palácio Filinto Müller levou o seu nome. Nas proximidades onde morreu, 

ontem, o ex-Deputado J. Barreto, faleceu também Oscar Soares. Nas proximidades onde a morte 

recepcionou Hermínio J. Barreto, ficou também estendido o corpo daquele que foi Deputado 

Estadual durante 20 anos, o senhor Oscar Soares, pai do atual Secretário de Estado, pai do Relator 

da última Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989, Luiz Antônio Vitório Soares. O corpo do 

pai do ex-Deputado Luiz Soares, popular Cabeção, também ficou ali estendido, há mais de 30 anos.  

Muitos clamaram por essa duplicação, muitos registraram nesta tribuna a dor da 

perda de um ente querido, alguns a trabalho, outros a passeio, em visita a seus familiares, em férias; 

e Barreto não será o último a perder a vida nessa estrada, infelizmente.  

Então, Excelência, eu gostaria de, ao registrar a passagem do colega Deputado 

Hermínio J. Barreto, que possamos num gesto de respeito à sua passagem por este Parlamento, fazer 
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uma visita e cobrarmos com mais veemência a conclusão da duplicação do trecho 

Cuiabá/Rondonópolis. 

  Obrigado, Excelência! 

(PROPOSITURA NÃO LIDA PELO ORADOR NA TRIBUNA.) 

MOÇÃO DE PESAR: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta 

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

de Pesar aos familiares e amigos do Sr. Mário Luiz de Andrade pelo seu passamento ocorrido no dia 

08 de maio de 2018. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) - Com a palavra, o nobre Deputado 

Oscar Bezerra (TRANSFERE); com a palavra, a nobre Deputada Janaina Riva. 

A SRª JANAINA RIVA - Bom dia, Sr. Presidente; bom dia, colegas 

Parlamentares. 

Sr. Presidente, hoje estamos todos de luto, eu imaginei que esta Casa fosse 

decretar Luto Oficial. Morre um ex-Parlamentar, um grande ser humano, não só ex-Deputado 

Estadual, ex-Deputado Federal, não só ex-Prefeito de Rondonópolis, mas morre Hermínio Barreto, 

homem, pai, esposo da Dona Olinda, mulher que tem grande respeito de cada um de nós, por sua 

história de luta ao lado do seu esposo Barreto. Um homem que você nunca via triste, um homem que 

vivia sorrindo. Ontem, ele esteve aqui na Assembleia Legislativa, conversando com seus colegas. 

Entusiasta político, ontem mesmo, ele dizia para mim que não tinha mais vontade de disputar para 

estar no Parlamento, mas que não conseguia viver sem a política. A política fazia parte da alma do 

Barreto; sua alma de torcedor do União, fanático, tive a oportunidade de assistir a alguns jogos com 

ele; sua alma de dedicação, de lealdade, a tudo aquilo que fez na vida; Fiscal da SEFAZ, fascinado 

por aquele trabalho também. 

E o que dói, Sr. Presidente, é ver que muitas vezes as pessoas só tratam mesmo 

como se fosse um político se despedindo da vida pública, e não veem que é um homem se 

despedindo da vida e daqueles que ele amava. Se você entrar nos sites, verá a falta de respeito que, 

em minha opinião, não é só de quem escreve de forma anônima, mas também daqueles que aceitam 

certos tipos de comentários que machucam e ferem os filhos, a viúva, os amigos. 

Ontem, quando eu li alguns comentários - e acredito que não só eu, mas muitos 

não dormiram bem à noite -, eu pensava se de fato a carreira política é tão valiosa que vale mais do 

que a honra de cada um de nós, porque você lê comentários, como os que eu li ontem, e não sei se o 

Barreto, não sei se qualquer ser humano no mundo merecia ler, merecia ouvir aquilo e merecia que 

dissessem isso a seu respeito.  

Devemos fazer uma grande reflexão, como eu disse agora há pouco, não é somente 

quem comenta, mas quem permite também que certos tipos de comentários vão para o ar. Todos nós 

que estamos aqui, os Deputados, as Deputadas, nós temos famílias, nós temos mulher... (TEMPO 

ESGOTADO) ...que muitas vezes, Sr. Presidente, nada têm a ver com a nossa carreira política, ao 

contrário, hoje qualquer um de nossos familiares, pode ter certeza de que, se indagados, são contra a 

participação de qualquer um de nós, porque não existe mais respeito. E nós não estamos falando de 

respeito com o parlamentar, nós estamos falando de respeito com o ser humano, de respeito com 

cada um que deixa a sua contribuição. Nenhum de nós é perfeito, ninguém vai agradar a todos, mas 

o J. Barreto foi um grande homem, foi um grande político, mas acima de tudo, ele era um grande 

homem! Um homem muito respeitado e muito querido. É claro que há aqueles que falam mal, mas 

de forma anônima, que não tem coragem de mostrar e revelar sua verdadeira face, mas a grande 

parte dos comentários - e isso eu estou sentindo em minhas redes sociais - são verdade, são sintomas 

de saudade, é o que eu acredito que o J. Barreto vai deixar para cada um de nós. 
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Gostaria, Sr. Presidente, de pedir a Vossa Excelência que repensasse a questão do 

luto desta Casa. Isso é tão importante e tão simbólico para cada um que contribuiu aqui, e não é 

possível mantermos tudo funcionando como se nada tivesse acontecido. 

Falece um grande homem, um ex-Parlamentar, e se nós não respeitarmos aqueles 

que passaram pela Casa, eu não vejo quem vai respeitar. Até porque todos os colegas querem dar o 

seu adeus, eu quero ir dar o meu adeus. A maioria não estará aqui e vejo que, da mesma forma, cada 

um dos servidores e cada um daqueles que conviveram, que gostavam, queiram o seu tempo para 

fazer a sua oração, é um símbolo de respeito desta Casa, que esta Casa não funcione, não só quando 

falecer um Hermínio J. Barreto, mas quando falecer ex-Parlamentares desta Casa, é um respeito que 

devemos com cada um que passou por aqui.  

Muito obrigada! 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) - Muito obrigado, Deputada Janaina 

Riva. 

Quero parabenizar Vossa Excelência e também o Deputado Wilson Santos. 

Realmente, Deputada Janaina Riva, o respeito ao menos pela família... Estive 

vendo algumas postagens também e ninguém mais que o ex-Deputado J. Barreto cobrou a 

duplificação. Ele que milhares de vezes fez esse trajeto Cuiabá/Rondonópolis de carro, com certeza, 

tinha essa preocupação que fosse duplicada.  

Lógico, Deputado Romoaldo Júnior, que é uma fatalidade, mas na semana passada 

estivemos com o Diretor do DNIT aqui, o Orlando Fanaia, cobrando, reivindicando a duplicação 

entre os municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte. Cobramos a recuperação 

da BR-163, trecho até a divisa de Mato Grosso com o Estado do Pará. Comentei que há uns 30 dias 

eu fui a Rondonópolis e, lamentavelmente, há uns trechos que a sinalização é péssima. Quando 

termina a pista dupla não tem nenhuma sinalização. Eu alertei o Diretor do DNIT e ele, inclusive, 

falou que tomaria providência.  

Mas o acidente que aconteceu com o ex-Deputado, realmente, foi uma fatalidade. 

Isso acontece! Pelo o que soubemos da imprensa foi um caminhão desgovernado sem freio. Foi, 

realmente, uma fatalidade. Então, não adianta achar os culpados. 

Ainda no Pequeno Expediente, com a palavra, o nobre Deputado Professor Allan 

Kardec. 

Antes disso, Deputado, só para registrar aqui que estamos recebendo pelo 

Programa “Por Dentro do Parlamento” a visita dos alunos do ensino médio da Escola Estadual 

Estevão Alves Corrêa, do Bairro Tijucal, em Cuiabá, acompanhados pela professora Lair Ferreira da 

Silva e pelo professor Cristiano Antônio dos Reis. 

Sejam bem-vindos e parabéns por mostrar o caminho a essa juventude! 

Sejam bem-vindos! 

Com a palavra, o Deputado Professor Allan Kardec. 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Obrigado, Sr. Presidente! 

Sejam bem-vindos, alunos da Escola Estadual Estevão Alves.  

É no Tijucal, setor II?  

Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa! 

Daqui a pouquinho nós subiremos para bater um papo com vocês. 

Sr. Presidente, fiz questão de fazer o uso do Pequeno Expediente, porque não 

poderia ser diferente. Assim como os Deputados que me antecederam, o Professor Wilson Santos, a 

Deputada Janaina Riva, também, quero deixar registrado o nosso sofrimento, o nosso pesar, por uma 

morte trágica, uma morte por acidente que levou a vida de três pessoas e dentre elas o nosso amigo, 

o nosso parceiro Hermínio J. Barreto. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DO DIA 10 DE MAIO DE 2018, ÀS 8H. 

Pág. 6 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Eu não tive a oportunidade de estar Deputado junto com ele, Deputado Zé 

Domingos Fraga, mas quero deixar um registro importante: sou profissional de educação, sou 

professor efetivo da rede estadual desde 2006 e sempre nos organizamos em sindicatos, 

organizamos com categoria, tivemos no Hermínio J. Barreto um companheiro, Deputada Janaina 

Riva.  

Na nossa lei de carreira, nº 510/2013, Deputado Wilson Santos, o Deputado 

Hermínio J. Barreto foi craque. Ele conseguiu articular com o, então, Deputado Alexandre Cesar e 

com o, então, Deputado Riva uma situação, pois, passamos por uma greve longa, também, em 2013, 

graças à força do Sindicato, mas o Deputado J. Barreto sempre esteve junto das lutas da educação.  

Enquanto profissional de educação, enquanto professor, rendo minhas homenagens 

a esse que foi um dos brilhantes Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa, que sempre 

lutando pelo servidor público, pelo bem comum do Estado de Mato Grosso. 

Foi uma morte trágica em uma BR que está pedagiada, Para chegar a 

Rondonópolis você passa por 3 pedágios e nós temos dificuldades de entender, porque, ainda, 

Deputado Wilson Santos, essa BR-364 é a carnificina que Vossa Excelência falou. Foi terceirizada a 

gestão dessa BR. Uma parte está duplicada. São 3 pedágios para se chegar a Rondonópolis e você 

paga quase  15 reais com carro pequeno para assistirmos a uma tragédia dessa e recolher o corpo de 

um dos grandes Deputados que por aqui passou  

Mas com isso, família enlutada, não morreu só ele. Morreram o irmão, o motorista, 

e Rondonópolis, com certeza, hoje, será palco de muita tristeza.  

E nós aqui, na Assembleia, Deputada Janaina Riva, temos que fazer o que Vossa 

Excelência sugeriu: devemos encerrar logo na primeira parte do Pequeno Expediente, colocarmos no 

nosso gabinete a nossa plaquinha de luto e seguirmos para Rondonópolis para fazer a despedida do 

Deputado Hermínio J. Barreto. 

Fica aqui, então, um grande abraço à família e que Deus possa conduzir... 

(TEMPO ESGOTADO) ...  

Solicito que me deem o microfone para que eu possa fazer a minha fala com 

tranquilidade, Sr. Presidente.  

Eu desejo à família enlutada muita paz neste momento, mas especialmente, que a 

alma do Deputado Hermínio J. Barreto possa ser conduzida ao oriente eterno. 

Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Obrigado, Deputado Professor 

Allan Kardec. 

Em resposta à Deputada Janaina Riva, eu quero dizer o Decreto já foi elaborado. A 

Assembleia Legislativa publicará, daqui a pouco, que teremos o luto oficial de 3 dias. 

Eu vou ler o que recebemos por meio da Coordenadoria de Cerimonial: “O velório 

do Deputado Hermínio J. Barreto está acontecendo na Câmara Municipal de Rondonópolis. O 

Cortejo sairá às 17h e o sepultamento será às 18h, no Cemitério da Vila Aurora.”. 

Com a palavra, o nobre Deputado Marcrean Santos. 

O SR. MARCREAN SANTOS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

companheiros que nos assistem pelas galerias, bom dia! 

Bom dia a todos os amigos que nos assistem pela TV Assembleia! 

Hoje, Mato Grosso perdeu uma grande liderança que era o ex-Deputado J. Barreto. 

Eu o conheci. Foi um homem que lutou muito pelo Estado. Hoje, o Parlamento está triste, a 

população de Mato Grosso está triste pela perda desse grande líder estadual.  
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Aos familiares, queremos deixar o nosso pesar e que Deus conforte a sua família, 

os seus familiares, pois, nesse trágico acidente foram ceifadas as vidas de 3 pessoas. Rondonópolis 

está muito triste! 

Recebi a ligação do Vereador Bilu, do PRTB, e do Roni. Estão muito sentidos pelo 

o que aconteceu. Foi uma morte trágica na BR! Já ceifou quantas vidas essa BR? Mas Deus é o dono 

da vida. Ele que sabe a hora, o minuto e o segundo que nós deixamos esta terra.  

Que Deus possa confortar a família, os familiares e que não tenham dúvidas de 

que esse é o caminho de todos, mas só Deus sabe a forma que cada um vai. 

Deixamos os nossos sentimentos! 

Tenho certeza que esta Casa está triste, que a população está triste! 

Que, mais uma vez, Deus possa dar conforto a todos!  

Esse vazio é difícil. Ninguém preenche o vazio deixado. A morte é uma das coisas 

que não aceitamos e concordamos, mas tem o dia de nascer e tem o dia de retornar.  

A Bíblia fala que viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Nós estamos de 

passagem e nessa passagem que Deus tem permitido que nós estejamos aqui na terra temos que 

fazer por onde. Quando chegar a nossa volta nós teremos que estar preparados para ter a garantia da 

salvação eterna e da tranquilidade eterna com o Senhor Jesus. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, deixo aqui os meus sinceros sentimentos à família 

do ex-Deputado J. Barreto e do motorista, cunhado dele, que tiveram a vida ceifada num trágico 

acidente próximo a Rondonópolis. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Com a palavra, ainda no Pequeno 

Expediente, o nobre Deputado Zé Domingos Fraga (TRANSFERE). Com a palavra, o Deputado 

Sebastião Rezende.  

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

servidores da Casa; todos aqueles que prestigiam a Sessão; telespectadores da TV Assembleia 

Legislativa. 

De forma consternada, também, recebemos essa triste notícia ontem, ainda, do 

falecimento do nosso companheiro, amigo, ex-Deputado J. Barreto e do Ita, seu cunhado, que estava 

sempre junto com o Deputado Barreto. Sem dúvida alguma, estamos todos consternados. 

O Deputado J. Barreto, ao longo dos anos, teve a oportunidade de militar neste 

Parlamento, com vários mandatos de Deputado Estadual, com serviço prestado a este Estado, 

efetivamente. Ele era oriundo da nossa região, do Município de Rondonópolis, onde teve a 

oportunidade de ser Prefeito e também Vereador, vir com uma experiência muito grande e, mais do 

que isso, com serviço prestado ao Município de Rondonópolis e ao Estado do Mato Grosso. 

Cronista esportivo, sempre muito presente nos eventos esportivos do nosso Estado 

ao longo desses anos, o saudoso Deputado J. Barreto, sem dúvida nenhuma, deixou e vai deixar aí 

uma lacuna muito grande pelo seu trabalho enquanto Parlamentar, enquanto desportista que foi. 

Então, fica aqui as nossas condolências a Dona Olinda, sua esposa, que perde não 

só o marido, o esposo, mas perde também o seu irmão Ailton Pereira, o Ita, e sei o quanto a família 

está consternada, assim como está consternada a população rondonopolitana. 

O corpo do nosso companheiro Jota Barreto está sendo velado na Câmara 

Municipal de Rondonópolis. 

Quero aproveitar a oportunidade da minha fala e solicitar à Mesa Diretora designar 

uma comitiva de Deputados Estaduais até para levar à família e à população rondonopolitana, aos 

seus amigos, as condolências desta Casa. 

Então, fica aí a solicitação, Deputado Pedro Satélite, Vossa Excelência que esta 

neste momento presidindo esta Sessão, que esse trabalho possa ser feito e essa designação possa ser 
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feita pela Mesa Diretora para que esse grupo de Deputados possa se fazer presente em 

Rondonópolis, representando esta Casa. Obviamente, eu me incluo nesse rol de Deputados que 

deseja fazer parte dessa comitiva ou desse grupo representando esta Casa, porque é importante que 

deixemos registrado aqui o trabalho feito pelo Deputado Jota Barreto, pela história dele ao longo 

desses anos. 

Mais uma fez, fica aqui registrada as nossas condolências do Deputado Sebastião 

Rezende e, sem dúvida alguma, de todos os Srs. Deputados e Srª Deputada.  

Estamos assinando a Moção de Pesar à família em nome das Lideranças 

Partidárias. Tenho certeza que todos os Srs. Deputados e Srª Deputada estarão assinando a Moção. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) – Com a palavra, no Pequeno 

Expediente, o nobre Deputado Nininho. 

O SR. NININHO - Sr. Presidente, colegas Deputados, Deputada Janaina Riva. 

É com muita tristeza que faço uso da palavra, neste momento, pela perda desse 

grande companheiro, desse grande ser humano, nosso ex-colega Deputado, ex-Prefeito, uma pessoa 

que teve relevantes serviços prestados pelo Estado de Mato Grosso, especialmente pela nossa 

querida cidade de Rondonópolis. 

O Jota Barreto tinha um carinho muito especial pelo seu parceiro, seu colega Ita, 

irmão da Srª Olinda, sua esposa, andava no dia a dia sempre ao lado dele, uma fatalidade, uma morte 

trágica ceifou a vida desses dois grandes companheiros, grandes amigos, pessoas que, com certeza, 

vão deixar saudade não somente a nós colegas Deputados, mas a toda população de Mato Grosso, 

especialmente da Região Sul de Rondonópolis.  

Barretinho, como era conhecido, era uma pessoa popular, uma pessoa que vinha da 

área da comunicação, fazendo em suas narrações os jogos de futebol, um esportista que sempre 

incentivava, participava, efetivamente, do esporte daquela cidade e do Estado de Mato Grosso. 

Quero apresentar uma Moção de Pesar em nome das lideranças, de todos os 

Deputados da Assembleia Legislativa, solidarizando-nos a Dona Olinda e a toda família do nosso 

querido e saudoso Jota Barreto.  

MOÇÃO DE PESAR: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta 

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

de Pesar pelo falecimento do amigo Hermínio J. Barreto, no dia 09 de maio de 2018. 

(O SR. DEPUTADO ZÉ DOMINGOS FRAGA ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 10H13MIN.) 

O SR. NININHO - Que Deus o tenha! Que Deus dê a ele e ao Ita um bom lugar! 

Com certeza, ele deixou o seu legado nesta terra, deixando muita saudade entre os familiares e 

amigos.  

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) – Obrigado, Deputado Nininho. 

Com a palavra, o nobre Deputado Oscar Bezerra (AUSENTE). Com a palavra, o 

nobre Deputado Max Russi, último inscrito. 

O SR. MAX RUSSI – Sr. Presidente, Deputado Zé Domingos Fraga, quero 

também, como os companheiros fizeram, falar do amigo, do companheiro, do Deputado J. Barreto, 

que deixa muitos amigos, um grande narrador esportivo, foi Prefeito, Deputado, atuou muito na 

Região Sul do Estado, em Rondonópolis, no Vale de São Lourenço, uma pessoa muito humilde de 

um carisma muito grande. Ontem mesmo, esteve aqui na Assembleia Legislativa e tivemos a 

oportunidade de abraçá-lo. Ele esteve em meu gabinete e confesso que senti muito o ocorrido.  

Minhas condolências, também, à família do Ita (seu cunhado). Nesta hora nada 

conforta! Era uma pessoa, sem sombra de dúvidas, muito alegre, sempre feliz com o que fazia, 

acompanhando sempre o Deputado Hermínio J. Barreto. Com certeza, são duas grandes percas. Foi 
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um acidente fatal com 10 veículos envolvidos, uma carreta sem freio. Realmente, foi uma fatalidade. 

Ficamos bastante consternados com isso. 

Aproveito o Pequeno Expediente, também, Sr. Presidente, para dizer que em 

Ribeirão Cascalheira e recebi dos Vereadores, do Prefeito, uma cobrança quanto à questão da 

CIRETRAN de lá que fechou há 45 dias e está aguardando a liberação por parte do Estado.  

Então, faço esta cobrança ao Presidente do DETRAN, Sr. Thiago França, para que 

reabra a agência, pois, o Prefeito é parceiro, o Município é parceiro, para que possamos novamente 

ter esse serviço prestado em Ribeirão Cascalheira. Esta é uma cobrança dos Vereadores, do Prefeito. 

Eu fiz uma reunião com parte do pessoal do PSB, do meu Partido e, também, recebi essa cobrança, 

porque, realmente, está causando um transtorno muito grande à população de Ribeirão Cascalheira.  

Eu estive na 5ª Queima do Alho, uma grande festa, um grande evento. A 

população de Ribeirão Cascalheira e da região, como um todo, está de parabéns pelo grande evento 

realizado, um evento tradicional que agregou a todos da região. 

Apresento algumas proposições: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense ao Sr. 

Jorge Thompson. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador ao Estado de Mato Grosso, Pedro 

Taques, e ao Sr. Diretor-Presidente ao DETRAN, Thiago França Cabral, a necessidade implantação 

de uma unidade do CIRETRAN em Ribeirão Cascalheira. 

REQUERIMENTO: Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, com 

fulcro no artigo 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, c/c com os artigos 177, § 2°, inciso II 

do Regimento Interno deste Poder Legislativo, seja encaminhado expediente solicitando a realização 

de Sessão Especial para entrega de Títulos de Cidadãos Mato-grossenses e Moções de Aplausos, no 

dia 11 de junho de 2018, segunda-feira, às 18h, no Plenário das Deliberações Deputado Renê 

Barbour, desta Casa de Leis. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento 

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

Anais Moção de Aplausos ao Sr. Benedito Alves de Arante pela sua importante contribuição na 

história, cultura e progresso do Município de Pontal do Araguaia. 

Confesso que, hoje, bastante triste com o ocorrido e com a perca do meu amigo 

ex-Deputado Estadual Hermínio J. Barreto que por aqui passou e deu uma importante contribuição a 

esta Parlamento. 

Obrigado, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Deputado Max 

Russi. 

Eu quero convidar os Deputados que estão inscritos no painel: Pedro Satélite, 

Nininho, Romoaldo Júnior, Wagner Ramos, Janaina Riva, Oscar Bezerra, Jajah Neves, Zeca Viana, 

Professor Allan Kardec e Wancley Carvalho para adentrarem o plenário para que possamos iniciar a 

Ordem do Dia.  

Já se faz presente o Deputado Romoaldo Júnior, que estava atendendo as 

lideranças do interior na sala anexa. Mais uma vez, cobro a presença dos Deputados Pedro Satélite, 

Nininho, Oscar Bezerra, Janaina Riva, Jajah Neves, Zeca Viana, Professor Allan Kardec e Wancley 

Carvalho. 

Quero dar boas-vindas aos alunos de Direito da UNIC.  

Sejam bem-vindos a esta Casa Cidadã, à Casa do Povo mato-grossense.  

Não há quorum para adentrarmos na Ordem do Dia, mas nós temos 8 Deputados 

em plenário para darmos continuidade a nossa Sessão.  
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O Sr. Wilson Santos – Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Com a palavra, pela 

Liderança, o nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, colegas Deputados, quero falar do III 

Simpósio sobre dislexia.  

O Parlamento Estadual vem fazendo há alguns anos esse Simpósio para debater 

sobre a dislexia e, agora, nos dias 22 e 23 de maio, acontecerá o III Simpósio já com o perfil mais 

alongado, a etapa Centro-Oeste. Receberemos profissionais, estudantes, professores, para tratar 

nesse III Simpósio novamente do tema dislexia e, desta vez, nós vamos falar sobre inclusão.  

Vou rapidamente aqui passar a programação.  

No dia 22 teremos o credenciamento e, também, a entrega do ingresso. O ingresso 

é um litro de leite. Quem vier no dia 22 traga 1 litro de leite e no dia 23, também, traga 1 litro de 

leite que depois serão entregues a entidades.  

A abertura acontecerá a partir das 18h e o tema central do dia 22 será: Transtornos 

Específicos de Aprendizagens, Dislexia, Disortografia, Disgrafia, Descalculia e Dislalia.  

As palestras: Aspectos Neurológicos, com o Dr. Clodoaldo Pirani Júnior, que é 

neurologista; e a outra palestra sobre Aspectos Jurídicos na Proteção dos Direitos de Aprendizagem 

com o Dr. Miguel Shessarenko, Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso, com previsão para 

encerramentos às 22h. 

Então, esse Simpósio será no dia 22 de maio aqui no Teatro Zulmira Canavarros, 

ao lado do prédio da Assembleia Legislativa. A entrada será 1 litro de leite. Vocês assistirão a duas 

palestras com direito a debate. A primeira: Aspectos Neurológicos do Portador de Dislexia; e a 

segunda: Aspectos Jurídicos na Proteção dos Direitos de Aprendizagem do Portador de Dislexia. 

No dia 23 de maio, também, no Teatro Zulmira Canavarros, ao lado do prédio da 

Assembleia Legislativa, nós teremos outras palestras. O preço da entrada é um litro de leite. No dia 

23 teremos como tema central um diálogo sobre inclusão, com duas palestras: a primeira Inclusão 

Escolar - Desafios e Perspectivas que será feita pela Drª Ana Luiza Navas, Fonoaudióloga, Mestra e 

Doutora em Psicolinguística. Então, a Drª Ana Luiza proferirá a palestra Inclusão Escolar, Desafios 

dessa Inclusão e perspectivas para essa inclusão.  

Também, teremos a Música: Inclusão e Acessibilidade, com o Dr. Júnior Kadima, 

que é músico e neuropsicopedagogo. Então, o Dr. Junior Kadima fará a segunda palestra: Música – 

Inclusão e Acessibilidade, e teremos também oficinas, recursos musicais e sonoros para 

profissionais da saúde e educação com o Dr. Júnior Kadima e Tecnologia como Auxílio ao 

Disléxico com a Professora e Mestra Andrea Chagas que é doutoranda do Programa de Estudos em 

Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso e membro da Associação Mato-

grossense de Dislexia.  

Então, deixo aqui esta programação.  

Algumas pessoas perguntam: mas, Wilson, o que é dislexia? Eu ouço falar sobre 

dislexia, mas não sei o que é. É uma doença? Não! Dislexia é um distúrbio de aprendizagem. Não é, 

nunca foi e nunca será doença.  

Há crianças que têm dificuldades no início do processo de leitura, de soletração e 

há crianças que têm dificuldades na separação de silabas e elas, às vezes, por essa dificuldade não 

são, Deputado Pedro Satélite, compreendidas e são carimbadas, tachadas de débeis mentais, 

retardadas. Não tem nada disso, porque quando medem o coeficiente de inteligência dessas crianças, 

o QI é acima da média das demais crianças daquela turma. 

O disléxico tem um coeficiente de inteligência acima da média, ele é mais 

inteligente; mas, no entanto, devido o início de sua escolarização ser extremamente difícil para, ele 
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acaba sendo excluído daquele processo, sofre o chamado bullying, às vezes, sofrendo a evasão 

escolar... Acaba sendo discriminado no início da sua formação escolar. 

E como é que se corrige isso? Capacitando os professores. Como é que se corrige 

isso? Criando um centro multidisciplinar com profissionais de diversas áreas, que juntos possam 

fazer o diagnóstico, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um pedagogo, um neurologista, são 

outros profissionais que juntos formam esse centro de diagnóstico que vai estudar caso a caso e 

diagnosticar se aquela criança é ou não portadora da dislexia, da discalculia, dislalia, disgrafia. 

Esses dias... Eu já vou encerrar a minha fala, Sr. Presidente, eu sei que os colegas 

já estão chegando para dar quorum. 

Dias desses, eu me encontrei com um médico de quem eu sou fã e admirador, e 

vou dizer o nome dele aqui sem nenhum receio, de uma das famílias mais tradicionais de Cuiabá, da 

família Moreira, encontrei-me com o Dr. Nei Moreira, não lembro se ele é neurologista ou se ele é 

psiquiatra, mas ele é médico. E pedi para ele assinar um documento, quando ele pegou a caneta e 

começou a assinar, me chamou atenção, aí perguntei a ele: Doutor o senhor tem disgrafia? Ele disse: 

“Tenho”. 

E a disgrafia, é importante reafirmar aqui, não impediu que aquela criança se 

tornasse um grande profissional. Fez um dos cursos mais disputados em exames vestibulares deste 

País, que é Medicina. E, depois da Medicina, fez uma especialização numa área extremamente 

delicada, e é um dos grandes médicos deste Estado, o Dr. Ney Moreira, eu estou usando o seu 

exemplo, ousando citá-lo, foi Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, foi Secretário 

Municipal de Saúde da Capital, Professor da Universidade Federal de Mato Grosso. 

E o Dr. Ney Moreira tem disgrafia. Vou até pedir depois para a nossa assessoria 

que emita o convite ao Dr. Ney Moreira para que ele possa estar nesse seminário fazendo um 

depoimento seu, porque é um homem realizado, feliz, respeitado, extraordinário profissional na área 

de medicina e tem disgrafia até hoje, até hoje é portador. E a disgrafia não impediu que ele fizesse o 

sucesso que fez. Steve Jobs, o grande Steve Jobs, disléxico; Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, 

tricampeão mundial, disléxico; o Pintor Pablo Picasso, disléxico; e o atual prêmio Nobel de química, 

disléxico.  

Você, mãe, pai, que tem um filho com essas características não entre em 

desespero, procure a Assembleia Legislativa. Hoje existe uma associação em Mato Grosso só para 

tratar desse tema, já tem sede própria ali próximo ao Parque Cuiabá. 

Excelência, muito obrigado, reafirmo o convite, dias 22 e 23 de maio, a partir das 

18h aqui no Teatro Zulmira Canavarros, o III Simpósio sobre Dislexia. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) – Nos termos do art. 118, § 1º, 

do Regimento Interno, foram apresentadas várias proposituras dos Srs. Deputados: 

WANCLEY CARVALHO: 

MOÇÕES DE APLAUSOS: Com fundamento no art. 154, inciso VIII, c/c o art. 

185-A, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, depois de ouvido 

o soberano Plenário, que seja encaminhada Moções de Aplausos aos Srs. Geraldo Jacinto do 

Espírito Santo Filho, Hélio Bueno da Conceição Júnior, Mauro Otávio Tivirolli Cândido, Clewton 

Quintilhano de Abreu, Eliezer Bernardo do Nascimento, Joamil Clarindo Vital, Natanael Mayer 

Junior, Rodrigo Benedito de Mello, Último de Miranda e Lins, Moracy Gomes da Silva, Waldinei 

Pedro Dias, Moacir Raimundo Machado, Sebastião Bom Despacho de Oliveira, Edmir Ferreira de 

Araújo Júnior, Robson Rodrigues dos Santos, Eugênio Junior Del Bel, Everson Brandão Duarte, 

Lauro Gerjesdu Pinto Durães, Sebastião dos Santos Lemos, Hudson Costa Barbosa, Elizinei Pinto 

de Morais, João Inácio Dias, Marcelo Batista de Amorim, Macleiton Oliveira Soares, Eduardo João 
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Silva de Figueiredo, Heber Medeiros de Lima, Edno Lino da Silva, Kleber da Silva Montanha, 

Clóvis Rodrigues Taques de Andrade, Clebson José da Silva, Evangelista de Almeida Mendes, 

Francinei de Jesus Oliveira Souza, Josymar de Oliveira Silva, Olisey Pedroso de Almeida pelos 20 

anos de trabalho prestado junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. 

 

ZECA VIANA: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fundamento no art. 154, inciso VIII, c/c 

o art. 185-A, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, depois de 

ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de Congratulação ao Prefeito de Indiavaí 

pelo aniversário de emancipação política do Município, ocorrida em 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fundamento no art. 154, inciso VIII, c/c 

o art. 185-A, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, depois de 

ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de Congratulação ao Prefeito de 

Campinápolis pelo aniversário de emancipação política do Município, ocorrida em 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fundamento no art. 154, inciso VIII, c/c 

o art. 185-A, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, depois de 

ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de Congratulação ao Prefeito de 

Cocalinho pelo aniversário de emancipação política do Município, ocorrida em 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fundamento no art. 154, inciso VIII, c/c 

o art. 185-A, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, depois de 

ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de Congratulação ao Prefeito de 

Comodoro pelo aniversário de emancipação política do Município, ocorrida em 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fundamento no art. 154, inciso VIII, c/c 

o art. 185-A, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, depois de 

ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de Congratulação ao Prefeito de 

Primavera do Leste pelo aniversário de emancipação política do Município, ocorrida em 13 de maio. 

Encerrado o Pequeno Expediente, e tendo expirado o tempo destinado ao Grande 

Expediente, passemos à Ordem do dia. 

Em discussão única, Requerimento nº 183/2018, de autoria do Deputado Max 

Russi, solicitando realização de Sessão Especial para entrega de Títulos de Cidadão Mato-grossense 

e Moções, no dia 11 de junho de 2018, segunda-feira, às 18h, no Plenário das Deliberações 

Deputado Renê Barbour, desta Casa de Leis. 

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

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

Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 182/2018, de autoria do Deputado Zé 

Domingos Fraga, ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Vitório Soares, 

requerendo a cópia do contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde - SES e a Empresa 

20/20 Serviços Médicos e demais informações referentes aos procedimentos realizados pela referida 

empresa. 

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

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

Expediente. 

Moção de Pesar, de autoria do Deputado Wilson Santos, aos familiares e amigos 

do Sr. Mário Luiz de Andrade pelo seu passamento ocorrido no dia  08 de maio de 2018. Era o 

proprietário do tradicional Restaurante Chopão, localizado na Av. Getúlio Vargas. 
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Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moções de Aplausos, de autoria do Deputado Wancley Carvalho, aos Srs. Geraldo 

Jacinto do Espírito Santo Filho, Hélio Bueno da Conceição Júnior, Mauro Otávio Tivirolli Cândido, 

Clewton Quintilhano de Abreu, Eliezer Bernardo do Nascimento, Joamil Clarindo Vital, Natanael 

Mayer Junior, Rodrigo Benedito de Mello, Último de Miranda e Lins, Moracy Gomes da Silva, 

Waldinei Pedro Dias, Moacir Raimundo Machado, Sebastião Bom Despacho de Oliveira, Edmir 

Ferreira de Araújo Júnior, Robson Rodrigues dos Santos, Eugênio Junior Del Bel, Everson Brandão 

Duarte, Lauro Gerjesdu Pinto Durães, Sebastião dos Santos Lemos, Hudson Costa Barbosa, Elizinei 

Pinto de Morais, João Inácio Dias, Marcelo Batista de Amorim, Macleiton Oliveira Soares, Eduardo 

João Silva de Figueiredo, Heber Medeiros de Lima, Edno Lino da Silva, Kleber da Silva Montanha, 

Clóvis Rodrigues Taques de Andrade, Olisey Pedroso de Almeida, Clebson José da Silva, 

Evangelista de Almeida Mendes, Francinei Jesus de Oliveira Souza e Josymar de Oliveira Silva 

pelos 20 anos de trabalho prestado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. 

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

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

Moção de Aplausos de autoria do Deputado Max Russi ao Sr. Benedito Alves de 

Arantes pela sua importante contribuição para a história, a cultura e o progresso do Município de 

Pontal do Araguaia.  

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente.  

Indicação de autoria do Deputado Max Russi ao Exmº Sr. Governador do Estado, 

Pedro Taques, e ao Sr. Diretor-Presidente do Detran-MT, Thiago França Cabral, mostrando a 

necessidade de implantação de uma unidade do Ciretran em Ribeirão Cascalheira.  

Em discussão a Indicação. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente.  

Moção de Pesar de autoria das Lideranças Partidárias aos familiares do Sr. 

Hermínio J. Barreto pelo seu falecimento ocorrido dia 09 de maio. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente.  

Assinada por todos os Deputados. 

Aprovada a Moção de Pesar à família enlutada do nosso amigo, querido 

companheiro, um dos mais sinceros e sensatos Deputados que passaram por este Parlamento, 

Deputado Hermínio J. Barreto, conhecido por todos por J. Barreto.  

Gostaria de convidar os Deputados ausentes, inscritos no painel, que viessem ao 

Plenário para que pudéssemos votar Vetos, até porque uma caravana de Deputados pretende 

acompanhar o velório e o sepultamento do nosso companheiro J. Barreto na cidade de 

Rondonópolis.  

Eu vou passar pela liderança à Deputada Janaina Riva e, ao mesmo tempo, cobrar 

a presença do nosso amigo Deputado Pedro Satélite, do nosso amigo Deputado Romoaldo Júnior, do 

nosso amigo Deputado Jajah Neves.  

Deputado Pedro Satélite, presente, nosso amigo Deputado Zeca Viana, Allan 

Kardec e Wancley Carvalho, o homem que aprovou dezenas de moções à nossa querida corporação 

da Polícia Militar, com muita justiça, poderia estar presente. Com a palavra, a Deputada Janaina 

Riva. 

A SRª JANAINA RIVA - Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar este momento 

na Sessão, porque ontem não se falou sobre esse assunto. Eu não tive tempo e a Sessão estava 
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extremamente corrida, mas eu queria também deixar, registrar, que Mato Grosso, nosso Estado 

querido e amado, completou ontem 270 anos. Nós ouvimos aqui um pouco da história de Mato 

Grosso, o Deputado Wilson Santos nos deu uma aula de história aqui ontem - de forma gratuita - 

sobre o nosso Estado, sobre o quanto Mato Grosso enriquece de todas as formas o nosso País, e o 

quanto Mato Grosso contribui para o crescimento deste País. São 270 anos, e eu que sou nascida 

neste Estado... As pessoas indagaram nas redes sociais como é possível - alguns que não conhecem a 

história do nosso Estado - Cuiabá ser mais velha que Mato Grosso. Eu tive que explicar que nós 

tivemos a divisão dos Estados e Cuiabá já existia, e nosso Estado é mais jovem do que a nossa 

querida e amada capital Cuiabá. 

Sr. Presidente, Mato Grosso tem uma história linda, como eu disse agora há pouco, 

mas tem pouco a comemorar nos seus 270 anos. Primeiro que hoje, a realidade da saúde de um 

Estado que se diz rico - e é um Estado rico - é pífia. A gestão não é comprometida com a causa da 

saúde, e nós vivemos um momento em que as pessoas estão morrendo com liminar nas mãos, elas 

vão à busca de UTI, de medicação e acabam morrendo sem ter o devido atendimento. Isso em um 

Governo que dizia que ninguém morreria por falta de atendimento de saúde dentro deste Estado. 

Hospitais regionais com os seus médicos sem receber, com muitos pagamentos em 

atraso, e isso se estende para todos os Municípios do Estado. E o débito do Governo com os 

Municípios... Eu devo citar que todos nós recebemos uma lista e, segundo essa lista divulgada por 

alguns Prefeitos e alimentada pelas Prefeituras, o Governo deve mais de 200 milhões para os 

municípios mato-grossenses. São 200 milhões que iriam para a saúde, para a educação, 200 milhões 

que iriam, sem dúvida, fazer a diferença, porque nós sabemos da realidade de cada um dos 141 

municípios mato-grossenses. 

Quando você fala de duodécimo, Mato Grosso deve mais de 500 milhões aos 

Poderes e esse cálculo hoje, na verdade, é desconhecido inclusive pelos Poderes, porque eles já se 

acumulam em um tamanho que daqui a um tempo será incalculável.  

(O DEPUTADO OSCAR BEZERRA ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 10H45MIN.) 

A SRª JANAINA RIVA - Já falamos de 200 milhões, já falamos de 500 milhões, e 

quando você fala da SINFRA, esquemas e mais esquemas sendo denunciados, e as estradas de Mato 

Grosso padecendo. Nosso Presidente, o Deputado Zé Domingos, da região de Nortelândia, 

Diamantino, que tem grande liderança naquela região, sabe da situação das rodovias que é uma das 

que mais sofrem reclamação dentro do nosso Estado, isso é denunciado amplamente aqui nesta 

tribuna por cada um dos colegas. Todos nós sabemos, principalmente os que fazem parte da CPI 

dos, que o FETHAB tem tido a sua finalidade desvirtuada no Estado de Mato Grosso. O dinheiro do 

FETHAB não é utilizado para aquilo que deveria ser que são as estradas, enquanto os produtores 

pagam por isso, enquanto aqueles que produzem em Mato Grosso pagam por isso. 

Quando Vossa Excelência falou da segurança, Sr. Presidente, quero dizer que 

temos viaturas paradas por falta de pagamento do aluguel; temos viaturas paradas por falta do 

pagamento de combustível. Nós temos um sistema prisional lotado. 

Foi matéria da Gazeta, ontem, que tem 30 milhões, Deputado Zeca Viana, desde 

2016 para ampliar e para reestruturar o sistema prisional de Mato Grosso e esse Governo não 

conseguiu aplicar o recurso desde 2016. As delegacias estão caindo aos pedaços, policiais com 

coletes à prova de bala vencidos, com armamentos vencidos e por aí vai. Está assim a segurança de 

Mato Grosso. A cada dia um novo caso de estupro, um novo caso de homicídio. Delegacia das 

mulheres, políticas públicas voltadas para as mulheres não existe em Mato Grosso.  

O Sr. Zeca Viana – Concede-me um aparte, Deputada Janaina Riva 
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A SRª JANAINA RIVA - Não existe uma delegacia 24 horas para atender as 

mulheres vítimas de violência em Mato Grosso, Deputado Zeca Viana, a quem agora eu gostaria de 

conceder um aparte. 

O Sr. Zeca Viana – obrigado, nobre Deputada Janaina Riva. 

Realmente, vou fugir um pouquinho do assunto, mas já que Vossa Excelência está 

falando do dinheiro na conta e o nosso Governador não tem a capacidade de executar... 

Eu tenho o relatório que tem 100 milhões de reais do rodoanel de um convênio do 

DNIT com o Governo e já está na eminência de o DNIT recolher esse dinheiro de ontem e o 

Governo não executou a obra. Tem 80 milhões de reais naquela MT que liga Castanheira e Juína, 

também, do DNIT, que é uma parceria e o Governo não conseguiu fazer a licença ambiental. Precisa 

pegar uma licença ambiental, uma licença da FUNAI, dos índios, e esse Governo não conseguiu a 

liberação dessa licença. 

Então, não é nada, mas são quase 200 milhões de reais. Há mais de 4 anos que está 

na conta do Governo parado e nós pagando caro para fazer o nosso transporte, os agricultores 

daquela região com dificuldade de transitar naquelas estradas. Por ineficiência, inércia de um 

Governo incapaz de executar as obras que estão paradas esse dinheiro. Sem contar as obras do MT 

Integrado que eu estou com relatório.  

Semana que vem nós vamos apresentar ao Ministério Público para mostrar, 

realmente, o que esse Governo deixou de fazer em nosso Estado, deixou de executar as obras que 

estavam licitadas com dinheiro na conta, com Ordem de Serviço, com as licenças ambientais todas 

liberadas. Não conseguiu executar e quem está pagando essa conta cara são os produtores do nosso 

Estado.  

Não dá mais, Deputada Janaina Riva! Estamos chegando ao caos. Criou-se uma 

quadrilha nesse Governo Taques. É a quadrilha dos Taques. Saímos de um governo corrupto e 

entramos em um governo corrupto tanto quanto o governo anterior. É vergonhoso! Temos da 

SINFRA aquelas denúncias daquela Empresa RTA que ganhou, porque fizeram dispensa de 

licitação de consultoria e obra, aditivaram o contrato e, depois, fizeram uma licitação de mais de 28 

milhões de reais e a mesma empresa ganhou, empresa ligada à empresa do Carlinhos Cachoeira, de 

Goiânia, antiga Delta, que fez essas alterações, do queridinho, ex-colega do Governador Pedro 

Taques Demóstenes Torres. Está tudo vinculado, está tudo ligado. É uma vergonha! Nós precisamos 

entregar ao Ministério Público esses documentos para ele pegar o fio da meada e pegar Governador 

e Secretários e colocar todos na cadeia. Esses caras que estavam vibrando a prisão do ex-

Governador Silval Barbosa, dos ex-Secretários já estão pagando com o próprio veneno. Eles 

pagarão!  

Muito obrigado!   

A SRª JANAINA RIVA – Obrigada, Deputado Zeca Viana.  

Como o Deputado Zeca Viana disse, ontem, também, foi aniversário de 270 anos 

de Mato Grosso. Todos viram a notícia, mas eu não vi ninguém do Governo se manifestar sobre a 

terceira prisão do Sr. Paulo Taques, braço direito e esquerdo do Sr. Allan Maluf e de Pedro Taques. 

E as notícias dão conta, caros colegas Deputados, de que inovou, mais uma vez, o 

Governador Pedro Taques, pois Paulo Taques recebeu 1 milhão e 400 mil reais pelo esquema do 

DETRAN antes mesmo de o Governador assumir o mandato. Em 2014, ano em que o Governador, 

ainda, era o Silval Barbosa, isso está em todos os sites: “Paulo Taques recebeu 1 milhão e 400 mil 

reais antes mesmo de Pedro Taques assumir o Governo, mas para os seus envolvidos que foram 

citados agora.  

E veja Vossa Excelência, Deputado Zeca Viana, é como se nada estivesse 

acontecendo.  
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Os grampos estão fazendo um ano, agora, e, ainda, não conseguiram chegar ao 

mandante dos grampos. Faz um ano agora! Um ano! É por isso que nós vamos ficando no 

descrédito, porque a Assembleia Legislativa deveria agir quando isso acontecer. Nós temos só nesse 

Governo mais de 600 pessoas recebendo mais de 9 mil reais em cargos comissionados. Não tem 

máquina e não tem Estado que deem conta disso.  

Obrigada, Sr. Presidente! 

O Sr. Wilson Santos – Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (OSCAR BEZERRA) – Com  a palavra, pela Liderança, o 

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Excelência, Mato Grosso tem muito que comemorar 

nesta data de 270 anos, mas muito mesmo. Voltou a ser líder nacional em crescimento. O Estado 

cresceu ano passado, aproximadamente, 6%. É o Estado que mais movimentou o crescimento na 

economia das 27 unidades da Federação, quase 6%.  

Na área da saúde, Excelência, com muito orgulho, nosso Governo dobrou os 

repasses para os 141 munícipios em relação à atenção primária, postos de saúde, Programa Saúde da 

Família. Toda essa área, que é chamada atenção básica, atenção primária na saúde, recebeu um 

incremento de 100%. Aumentamos em 100% os repasses para a atenção básica em Cuiabá, Várzea 

Grande, Itiquira, Colniza, Barra do Garças, Comodoro, Santo Antônio de Leverger, os 141 

municípios.  

Na área da saúde, Excelência, nós herdamos o Governo com 300 milhões de 

dívidas para com os municípios. Hoje, admitimos, sim, que há débito de, aproximadamente, 160 

milhões, ainda. É por isso que o Governo encaminhou para cá a Mensagem nº 43, que propõe a 

criação do Fundo Estadual de Estabilização Fiscal, onde pretendemos arrecadar 180 milhões/ano, 

recursos que serão, exclusivamente, à área da saúde, para atender a atenção básica, as policlínicas da 

atenção secundária, os prontos-socorros da atenção terciária, na urgência e na emergência, nos 

hospitais regionais, para os hospitais filantrópicos, para o Home Care.  

Enfim, Excelência, estamos avançando na busca de novas fontes de financiamento 

para a área da saúde, uma área que sempre foi problemática em Mato Grosso, que sempre foi difícil.  

A área das unidades de UTIs, Excelência, pegamos com déficit extraordinário de 

leitos de UTI no Estado de ponta a ponta. Na gestão Taques foram implantados 200 novos eleitos de 

UTI e o Governo vem pagando mensalmente por esses leitos em parceria com a União e alguns em 

parceria com os municípios.  

Então hoje se morrem crianças, adultos, imaginem antes do Governo Pedro Taques 

quantos morriam, porque antes de 2015 não existia esses 200 novos leitos de UTI. Só em 

Rondonópolis saltou de 31 leitos para 71 leitos, 40 novos leitos de UTI foram implantados só em 

Rondonópolis.  

Excelência, com relação aos repasses para os municípios na área da saúde, 2018 

nós estamos rigorosamente em dia, inclusive já pagamos abril.  

O Governo Pedro Taques, o Secretário Luiz Soares, nós já pagamos janeiro, 

fevereiro, março e abril para os municípios. O débito de R$160.000.000,00 (cento e sessenta 

milhões de reais), aproximadamente, é relativo aos anos de 2016 e 2017, mas que ainda este ano 

deverão estar rigorosamente em dia.  

Com relação à SINFRA, Excelência, situação das rodovias, foi o Governo que 

mais construiu asfalto em toda história de 270 anos de Mato Grosso. Nós fizemos mil quilômetros 

de rodovias novas e mil e quatrocentos quilômetros de restauração de rodovias antigas, isso só na 

área de pavimentação.  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DO DIA 10 DE MAIO DE 2018, ÀS 8H. 

Pág. 17 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Temos agora garantido um financiamento, via Banco do Brasil, de 

R$470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhões de reais), onde faremos centenas de pontes de 

concreto no Estado de Mato Grosso. Inclusive, a ponte que eu estou sugerindo o nome da Professora 

Sarita Baracat já iniciou a construção, é uma ponte de 320 metros sobre o Rio Cuiabá, ligando a 

região do Parque Atalaia, ligando a região do São Gonçalo Beira Rio; a região do Carrapicho, 

Maringá I e II, até acessar a Avenida 31 de Março. Serão centenas de pontes de concreto que o 

Governo Pedro Taques já está construindo em Mato Grosso.  

Com relação ao FETHAB, é o único Governo da história de Mato Grosso, desde 

Dante de Oliveira, que divide os recursos do FETHAB com os municípios. Dante criou o FETHAB 

em 2000, foi uma polêmica terrível, várias entidades classistas foram à Justiça contra a criação do 

FETHAB, perderam as suas demandas judiciais, o FETHAB foi mantido, arrecadou-se muito pouco 

na reta final da gestão do Dante.  

O Governo Blairo consolidou o FETHAB, arrecadou bastante, fez muito com o 

FETHAB e o Governo Silval avançou também com o FETHAB, porém, o único Governo que 

repartiu recursos do FETHAB com os 141 municípios foi o Governo Pedro Taques. Estamos, 

também, em dia com os repasses do FETHAB para os 141 municípios do Estado de Mato Grosso. 

Também disse a minha colega Deputada Janaina Riva sobre segurança. Quero 

arriscar um palpite, vou arriscar um palpite, Mato Grosso é um dos três Estados que mais fez por 

segurança nos últimos três anos. Mato Grosso, se não for o que mais fez, é um dos três Estados que 

mais avançou quando o assunto é segurança pública. 

Pois não vejamos, Excelência: em 2014, no único ano da gestão Silval Barbosa, 

aconteceram um pouco mais de mil e trezentos homicídios em Mato Grosso. 

(A DEPUTADA JANAINA RIVA ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 10H58MIN). 

O SR. WILSON SANTOS – Eu vou repetir: Mais de mil e trezentos homicídios 

aconteceram, foram registrados, há boletins de ocorrência de homicídios ocorridos Mato Grosso, em 

2014. De lá para cá, o novo Governo Pedro Taques assumiu com determinação e tratou a segurança 

pública como prioridade, uma das suas principais prioridades. E o que aconteceu? Em 2017, três 

anos de gestão, de mil e trezentos e tantos homicídios, em 2014, foi reduzido para novecentos e 

poucos homicídios. E este, ano em 2018, a meta é não ultrapassar os oitocentos homicídios. 

Numa saga, numa odisseia cívica em favor do cidadão, em favor da vida, nós 

estamos reduzindo em mais de 12%, anualmente, os homicídios em Mato Grosso. Quantas vidas 

foram salvas! Quantas famílias se mantêm intactas e integras! 

Agora, eu tenho uma indicação nesta Casa para que possamos isentar os tributos 

estaduais quando o policial adquirir a sua armar, o seu fardamento, a sua munição ou qualquer 

equipamento de proteção individual, e tenho certeza que vou contar com a simpatia e com os votos 

dos colegas.  

Com relação às viaturas, quando assumimos o Governo havia algo em torno de 

seiscentas, setecentas viaturas em estado precário, nós, praticamente, dobramos o número de 

viaturas, vírgula, novas em favor do cidadão, motocicletas potentes. 

Por que há uma redução extraordinária de homicídios no Estado? Porque a nossa 

polícia, em que tese, ainda não está como gostaríamos que estivesse, mas hoje avançou muito. Nós 

trouxemos três mil seiscentos e sessenta novos policiais para a Polícia civil, para a Polícia Militar.  

Veja um exemplo, senhores, o Corpo de Bombeiros, criado em 1964, quando o 

Governador Pedro Taques assumiu tinha 51 anos de existência. Em cinco décadas todos os 

Governadores desse período, com esforço, com trabalho e honestidade, conseguiram colocar 950 

policiais do Corpo de Bombeiros. Em 51 anos. O Governador Pedro Taques em 03 anos incluiu 
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mais 450 novos policiais do Corpo de Bombeiros. Ele fez sozinho a metade do que os governadores 

fizeram em 50 anos, quando o assunto é efetivo do Corpo de Bombeiros.  

Isso não é fácil fazer! Não é simples! Todos quiseram, todos lutaram, todos 

trabalharam, mas é preciso reconhecer a prioridade que o Governador Pedro Taques tem tratado a 

área da segurança. 

Sistema prisional, nós estamos muito próximos de inaugurar uma nova 

penitenciária, desta feita, em Várzea Grande... (TEMPO ESGOTADO). 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Concedo mais um minuto para o 

Deputado concluir. 

O SR. WILSON SANTOS – Excelência, mais um minuto não é possível. Eu 

gostaria de pedir a Vossa Excelência mais três minutos. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Eu concedo os três minutos a Vossa 

Excelência. 

O SR. WILSON SANTOS – Obrigado. 

Então, nós estaremos, ainda este ano, entregando em Várzea Grande mais um 

presídio com capacidade para mil e oito vagas. 

Mato Grosso tem hoje seis mil e quinhentas vagas disponíveis e uma população 

carcerária que beira dez mil e quinhentos presidiários. Apesar de ser um absurdo, mas ainda é uma 

média do País. Com essas novas mil vagas a situação estará mais bem colocada. 

Sobre o rodoanel, Excelência, de fato, o Deputado Zeca Viana no seu aparte foi 

honesto, foi correto quando disse que há 100 milhões, um pouquinho mais de 100 milhões em caixa 

para a retomada do rodoanel, obra, inclusive, da minha ideia, do meu desejo, do meu sonho, pela 

minha eterna Cuiabá. Infelizmente, os meus sucessores na prefeitura não deram sequência a essa 

obra estratégica, a essa obra estruturante para a cidade que é o rodoanel. Há dez quilômetros, hoje, 

perfeitamente transitáveis. 

Estou muito feliz, porque na semana passada o Juiz da 8ª Vara Federal me 

concedeu, finalmente, a oportunidade de realizar uma perícia judicial quando eu apresentar provas 

de que nunca houve um centavo de desvio pela obra. Jamais houve, nunca houve nenhuma atividade 

pública que eu tenha exercido, vou provar na Justiça e, agora, finalmente, consegui a oportunidade 

de provar, de produzir provas de que sempre agi com correção com o dinheiro público. 

Então, realmente, o senhor está correto quando diz que o dinheiro existe. O 

problema é que o DNIT nunca aprova projeto executivo. Estamos muito próximos da finalização e é 

provável que ainda neste semestre o Govenador Pedro Taques coloque em licitação. 

No mais, eu quero agradecer e dizer que o Governo Pedro Taques quebrou 

paradigmas. Acabou-se em Mato Grosso com muitas práticas desonestas. Os erros, os equívocos são 

da natureza humana. É da natureza do gestor errar, equivocar-se, mas o nosso Governo foi realizado 

no período mais dramático, com a maior crise da histórica econômica do Brasil, mas, mesmo assim. 

pagamos salários constitucionalmente em dia; estamos, hoje, com cem mil servidores do Estado 

entre aposentados, pensionistas e ativos, pagamos todas as RGAs, fizemos asfalto, estamos 

avançando na saúde, melhoramos a educação, a segurança melhorou muito, fizemos cultura, fizemos 

esporte, fizemos lazer, fizemos turismo. Mato Grosso está em boas mãos. Agora, há problemas e 

gostamos muito quando a Oposição apresenta essas críticas sempre construtivas que eu faço questão 

de observar... (TEMPO ESGOTADO)...    

A SRª PRESIDENTA (JANAINA RIVA) – Obrigada, Deputado Wilson Santos. 

Com a palavra, pela Liderança, o Deputado Zeca Viana. 
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O SR. ZECA VIANA – Eu pedi a palavra, pela Ordem, nobre Presidente, 

Deputada Janaina Riva, para solicitar verificação de quorum, porque acho que visivelmente nós não 

temos número. 

A SRª PRESIDENTA (JANAINA RIVA) – A falta de quorum é visível.  

Eu gostaria então, em não havendo quorum necessário para proceder com a Ordem 

do Dia, de passar às Explicações Pessoais. 

Com a palavra, pela Liderança, o Deputado Zeca Viana. 

O SR. ZECA VIANA – Srª Presidenta e Srs. Deputados. 

Quero dizer ao nobre Deputado Wilson Santos, Líder do Governo... 

(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS DIALOGA COM PARTICIPANTE DAS GALERIAS – 

INAUDÍVEL.) 

O SR. ZECA VIANA – Gostaria que Vossa Excelência prestasse um pouquinho 

de atenção na minha fala, porque, com toda sinceridade e respeito a Vossa Excelência, sinto-me 

envergonhado nesta Casa de ouvir tantas inverdades como Vossa Excelência falou, agora, nesta 

tribuna. Tantas inverdades!  

Vossa Excelência deveria vir para esta tribuna para falar isso com uma máscara, 

nobre Líder do Governo, porque com a cara limpa é bravo. Não é fácil nós termos essa coragem que 

Vossa Excelência tem!  

Eu tenho aqui um Relatório do MT Integrado. Vossa Excelência acabou de dizer 

que fez mais de 1.000 quilômetros de asfalto novo. Vossa Excelência executou até agora 348,76 

quilômetros de asfalto novo.  Tem mais 386,47 em execução. O seu Governo pegou o Programa MT 

Integrado que tinha um programa do MT Integrado para 2.410 quilômetros, no valor de 2 bilhões, 

195 milhões, 184 mil e 1 bilhão, 533 milhões foram financiamento do BNDES e 600 poucos 

milhões era dinheiro do FETHAB. Vossa Excelência diz que esse Governador andou para frente, 

mas Vossa Excelência confundiu a marcha ré com a marcha para frente. O seu Governador, na 

realidade, no quesito asfalto, infraestrutura no interior andou ano luz para trás, Deputado. Desses 1 

bilhão e 533 havia em torno de 600 milhões executados pelo ex-Governador. Esse Governo pegou 

todas as rodovias que constam no Programa MT Integrado licitadas, com as licenças ambientais 

liberadas, com o dinheiro na conta. É óbvio que faltavam esses 600 milhões, mas para completar os 

2.400 e poucos quilômetros de asfalto.  O seu nobre Governador não colocou um centavo de 

dinheiro, além daquele que tinha no financiamento. Conseguiu paralisar 327 quilômetros de asfalto, 

conseguiu rescindir o contrato de 193 quilômetros de asfalto e tem mais 591 quilômetros sem ordem 

de serviço. 

Então, o senhor vem para esta tribuna e diz que o seu Governador fez 1.000 e 

poucos quilômetros; que o seu Governador é o único que distribuiu FETHAB para os municípios? O 

senhor deveria usar da verdade e dizer: o meu governador foi o que entrou na Justiça para não 

distribuir o FETHAB aos municípios, Líder do Governo.  

Eu, sim, não tenho vergonha dos meus atos! Fui o único Deputado na gestão 

passada que foi contra a distribuição desse FETHAB. Discuti com o pai da Presidência, o ex-

Deputado Riva, sobre isso. Eu fui o único que levantei a voz aqui dizendo que não devíamos 

distribuir o dinheiro do FETHAB do Estado. E não me envergonho disso, não me envergonho! 

Agora, antes de o seu Governador assumir ele entrou na Justiça e a Justiça concedeu o cancelamento 

do FETHAB, a distribuição do FETHAB para os municípios. 

Se não fosse o presidente Neurilan, ter entrado na justiça e revertido não estaria 

pagando um centavo até hoje, então essa é a verdade nobre Deputado. Nós devemos aqui nessa 

Casa, que está um lamaçal, que está uma vergonha, estão todos borrados, usar da verdade pelo 

menos, chega de enganar o povo do Mato Grosso, chega de sermos demagogos.  
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O seu Governo é o campeão do governo de mentiras.  

Só usa de mentiras, nobre Deputado! Para que isso? O senhor acha que isso está 

somando alguma coisa para ele? O Governador Pedro Taques se matou, está se matando com as 

próprias mãos, porque não soube conduzir e não sabe conduzir e tem a vaidade de não usar da 

verdade. Ele usa de mentiras, mentiras descaradas que a população sabe e está acompanhando. 

 Então, isso para nós, nobre Deputado, não é bom! Precisamos de transparência, 

usar de verdade com a população e dizer: gente, não deu para fazer! Precisamos corrigir nossas 

falhas. Temos que melhorar nosso trabalho com o Estado de Mato Grosso. É isso que nós 

precisamos ter! É isso que nós temos que demonstrar aos nossos mato-grossenses.  

Tem aqui tantas coisas que eu vou começar a levantar! 

Tem a situação, Deputada Janaina, nobre Presidente, da rodoviária que, também, 

eu não sabia. Parece que houve uma concessão para 30 anos sem licitação que vamos ter que 

levantar certinho; os consignados que estão lá congelados e que o MP está sabendo. Substituíram a 

empresa! Parece que aquela empresa do japonês eles substituíram. Trouxeram uma empresa de São 

Paulo, também, sem licitação, com dispensa de licitação, como fizeram no início, na SINFRA, com 

a empresa do Carlinhos Cachoeira, com 18 milhões, com dispensa de licitação, fizeram uma de 12 e 

depois um aditivo de mais 6. Depois, fizeram uma licitação que ela mesmo ganhou, mais 28 

milhões. Dispensa, Sr. Líder do Governo, de licitação de auditoria em obras sem ser emergencial, 

como é que começa a sério um Governo desse jeito. 

E como é que nós vamos defender um Governo dessa forma, dizer que o Governo 

é honesto, meu Deus do céu! Onde está a honestidade desse povo. Se tivesse uma ponte caída, um 

asfalto interrompido, ou algo do tipo, aí sim faz uma contratação com dispensa de licitação. Mais 

para auditoria, nobre Deputada Janaina Riva, para auditorias de rodovias no MT Integrado, 

gastaram-se 50 milhões, enfiaram onde esses 50 milhões, meu Deus do Céu, 18 milhões e mais 28 e 

pouco milhões. E a empresa está lá dentro da SINFRA, usando a luz, usando do prédio, de tudo do 

Estado, não pagam um real de energia, não pagam um real de aluguel. E nós estamos pagando isso 

para essa empresa. 

Nós temos que ter o mínimo de senso de realidade com as coisas, não podemos 

mais, Deputado Wilson Santos, estar aqui enganando o nosso povo, vamos reconhecer o nosso erro, 

tem como corrigir? Tem sim, seja com reeleição, seja com quem vai vir aí, mas nós precisamos 

corrigir isso. Se não corrigirmos e continuarmos jogando a sujeira para debaixo do tapete, não 

iremos corrigir nunca essas falcatruas, essas roubalheiras que existem dentro da política do Poder 

Público do nosso Estado. 

Nós precisamos sim ser transparentes e vim aqui brigar pelas coisas sérias, eu sou 

teu companheiro, nobre Líder do Governo, para nós discutirmos e brigarmos pelas coisas boas do 

nosso Estado, pela seriedade, para tocar o nosso Estado para frente, mas não posso concordar 

quando o senhor e a equipe do Governo faltam com a verdade. 

Eu não sei se falta coragem de Vossa Excelência, ou desse Governo, de vim e falar 

a verdade para a sociedade, é muito mais bonito você chegar e falar a verdade, reconhecer o erro do 

que querer jogar essa montoeira de sujeira para debaixo do tapete, chega dessas coisas! Vamos 

procurar fazer um Governo sério, um Governo realmente em que a nossa população se orgulhe de 

ver um gestor que faz este Estado andar nos lugares que ele merece, dar condição a nossa população 

que ela merece, ter as assistências de saúde, de escola, de estrada, e que nos orgulha. 

Muito obrigado! 

O Sr. Wilson Santos – Srª Presidente, solicito a palavra, pela liderança. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, pela liderança, o nobre 

colega Deputado Wilson Santos. 
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O SR. WILSON SANTOS – Vou começar agradecendo o Deputado Zeca Viana, 

que cumpre o seu papel de Oposição, em que pese a ter sido o principal precursor da vida pública do 

Dr. Pedro Taques. E, se eu não estiver equivocado, inclusive, colocando recursos financeiros do 

próprio bolso, aviões à disposição, foi o mensageiro a Mato Grosso das boas novas, foi o homem 

que abriu as cortinas, foi o homem que desta tribuna anunciou à sociedade mato-grossense que viria 

o novo, o Governador Pedro Taques. 

Vossa Excelência como um dos padrinhos, talvez o número um, do Governador 

Pedro Taques, tem toda a credibilidade e o meu respeito. E o ouvirei sempre humildemente, 

silenciosamente, porque tenho aprendido com Vossa Excelência aqui muito, mas permita-me, 

eminente Deputado Zeca Viana, fraterno colega, discordar de algumas observações de Vossa 

Excelência. 

E eu começo justamente na área de infraestrutura. Vossa Excelência foi um dos 

que ratificaram o nome do Secretário Marcelo Duarte Monteiro para a SINFRA, porque Marcelo 

Duarte Monteiro, à época, trabalhava na APROSOJA no sistema do agronegócio, executivo de 

escol. Executivo que já chamava atenção pela eficiência na gestão, jovem, dinâmico e que conhecia 

o interior de Mato Grosso como poucos. E não tenho dúvida que Vossa Excelência acertou ao 

concordar, à época, com a indicação do jovem Secretário Marcelo Duarte, que sem dúvida foi uma 

revelação na gestão. 

Mas nós não podemos analisar um Governo só da sua possa até o seu 

encerramento. É preciso analisar o contexto, Deputado Zeca Viana. Como é que nós assumimos o 

Governo do Estado de Mato Grosso? Qual foi a herança deixada para o Governador Pedro Taques? 

Talvez aí tenha sido o primeiro grande erro do Governador Pedro Taques: de não ter de maneira 

maciça esclarecido à sociedade em que condições ele herdou este Governo. Ele herdou um Governo 

de um Governador que foi parar na cadeia, um Governador que moeu 01 ano e 05 meses de cana e 

que, se a sua delação for anulada, voltará à cadeia. 

Isso é inédito em nível nacional, e Vossa Excelência foi um verdadeiro baluarte 

nesta tribuna, como não se envergou aos “mensalinhos” e mensalões da vida, como se manteve 

ereto, como a coluna cervical é reta, não aceitou os esquemas, não aceitou o “mensalinho”, a 

merenda que o Palácio Paiaguás fornecia a alguns Parlamentares. 

Vossa Excelência, talvez pela sua condição-econômica financeira, mas 

principalmente pelo seu caráter, pela formação que recebeu dos seus pais desde cedo, não aceitou 

esses esquemas. E Vossa Excelência aqui é testemunha da história quando denunciou centenas de 

vezes a malversação do dinheiro público. 

Excelência, foi desse Governante que herdamos a gestão pública em Mato Grosso. 

Desse Governador que, há 02 meses, do Palácio Pascoal Moreira Cabral, em depoimento a CPI, 

disse que havia desviado aproximadamente 01 bilhão de reais dos cofres estaduais. Não é fácil, 

Excelência! Não é fácil herdar um Governo que arrecadava, à época, 16, 14, 15 bilhões de reais/ano 

admitir que roubou 01 bilhão de reais da merenda escolar, da estrada MT-130 que liga a sua 

belíssima cidade de Primavera do Leste a Paranatinga. 

Obra que o grande Dante de Oliveira fez e que, apenas 20 anos depois, surgiu um 

novo Governador para recapear, fazer e refazer essa importante via de escoamento de transporte de 

gente, ligando Paranatinga a Primavera do Leste; Primavera do Leste a Paranatinga. Está lá feito! 

Vossa Excelência transita por ela toda semana, é testemunha do trabalho do Governador Pedro 

Taques.  

Excelência, eu já conheci muitos homens trabalhadores, conheci o pai da Deputada 

Janaina Riva, que, no quesito trabalho, chegava aqui às 05h, 06h e saía às 22h, 23h, percorria esse 

interior do Estado como cacheiro viajante. Dante de Oliveira incansável! Júlio Campos, um gigante 
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para trabalhar. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência que, com essas três referências de intensidade 

de trabalho, o Governador Pedro Taques não perde para nenhum dos três. É impressionante a 

capacidade de trabalho do Governador Pedro Taques. Ele já percorreu, várias vezes, os 141 

Munícipios. E no quesito pavimentação, além de termos um homem probo à frente da SINFRA, nós 

fizemos, sim, Excelência, mil quilômetros de asfalto novo.  

Eu já repassei às mãos de Vossa Excelência e dos 23 colegas Deputados 

quilômetro por quilômetro, MT por MT. E além dos mil quilômetros novos, nós também refizemos 

com qualidade, mais ou menos, 1.400 quilômetros que foram totalmente reconstruídos.  

Além disso, Excelência, quando Vossa Excelência fala sobre honestidade, eu 

quero dizer que eu não conhecia o cidadão Pedro Taques como Vossa Excelência conhecia, quando 

o apoiou ao Senado da República. Eu vim conhecê-lo já como Governador, até porque tive pouca 

relação com ele durante a campanha eleitoral, e me surpreendeu, quando ele me convidou para ser 

seu Líder. Não aceitei. Não queria o exercício da Liderança. Eu tinha outra proposta de trabalho na 

Assembleia Legislativa. Ele reconvidou. Não aceitei. E na terceira vez, ele me convocou. 

Convocação: ou você aceita, ou você compra a briga. 

Aceitei a convocação e exerci com lealdade, disciplinarmente, hierarquicamente, a 

minha função de Líder de Governo. E passei a conhecer Pedro Taques.  

Podem jogar pedra no Pedro Taques, que ele é pé rachado, a barriga de pote, cara 

de bolacha, cabeça de melancia, baixotinho, feio, sem dentes. Podem dizer o que quiser do Pedro 

Taques, mas ele é um homem honesto. O cidadão José Pedro Gonçalves Taques é um homem 

honesto.  

E a pesquisa ibope, se não me falhe de dezembro ou de março recente, ao indagar 

a sociedade mato-grossense se considera ou não o Governador Pedro Taques um homem honesto, 

um governante honesto, 86% da população disse: “Ele é honesto.” 

Eu duvido que haja, dentre os 27 governadores de Estado e do Distrito Federal, 

alguém que tenha da sua gente, do seu povo, da sua sociedade, um reconhecimento do critério 

honestidade com a intensidade que Pedro Taques tem. Agora, não é fácil governar Mato Grosso 

depois do tsunami de desonestidade, do tsunami de improbidade de crimes, do tsunami de roubos, 

que abalou a história de forma inédita em Mato Grosso, do Governo Silval Barbosa e seus 

comparsas, não é fácil, Excelência, não é fácil.  

Temos juntado os cacos, temos sofrido todo tipo de ataque, temos nos machucado 

com todo tipo de ofensas, mas nós seguimos em frente. Hoje encerra a 12ª edição da Caravana, mais 

de 60 mil mato-grossenses... E ele dizia nos palanques, nas ruas, nas praças deste Estado: “Nenhum 

mato-grossense vai ficar para trás.” Mais de 20 mil se submeteram a cirurgias diversas, 

oftalmológicas, mais de 60 mil recorreram à Arena Pantanal nesses dias. Mais de 60 mil mato-

grossenses pobres, na faixa etária acima de 55 anos, fizeram cirurgia de catarata. 

 Por todos os cantos que andei em Cuiabá e em Várzea Grande, nesses dias, era só 

sentimento de gratidão, de perplexidade, de incredulidade, e lá estava o Governador Pedro Taques 

levando uma cirurgia que custa na iniciativa privada de 5 a 10 mil reais por olho. “Ah, mas não 

precisa de Caravana”, não precisa para nós, que ganhamos R$25.300,00, não precisa para quem 

ganha quinze mil, vinte mil, dezoito, dez, doze, mas quem ganha salário mínimo, ou está 

desempregado, que está na fila do SUS, há anos, aguardando para voltar a enxergar, este precisa, 

sim, de políticas emergenciais (INAUDÍVEL) ...quem quer que seja. 

 O Estado só se justifica se for para fazer o bem, se for para equilibrar as 

desigualdades regionais, sociais, senão vamos deitar nos braços dos anarquistas italianos que diziam 

que não precisava existir Estado, que é desnecessária a função de um Estado. Mas o Estado é preciso 

e venceu a discussão com os italianos, da inexistência de um Estado. O Estado é preciso - como 
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dizia meu grande líder, meu grande ídolo na política, Dante de Oliveira - para os mais pobres, para o 

pequeno, porque dizia Dante: “Wilson, quando o filho do rico adoece, ele pega o primeiro avião da 

Varig, da Gol, da Transbrasil, da Taba e vai para São Paulo, Brasília, Estados Unidos.” 

O pobre vai ter que ir para a UPA, vai ter que ir para o PSF, vai para o postinho, é 

para esses que nós existimos. Então, Excelência, é com muito prazer que eu recebo... (TEMPO 

ESGOTADO) 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Para concluir, Deputado, para que 

possamos passar para o colega fazer a fala dele e encerrar nossa Sessão. 

O SR. WILSON SANTOS - Excelência, encerrar se eu considerar que não há 

necessidade de tréplicas. Se houver necessidade, eu retornarei e irei requerer o meu direito 

regimental de fazer o contraponto. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Eu acredito que se V. Exª concedesse 

um aparte para o colega já seria o suficiente. 

O SR. WILSON SANTOS - Está concedido. 

O Sr. Zeca Viana - Está no final do teu prazo, nobre Deputado Wilson Santos, mas 

eu só gostaria de dizer que agora eu estou começando a entender os mil e poucos quilômetros de 

asfalto novo que Vossa Excelência tem citado. 

O senhor acabou de citar a construção do asfalto da MT-130, Primavera a 

Paranatinga. Quem construiu aquele asfalto, uma parte foi o Sr. Dante de Oliveira, a conclusão de 

uns vinte, trinta quilômetros de concreto que tem lá, e quem fez o asfalto, 100% foi o ex-

Governador Blairo Maggi. O Sr. Pedro Taques simplesmente fez um recapeamento, pelo qual eu 

vinha brigando lá com o ex-Governador Silval Barbosa. Eles fizeram uma licitação de 33 milhões e 

eu apresentei que com menos de 15 milhões se fazia o recapeamento daquele asfalto, enrolaram, 

enrolaram por mais uns três anos, e agora foi a empresa do Neninho... Inclusive, o Neninho foi 

bastante criticado, porque ele sentou em cima da licitação e deixou o asfalto quase acabar. Eu não 

sei quanto o Governador Pedro Taques pagou para ele, foi feito o recape e o tapa-buraco. Talvez 

contando aquilo como asfalto novo, chegue nesses mil quilômetros mesmo, mas ali não é asfalto 

novo. 

Outra coisa, a respeito da Caravana, nobre Deputado, é óbvio que temos que 

elogiar, só que eu tenho dados - não estão em minha posse, estão lá no Gabinete - e parece-me que 

foram gastos, Deputada Janaina Riva, trinta milhões na Caravana. E só 9 milhões foram usados para 

pagamento de serviços médicos cirúrgicos, 21 milhões foram pela estrutura, montagem, passagens, 

hospedagens da equipe do Governo. Isso eu tenho nos dados do Fiplan ali, e aí realmente, nobre 

Deputado Wilson Santos, talvez fique mais caro o molho do que o peixe, esse ditado que 

costumamos dizer. 

 Mas não restam dúvidas de que as pessoas que foram atendidas foram muito bem 

atendidas, e nós temos que louvar, sim. Agora, temos que ver o custo, talvez se distribuísse o 

dinheiro para os hospitais municipais, regionais, eles teriam o mesmo atendimento, porque o custo 

das cirurgias foi o SUS que pagou, foi por intermédio do SUS. Mas nós não vamos ficar debatendo, 

senão nós vamos ficar o resto do dia discutindo e não vamos chegar num consenso de ideias, porque 

os números não batem, não fecham. 

Quero só dizer isto a Vossa Excelência, porque, realmente, esses números da 

construção de asfalto de Vossa Excelência não fecham, não batem. Eu tenho levantado e esses dados 

são concretos, da SINFRA. Depois, nós poderemos discutir sobre isso. 

Muito obrigado! 

O Sr. Wilson Santos – Srª Presidente, solicito a palavra, pela Ordem, para 

encerrar. 
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A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Com a palavra, o nobre Deputado 

Wilson Santos, para encerrar.  

Vou conceder três minutos para Vossa Excelência encerrar. 

O SR. WILSON SANTOS – Como se diz, é a saideira real. 

Deputado Zeca Viana, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência que num 

gesto de grandeza, que é peculiar de Vossa Excelência, reconhece o valor da Caravana, mas, 

também, dizer um detalhe: uma cirurgia como essa na iniciativa privada custa de 5 a 10 mil reais por 

olho. Nós pagamos pela tabela SUS, não sei, parece-me que 650, 670 reais, aproximadamente. 

Quanto a essas 600 mil cirurgias feitas o Governador Pedro Taques economizou, aproximadamente, 

200 milhões de reais.  

Eu vou repetir que com as mais de 67 mil cirurgias feitas entre o valor do SUS e 

o valor do mercado privado há uma economia de mais de 200 milhões de reais para os cofres do 

Estado, Excelência. 

Com relação à MT -130, que Vossa Excelência conhece muito mais do que, 

porque mora lá, tem investimentos lá, gera emprego e paga impostos lá, quero dizer a Vossa 

Excelência que o que nós computamos é, apenas, a parte que o nosso Governo fez. Então, nessa 

MT-130, no trecho, porque ela é longa, de Primavera do Leste a Paranatinga não há computação de 

asfalto novo. É só reconstrução. Por isso que são 1.000 quilômetros de asfalto novo e 1.400 de 

reconstrução.  

Deputada Janaina Riva, leve o nosso abraço à família do colega Hermínio J. 

Barreto. Estaremos aqui prestando homenagens a ele espiritualmente nas nossas orações e fiz uma 

proposta aqui, porque uma das lutas do Deputado Hermínio era a duplicação do trecho 

Rondonópolis/Cuiabá. 

Que nós possamos, em homenagem real a ele, na semana que vem formarmos 

uma comissão de Deputados e cobrarmos do DENIT, em homenagem ao Barreto, à celeridade na 

conclusão desse trecho. 

Muito obrigado!  

Tenham todos um ótimo final de semana. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Quero comunicar aos colegas que a 

Sessão do período vespertino que seria realizada hoje está cancelada. Eu convoco para a Sessão 

Ordinária, em horário regimental, na próxima terça-feira, e declaro encerrada a presente Sessão. 

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

Integração – Gilmar Fabris, Wagner Ramos, Marcrean Santos, Max Russi, Nininho, Pedro Satélite, 

Sebastião Rezende, Wancley Carvalho, Jajah Neves e Wilson Santos; da Bancada do Bloco 

Independente – Oscar Bezerra, Romoaldo Júnior, Silvano Amaral e Zé Domingos Fraga; da 

Bancada do Bloco Assembleia Livre – Professor Allan Kardec, Janaina Riva e Zeca Viana. 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Dilmar Dal Bosco, Eduardo 

Botelho, Baiano Filho (CONFORME MEMORANDO Nº 042/2018) e Saturnino Masson, do Bloco 

Integração; Guilherme Maluf (CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018), Mauro Savi, do Bloco 

Independente; Valdir Barranco, do Bloco Assembleia Livre. 

Nada mais havendo a tratar, declaro levantada a presente Sessão. 

(LEVANTA-SE A SESSÃO). 
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