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ATA Nº 212 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO DILCEU DAL BOSCO (EM EXERCÍCIO) 
1º SECRETÁRIO - DEPUTADO AÍRTON PORTUGUÊS (AD HOC) 

2ª SECRETÁRIA - DEPUTADA PROFª VILMA (AD HOC) 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Invocando a proteção de Deus, e 
em nome do povo mato-grossense, havendo número regimental, declaro aberta a presente Sessão. 

Convido o Deputado Airton Português para assumir a 1ª Secretaria e a Deputada 
Profª Vilma para assumir a 2ª Secretaria. 
(O SR. DEPUTADO AIRTON PORTUGUÊS E A SRª DEPUTADA PROFª VILMA ASSUMEM 
A 1ª E 2ª SECRETARIAS.).  

O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Com a palavra, a Srª 2ª 
Secretária, para proceder à leitura da Ata. 

A SRª 2ª SECRETÁRIA - Sr. Presidente, não há Ata a ser lida. 
O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Com a palavra, o Sr. 1º 

Secretário, para proceder à leitura do Expediente. 
O SR. 1º SECRETÁRIO - “Ofício nº 954/09, do Ministro de Estado da Ciência e 

Tecnologia, informando que está implantando o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal - INPP, 
com parceira da Universidade Federal de Mato Grosso; ofícios nºs 4.268/09, 4.282/09, 4.283/09, 
4.275/09, 4.286/09, 4.294/09, da SINFRA, em resposta às proposituras de autoria dos Deputados 
Dilceu Dal Bosco, Riva, Wagner Ramos, Guilherme Maluf e José Domingos Fraga; ofícios nºs 
1.518/09, 1.539/09 e 1.531/09, da SEDUC, em resposta às proposituras de autoria dos Deputados 
Dr. Walace, Riva e Percival Muniz; ofícios nºs 3.480/09, 3.483/09, 3.486/09, da SETECS, de autoria 
dos Deputados Sebastião Rezende e Aírton Português; ofício nº 3.486/09, em resposta à propositura 
de autoria do Deputado Aírton Português; ofícios nºs 1.237/09, 1.238/09, 1.288/09, da SAD, em 
resposta às proposituras de autoria dos Deputados Mauro Savi e Aírton Português; ofícios nºs 
3.185/09 e 3.186/09, da SES, em resposta às proposituras de autoria dos Deputados Guilherme 
Maluf e José Domingos Fraga.” 

Lido o Expediente, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Encerrada a primeira parte, 

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. Com a palavra, o nobre Deputado Sérgio 
Ricardo. 

O SR. SÉRGIO RICARDO - Bom-dia nobres Deputados, amigos que nos assistem 
em casa por meio da TV Assembleia Legislativa. 

Venho a esta tribuna para comunicar que hoje a CPI, a partir das 14:00 horas, 
visitará o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, mais uma unidade que muito em breve Mato 
Grosso e a população do Estado poderão contar. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE 
DEZEMBRO DE 2009, ÀS 08:00 HORAS.   

Pág. 2 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Nós, membros da CPI, tivemos uma reunião com o Ministro da Saúde e 
solicitamos recursos para comprar os equipamentos do Hospital Metropolitano de Várzea Grande e 
fomos prontamente atendidos. Portanto, o Estado receberá os recursos do Governo Federal para a 
compra desses equipamentos para equipar o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. 

Então, às 14:00 horas de hoje estaremos visitando o Hospital Metropolitano de 
Várzea Grande.  

Gostaria de dizer que estamos fazendo um levantamento sobre as filas as filas para 
cirurgias no Estado de Mato Grosso.  

E eu queria propor ao Secretário de Estado de Saúde e ao Governador do Estado: 
vamos fazer um mutirão para acabar com as filas em Mato Grosso. 

Temos mil e quatrocentas pessoas esperando por uma cirurgia ortopédica; temos 
setecentas pessoas esperando por uma cirurgia neurológica; temos três mil pessoas esperando por 
uma cirurgia de obesidade mórbida; temos seiscentas pessoas esperando na fila por uma cirurgia 
cardíaca e muitas outras cirurgias que têm fila no Estado de Mato Grosso.  

O que gostaria de propor aqui é fila zero. Fila zero! Vida nova para essas pessoas. 
Muitas pessoas já morreram porque não conseguiram chegar a uma sala de cirurgia; não 
conseguiram chegar a um médico; não conseguiram chegar a um Centro Cirúrgico. Muitas vidas já 
se perderam no Estado de Mato Grosso. Então, proponho um programa “Fila Zero”. Alguns Estados 
brasileiros já fizeram isso. E como ela pode acontecer?  

Então, fica aqui a minha indicação: vamos fazer um programa “Fila Zero”. O 
Estado faz convênios com a rede particular, com a rede dos hospitais filantrópicos que temos em 
Mato Grosso; o Governo do Estado, a Secretaria de Saúde, inclusive, podem pagar, buscar recursos. 
Agora, estamos discutindo o Orçamento, então, vamos buscar recursos até para pagar mais do que se 
paga o SUS, pagar o diferencial para o médico; pagar o diferencial para o hospital. O que não 
podemos é ficar aguardando, deixar as pessoas na fila. Muitas dessas pessoas não entrarão o ano de 
2010. O ano de 2010 está chegando e muitas dessas pessoas não chegarão lá. 

Então, a minha proposta é de se criar um programa “Fila Zero”, acabar com as 
filas. Vamos ver quantas pessoas estão na fila para fazer a cirurgia cardíaca; vamos ver quantas 
equipes têm de cirurgião em Mato Grosso; vamos ver quantos hospitais estão preparados para fazer 
uma cirurgia cardíaca; quantos médicos o Estado chama. Vamos fazer um mutirão aqui em Cuiabá: 
Estado e Município. O Estado coloca o recurso para pagar a cirurgia; para pagar o médico; para 
pagar o hospital, recurso diferenciado do SUS. Porque pelo SUS as filas são quilométricas e elas 
continuarão.  

Então, vamos tomar como exemplo algum Estado brasileiro: no Estado da Bahia, 
por exemplo, pararam-se as filas. Agora, tem que ter uma tomada de atitude.  

A CPI já detectou que um dos gargalos, uma das questões que tem que ser 
resolvida imediatamente é das filas, porque senão as pessoas morrerão; as pessoas estão morrendo! 
Então, fica aqui a proposta do Programa ‘Fila Zero’ para acabar com as filas. Se tiver vinte pessoas 
na fila de uma cirurgia de urgência, fazer. 

Esta semana tive contato com um cidadão, Deputado Otaviano Pivetta, que teve 
um problema na mão e está esperando essa cirurgia no pulso há três anos. A mão dele começou a 
atrofiar, não consegue a cirurgia e já está inválido...(TEMPO ESGOTADO) ...Mais um minuto, Sr. 
Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Concedo mais um minuto ao 
nobre Deputado Sérgio Ricardo. 
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O SR. SÉRGIO RICARDO - O cidadão sofreu um acidente e se tivesse sido 
operado, Deputado Dr. Antônio Azambuja, teria resolvido o problema da mão, já estaria trabalhando 
e sustentando a família. Mas ele não conseguiu a cirurgia. Ele está inválido hoje, não pode mais 
trabalhar. A cirurgia agora não corrigirá mais o problema da mão. Ele é um homem inválido por 
falta de uma cirurgia.  

Temos mil e quatrocentas pessoas na fila para fazer uma cirurgia ortopédica. 
Então, não podemos fechar os olhos para isso. Mais de seiscentas pessoas na fila para fazer uma 
cirurgia cardíaca. E é aí que reforço o meu pedido ao Governo do Estado para que adquira o Hospital 
das Clínicas, um Hospital que está fechado há quatro anos; um hospital que tem quatro Centros 
Cirúrgicos; tem uma UTI com onze leitos; é um hospital para cento e vinte leitos; é um hospital 
novo, moderno, mas que está fechado...(TEMPO ESGOTADO).  

O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Mais um minuto para a 
conclusão, Excelência.  

O SR. SÉRGIO RICARDO - Obrigado, Sr. Presidente.  
O que aconteceu com esse Hospital? Um grupo de empresários, há alguns anos, 

construiu um hospital e não conseguiu tocar. Hoje, ele deve para o BNDES, para o Banco do Brasil, 
para a Rede CEMAT. E o que estou propondo? Que o Estado assuma esse hospital, assuma essas 
dívidas e peça o perdão das dívidas. Os proprietários entregam o hospital pelas dívidas, ou o Estado 
assume e pede o perdão. Vai à CEMAT e pede perdão das dívidas; vai ao Banco do Brasil, que 
inclusive tem as contas do Governo do Estado, e pede perdão das dívidas. Esse Hospital sairá a custo 
zero para o Estado. E o Estado colocará esse hospital à disposição da sociedade. Aí, sim, pode ser o 
hospital para fazer as cirurgias de alta complexidade: cirurgias do coração, neurológicas. Então, fica 
aqui a proposta.  

A questão da Saúde...(TEMPO ESGOTADO).  
O SR. SÉRGIO RICARDO - Mais um minuto, Sr. Presidente  
O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Concedo mais um minuto ao 

Deputado Sérgio Ricardo.  
O SR. SÉRGIO RICARDO - ...hoje em Mato Grosso é uma situação grave. A CPI 

escreverá, com certeza, ao seu final um novo Plano de Saúde para o Estado de Mato Grosso, para 
que os futuros gestores saibam como tratar a saúde, porque nós nunca tivemos planejamento 
estratégico na saúde em Mato Grosso. O maior exemplo é o Pronto-Socorro de Cuiabá, que foi 
construído em 1982 e de lá para cá sofreu algumas reformas, alguns remendos. A Cuiabá de 1982 
era outra! Era outra! A Cuiabá de 1982 era outra Cuiabá e continuamos com o mesmo Pronto-
Socorro.  

O Pronto-Socorro de Várzea Grande, Deputado Dilceu Dal Bosco, foi construído 
em 1988. Várzea Grande é outra hoje. Vossa Excelência, que tem defendido a questão da saúde em 
Sinop, sabe que temos uma rede hospitalar no Estado que não atende a demanda! Então, eu queria 
trazer a esta tribuna essa discussão que é fundamental.  

Vamos discutir o orçamento do Estado para o ano que vem. A prioridade hoje para 
o Estado de Mato Grosso tem que ser saúde. A prioridade tem que ser saúde! É por falta de saúde 
que as pessoas morrem, é for falta de atendimento que as pessoas estão morrendo! Então, quero 
propor fila zero. Vamos fazer convênio, o Estado fazer convênio com a rede particular, com os 
hospitais filantrópicos; paga, se tiver que pagar, sai dessa situação do SUS, de refém do SUS.  

O médico não opera com a tabela do SUS. Ele não é obrigado a operar, logo, ele 
não opera. Hoje o anestesista, para ficar quatro horas aplicando anestesia numa cirurgia de alta 
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complexidade, ganha R$40,00. Que anestesista ficará fazendo anestesia numa cirurgia de quatro, 
cinco horas para ganhar R$40,00? É isso que aumenta a fila do SUS... (TEMPO ESGOTADO)... 

Não adianta ficarmos nos enganando! Pelo SUS a fila não anda! Então, vamos 
fazer um trabalho diferenciado, pagamento diferenciado. O dinheiro aplicado na saúde é a melhor 
aplicação do dinheiro público! 

Então, proponho fila zero. Vamos acabar com as filas, operar aquelas pessoas que 
estão aguardando essas cirurgias de alta complexidade. 

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - No Pequeno Expediente, com a 

palavra a Deputada Profª Vilma. 
A SRª PROFª VILMA - Sr. Presidente, companheiros Deputados, companheira 

Deputada, funcionários desta Casa, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, imprensa. 
Cumprimento e desejo um bom dia a todos para que realmente possamos 

desenvolver bons trabalhos durante esta manhã de quarta-feira.  
Faço uso deste Pequeno Expediente, Sr. Presidente, para protocolar nesta Casa 

algumas proposições.  
1ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 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 Congratulações, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 
membros, mediante requerimento da Deputada Profª Vilma, expressa suas mais veementes 
congratulações ao município de Rondonópolis, pelo seus 56º aniversário de fundação na data de 10 
de Dezembro de 2009”. 

O município originalmente era conhecido como Ponte de Pedra, por causa do rio 
de mesmo nome que banha a região. Com a passagem da Comissão Rondon pela região, a fim de 
fazer levantamentos para a construção de linhas telegráficas, veio o tenente Otávio Pitaluga, que 
mediu e instituiu as diretrizes para uma futura cidade. Com esse projeto, a localidade foi rebatizada 
de Rondonópolis, em homenagem a Marechal Rondon. 

Assim, congratulamos todos os munícipes de Rondonópolis pelo o aniversário de 
fundação do Município, localizado a 230km de Cuiabá, Rondonópolis tem se destacado como 
importante município de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso. Desta 
forma, cumpre esta Casa Legislativa, encaminhar cópia da presente moção à Prefeitura Municipal de 
Rondonópolis, à Câmara Municipal e órgãos de imprensa para conhecimento da população.  

Empenho meus esforços no sentido de continuamente apoiar o desenvolvimento 
do município de Rondonópolis e a celeridade dos Governantes de poderem administrar tão 
adequadamente o município. Minhas sinceras congratulações.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputada PROFª VILMA - PSB 
Parabéns, pelos 56 anos ao município de Rondonópolis, apesar de que 

Rondonópolis amanhã, dia 10 de dezembro, completa 56 anos, lamentando porque, infelizmente, 
algumas famílias estão desabrigadas devido à sequência de chuvas nesses dias. Todas as vezes que 
chove muito nas redondezas do rio Vermelho acaba inundando e desabrigando as famílias que 
moram naquelas imediações.  

Mas quero protocolar esta Moção Congratulações a nossa cidade de Rondonópolis 
pelo dia de amanhã, 10 dez de dezembro, dia de festa para a nossa cidade quero e parabenizando 
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pelos seus cinquenta e seis anos. Cinquenta e seis anos de luta, de caminha, de várias conquistas 
daquela cidade.  

 
2ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos 
Anais, Moção de Congratulações, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 
membros, mediante requerimento da Deputada Profª Vilma, expressa suas mais veementes 
Congratulações a Escola Estadual Dr. Hélcio de Souza, do município de Tangará da Serra, pelo 
reconhecimento do Ministério da Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Estado de 
Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Unesco, como Escola 
Solidária”. 

Nesta data especial, queremos felicitar a Escola Estadual Dr. Hélcio de Souza, pelo 
reconhecimento com o Selo Escola Solidária, que será entregue este ano para 18 escolas estaduais de 
Mato Grosso. O Selo é um reconhecimento às boas iniciativas, ações e projetos de cidadania e 
voluntariado educativo desenvolvidos pelas escolas públicas e particulares de todo o país.  

Empenho meus esforços no sentido de continuamente apoiar o desenvolvimento e 
celeridade das vossas ações para melhorar as condições de qualidade de ensino para as crianças e 
jovens do Estado de Mato Grosso. Parabenizo a Escola Estadual Dr. Hélcio de Souza. Minhas 
sinceras congratulações!  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputada PROFª VILMA - PSB 
 
3ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos 
anais Moção de Congratulações, na forma: 

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 
membros, mediante requerimento da Deputada Profª Vilma, expressa suas mais veementes 
congratulações a Escola Estadual Manoel Marinheiro do Município de Tangará da Serra, pelo 
reconhecimento do Ministério da Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Estado de 
Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Unesco, como Escola 
Solidária”. 

Nesta data especial, queremos felicitar a Escola Estadual Manoel Marinheiro, pelo 
reconhecimento com o Selo Escola Solidária, que será entregue este ano para 18 escolas estaduais de 
Mato Grosso. O Selo é um reconhecimento às boas iniciativas, ações e projetos de cidadania e 
voluntariado educativo desenvolvidos pelas escolas públicas e particulares de todo o país.  

Empenho meus esforços no sentido de continuamente apoiar o desenvolvimento e 
celeridade das vossas ações para melhorar as condições de qualidade de ensino para as crianças e 
jovens do Estado de Mato Grosso. Parabenizo a Escola Estadual Marinheiro. Minhas sinceras 
congratulações!  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputada PROFª VILMA - PSB 
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4ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos 
anais Moção de Congratulações, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 
membros, mediante requerimento da Deputada Profª Vilma, expressa suas mais veementes 
Congratulações a Escola Estadual Emanuel Pinheiro, do município de Tangará da Serra, pelo 
reconhecimento do Ministério da Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Estado de 
Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Unesco, como Escola 
Solidária”. 

Nesta data especial, queremos felicitar Escola Estadual Emanuel Pinheiro, pelo 
reconhecimento com o Selo Escola Solidária, que será entregue este ano para 18 escolas estaduais de 
Mato Grosso. O Selo é um reconhecimento às boas iniciativas, ações e projetos de cidadania e 
voluntariado educativo desenvolvidos pelas escolas públicas e particulares de todo o país.  

Empenho meus esforços no sentido de continuamente apoiar o desenvolvimento e 
celeridade das vossas ações para melhorar as condições de qualidade de ensino para as crianças e 
jovens do Estado de Mato Grosso. Parabenizo a Escola Estadual Emanuel Pinheiro. Minhas sinceras 
congratulações.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputada PROFª VILMA - PSB 
 
5ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos 
anais, Moção de Congratulações, na forma: 

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 
membros, mediante requerimento da Deputada Vilma Moreira, expressa suas mais veementes 
Congratulações a Escola Estadual Prof. João Crisóstomo de Figueiredo do município de Cuiabá, 
pelo reconhecimento do Ministério da Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Estado de 
Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Unesco, como Escola 
Solidária”. 

Nesta data especial, queremos felicitar a Escola Estadual Prof. João Crisóstomo de 
Figueiredo, pelo reconhecimento com o Selo Escola Solidária, que será entregue este ano para 18 
escolas estaduais de Mato Grosso. O Selo é um reconhecimento às boas iniciativas, ações e projetos 
de cidadania e voluntariado educativo desenvolvidos pelas escolas públicas e particulares de todo o 
país.  

Empenho meus esforços no sentido de continuamente apoiar o desenvolvimento e 
celeridade das vossas ações para melhorar as condições de qualidade de ensino para as crianças e 
jovens do Estado de Mato Grosso. Parabenizo a Escola Estadual Prof. João Crisóstomo de 
Figueiredo. Minhas sinceras congratulações!  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputada PROFª VILMA - PSB 
Essas escolas receberam essa premiação com o Selo Escola Solidária, pelos 

trabalhos, pelas iniciativas, inclusive ações e projetos envolvendo a comunidade. Várias escolas 
receberam essa premiação e também queremos parabenizá-las, escolas públicas e algumas 
particulares do Estado de Mato Grosso.  

São essas as proposições, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Com a palavra o Deputado Dr. 
Antônio Azambuja.  

O SR. DR. ANTÔNIO AZAMBUJA - Sr. Presidente, Deputado Dilceu Dal Bosco, 
Deputada Profª Vilma, imprensa, amigos que nos assiste pela TV Assembleia Legislativa um bom-
dia.  

Venho à tribuna apenas complementar a fala do Deputado Sérgio Ricardo, quanto 
a zerar as filas.  

Várias tentativas já foram feitas nesta Casa pelos Deputados, inclusive há poucos 
meses foi pedido aqui pela própria Assembleia Legislativa, que os Deputados médicos - eu, o 
Deputado Guilherme Maluf e o Deputado Dr. Walace - fizessem um documento para os colegas 
Deputados e para o Secretário, que fosse discutido, para tentar resolver esse impasse das filas, das 
demandas reprimidas e organizar, dar um pouquinho mais de decência à Central de Regulação. 

Infelizmente, houve muitas, muitas e muitas conversas, mas falta vontade política. 
O que nós percebemos é que quanto mais se fala em dar direção correta à área da saúde mais a coisa 
vira do lado contrário. 

Eu vi aqui hoje uma matéria do Deputado Dilceu Dal Bosco com o Governador 
tratando sobre a questão da microrregionalização, que é uma questão que já vínhamos cobrando do 
Secretário Augustinho Moro há um século. 

Quando fui Secretário-adjunto do Estado, em 2006 e 2007, o que eu mais coloquei 
para o Secretário Augustinho Moro foi isso, a descentralização da saúde, deixar de trazer todo 
mundo para Cuiabá, todo mundo para os Hospitais Regionais e investir nas infraestruturas nos polos, 
onde existem bons hospitais, que o Estado sequer faz algum convênio. Mas não andou!  

Não sei se é porque o Secretário não conhece da área da saúde, porque ele não é 
médico, não é da área da saúde, é um administrador de empresa, e está assessorado por algumas 
pessoas que não têm vontade política para fazer, nada avançou! Nada avançou na questão dos 
Hospitais Regionais! Continua sendo da mesma forma - custos absurdos! 

Essa comparação que o Deputado Dilceu Dal Bosco coloca aqui do Hospital Santo 
Antônio, de Sinop, é a mesma situação do Hospital São Luiz, em Cáceres, um hospital que tem 
trezentos funcionários, gasta quinhentos mil reais por mês e atende a mesma quantidade de pessoas 
que se atende no Hospital Regional. O Hospital Regional tem quase novecentos funcionários, gasta 
dois milhões e atende a mesma coisa! Tudo isso foi falado para o Secretário Augustinho Moro há 
três anos atrás. Mas, infelizmente, não anda! 

Eu não sei se o Governador vai conseguir mudar agora no final do seu mandato, 
mas duvido muito que isso vá acontecer. Eu gostaria que acontecesse, porque na nossa região 
também tem - o Deputado Ademir Brunetto conhece - a Santa Casa, que é um hospital filantrópico, 
que poderia diminuir 200 quilômetros de caminhada até Cáceres e mais de 200 quilômetros até 
Cuiabá, para atender bem os pacientes.  

Infelizmente só agora começaram a investir um pouquinho de recurso para 
melhorar a infraestrutura daquele hospital, coisa que poderia estar sendo feita há dois, três, quatro 
anos. É uma questão de enxergar as coisas. Simplificar e desburocratizar. Mas na saúde, 
infelizmente, o que vemos é cada vez mais criar burocracia e não tentar diminuir. 

Eu quero ver o Estado organizar a fila, organizar a Central de Regulação sem 
acabar com a fila de espera que hoje existe! Só existe uma saída, e isso o Deputado Guilherme 
Maluf já colocou, eu já coloquei, que é a realização de mutirões. Se não fizer mutirão para acabar 
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com a fila da cirurgia cardíaca, jamais vai organizar a Central de Regulação, jamais vai organizar a 
cirurgia ortopédica e jamais vai organizar o cateterismo cardíaco.  

Tem que fazer mutirões em cada uma dessas, porque senão você nunca vai 
organizar a Central de Regulação. Será sempre a bagunça que existe aí e não tem nenhum cientista 
que conseguirá resolver esse problema, se realmente não tiver vontade... (TEMPO ESGOTADO.) 

O SR. PRESIDENTE (DILCEU DAL BOSCO) - Com a palavra, o Deputado José 
Domingos Fraga (TRANSFERE). Com a palavra, o Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento as 
Srªs Deputadas, também os servidores da Casa e todos aqueles que prestigiam esta Sessão. 

Eu também quero, na mesma linha, dizer sobre a nossa preocupação, a 
preocupação de todos nós, todos os Deputados, concernente a questão da saúde. Tem sido a tônica 
sempre aqui desta Casa debater a questão da saúde, até pela situação em que nos encontramos, 
principalmente aqui no Município de Cuiabá. 
(O DEPUTADO SÉRGIO RICARDO ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 09:15 HORAS.) 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Porque toda a questão da média e alta 
complexidade acaba fluindo para Cuiabá. E ficam sempre os pacientes que necessitam do 
atendimento numa situação extremamente difícil, e os Deputados acabam sendo cobrados. Em todos 
os momentos que visitamos o interior do Estado, a cobrança é muito forte nesse sentido. Quem 
precisa fazer um tratamento de média e alta complexidade encontra uma barreira muito forte.  

É o momento que nós temos e a oportunidade que nós temos, já que foi instituída a 
CPI da Saúde nesta Casa, para que a Comissão efetivamente possa nesse trabalho demonstrar as 
irregularidades que têm ocorrido em nível de saúde em todo o Estado. Acho que é um momento 
importante. O Governo do Estado tem feitos os investimentos. Agora é importante que nós 
realmente detectemos o porquê de o atendimento não chegar a ponta, não chegar até a população 
mais carente, aquela que efetivamente necessita do atendimento.  

E nós temos nos deparados com situações extremamente desgastantes, inclusive 
aqui já ditas pelos Deputados que são médicos, como tratamento e, quando se faz uma intervenção 
de cateterismos, ter que ficar esperando muito tempo na fila. Teoricamente o custo não é tão alto e 
pode ser feito de forma muito mais célere, mas infelizmente às vezes o paciente tem que aguardar. 
Nós já fizemos proposta aqui para mutirão de cirurgias de catarata que também tem um valor 
pequeno, e é importante que isso seja feito, até porque a qualidade de vida das pessoas melhora 
substancialmente. 

Então, é um momento importante que essa discussão seja travada aqui e que nós ao 
final dessa CPI tenhamos um resultado que venha ao encontro do interesse da sociedade mato-
grossense, que possa demonstrar as falhas que houve e que a nossa população possa realmente ser 
atendida com tempo. 

Quero, Sr. Presidente como sempre faço ler uma parte da Bíblia Sagrada, Salmo 
112. Nos diz assim a Bíblia Sagrada, palavra de Deus: 

“Louvai ao Senhor! O homem que teme ao Senhor é abençoado e encontra grande 
prazer em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra; a geração dos íntegros será 
abençoada. Bens e riqueza estão em sua casa; e sua justiça dura para sempre. Mesmo na escuridão, 
brilha uma luz aos retos, pois Ele é compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem generoso 
que empresta e conduz seus negócios com justiça, pois nunca será abalado. O justo ficará em 
memória eterna. As más notícias não temerá. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu 
coração está bem firme. Ele não temerá. Finalmente Ele observará um triunfo sobre seus adversários. 
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Derramou dádivas ao necessitado; sua justiça dura para sempre; seu poder é exaltado com gloria. O 
ímpio verá isto e se enraivecerá; rangerá os dentes e derreterá; o desejo dos perversos perecerá.”. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - Com a palavra, no Pequeno 

Expediente, o Deputado Dilceu Dal Bosco (TRANSFERE). Com a palavra, o Deputado Guilherme 
Maluf (TRANSFERE). Com a palavra, o Deputado Alexandre Cesar (TRANSFERE). Com a 
palavra, o Deputado J. Barreto. 

O SR. J. BARRETO - Sr. Presidente, Deputado Sérgio Ricardo; Srs. Deputados; 
Srªs Deputadas; eminente Deputado Guilherme Maluf; Exmº Sr. Deputado Ademir Brunetto. 

Ontem, tivemos a felicidade de estar com o Presidente da AGECOPA, o ex-
Prefeito Adilton Sachetti, juntamente com o eminente ex-Deputado Estadual Carlos Brito. 
Convocamos os dois para estarem presentes no debate com a Comissão da Agência de Fiscalização 
da Copa do Mundo, na primeira semana da volta dos trabalhos legislativos. Com isso quero afirmar 
que a nossa sala será inaugurada por completo, com transmissão direta pela TV Assembleia 
Legislativa à Baixada Cuiabana e quem sabe para todo o Estado de Mato Grosso. E vamos 
questionar principalmente, de interesse do Deputado Guilherme Maluf, as questões de infraestrutura 
porque na sala onde eles estão têm engenheiros, técnicos, elaborando os projetos principais para que 
no ano que vem comece a ser trabalhada efetivamente as obras da Copa do Mundo. Inclusive, já foi 
anunciado pela imprensa de que no mês de março será feita a licitação para construção da nova arena 
da Copa do Mundo. 

Mas, Sr. Presidente, a cidade de Rondonópolis completa amanhã mais um ano de 
vida. Cidade pujante, cidade com perfil de crescimento, uma das cidades que mais cresce no centro-
oeste brasileiro e no Brasil, que não acompanha o crescimento do Estado, mas, acompanha em 4,3% 
o seu crescimento anual.  

Hoje à noite haverá uma Sessão Solene, e eu estou aqui pedindo dispensa da minha 
presença hoje e amanhã para estar na Sessão Solene da Câmara Municipal e amanhã acompanhando 
alguns atos que serão realizados na cidade de Rondonópolis. 

E quero aqui, em meu nome, em nome da Deputada Profª Vilma e em nome dos 
Deputados Sebastião Rezende e Percival Muniz, deixar registrado nos Anais da Casa e 
cumprimentar a população de Rondonópolis, que é quem faz crescer aquela cidade. Com todo 
respeito ao atual Prefeito Zé Carlos do Pátio, que precisa repensar, que precisa remodelar a sua 
administração para que nós possamos realmente continuar nesse mesmo ritmo de crescimento. 

Não estou aqui criticando, mas é preciso que ele, a partir de janeiro, fevereiro, 
repense o modelo administrativo, “prefeitar” realmente a cidade de Rondonópolis... (TEMPO 
ESGOTADO)... E, com certeza, se tem uma pessoa que torce pelo Deputado Zé Carlos do Pátio é o 
Deputado J. Barreto, que já foi Prefeito da cidade, que teve a felicidade de ser governante daquela 
cidade por quatro anos. 

Portanto, eu meu nome e em nome dos nossos Deputados da base... O Deputado 
Sebastião Rezende está aqui confirmando que o que estamos falando também é em seu nome e em 
nome da Deputada Profª Vilma. 

Quero desejar a ele todo sucesso. Falta mais de três anos e o tempo passa, que ele 
possa reconstruir o seu Secretariado, fazer uma grande administração para que nós possamos 
aplaudi-lo no final da gestão. Se tem alguém que torce por ele somos todos nós, porque somos 
apaixonados pela cidade de Rondonópolis. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE 
DEZEMBRO DE 2009, ÀS 08:00 HORAS.   

Pág. 10 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Amanhã, no feriado, nós estaremos presentes, abraçando todos os 
rondonopolitanos e cumprimentando-os por mais um ano de criação daquela cidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - Queremos parabenizar, em nome da 

Assembleia Legislativa, a cidade de Rondonópolis, e reconhecer que ela é o que é porque tem nos 
seus representantes políticos, pessoas que aqui defendem os interesses da região: Deputada Profª 
Vilma, Deputado J. Barreto, Deputado Sebastião Rezende, Deputado Percival Muniz e outros que 
passaram por aqui como Deputados e que ainda nesta Casa defendem os interesses de Rondonópolis, 
como o Deputado Gilmar Fabris; a Bancada do Sul é muito forte nesta Casa. Sempre foi e continua 
forte. É por isso que Rondonópolis é a cidade que é. 

Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Sebastião Rezende. 
O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Os Deputados Sérgio Ricardo, J. Barreto e a 

Deputada Profª Vilma já externaram suas satisfações por mais um aniversário do Município de 
Rondonópolis, e nós também queremos externar a nossa alegria. Eu que tive o privilégio de nascer 
no Município de Rondonópolis e ter a minha vida toda dedicada àquele município e toda região. Fiz 
isso durante 23 anos da minha vida como engenheiro civil, projetando a cidade, muitas obras na 
cidade. E, realmente, Rondonópolis tem experimentado durante esses anos um desenvolvimento 
significativo.  

Hoje é um município que tem vida própria, consegue caminhar, independente da 
administração. É óbvio que, se o administrador for um visionário, que tem condição de dirigir os 
destinos ou fazer uma boa gestão, a cidade vai progredir muito mais.  

Obviamente que temos desejado a todos os administradores, e não é diferente 
agora na administração do Prefeito Zé Carlos do Pátio, que realmente ele possa trabalhar e fazer com 
que todos os compromissos assumidos na campanha possam ser honrados. Esse é o nosso desejo e 
que o município possa continuar crescendo, progredindo, para o bem de toda população 
rondonopolitana. 

Eu pedi a palavra, pela Ordem, para convocar a Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação para se reunir e analisar alguns projetos de iniciativa dos Srs. Deputados e também 
Mensagens de autoria do Poder Executivo. É uma solicitação da Mesa Diretora. 

Portanto, fica a Comissão de Constituição, Justiça e Redação convocada para essa 
reunião Extraordinária.  

Muito obrigado, Sr. Presidente!  
O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - Nos termos do art. 118, § 1º do 

Regimento Interno, foram apresentadas proposituras de autoria dos Srs. Deputados: 
Dilceu Dal Bosco 

MOÇÃO DE PESAR: “Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno 
deste Poder, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de 
Pesar aos familiares do Sr. Claudemir Bergamo, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 
dos Senhores Deputados que a compõem, vem apresentar Moção de Pesar aos familiares do Senhor 
Claudemir Bergamo, pelo seu passamento ocorrido em 06 de dezembro de 2009.  

 
JUSTIFICATIVA 
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Claudemir Bergamo tinha 40 anos, era solteiro, formado em língua portuguesa, 
com especialização em literatura e gramática e estava cursando mestrado na Universidad de 

Asunción, no Paraguai, onde defenderia sua tese em janeiro próximo. 
Escolheu o Município de Sinop para estabelecer sua moradia, residindo ali há 

aproximadamente 29 (vinte e nove) anos, e atualmente morava num redondo residencial, no centro 
da cidade. 

Homem de muitas qualidades, guerreiro, honesto, estudioso, falava três idiomas, 
era admirador da literatura e muito respeitado em seu meio social, querido por seus alunos e muito 
conhecido na região. 

Trabalhou na diretoria da Igreja São Camilo, em Sinop, buscando sempre auxiliar 
todos aqueles que estavam ao seu redor, que faziam parte de seu cotidiano. Atualmente o professor 
estava trabalhando no Colégio Regina Pacis e também na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Ênio 
Pipino. 

No dia 06 de dezembro, por volta das 15hs, Claudemir foi internado no Hospital 
Santo Antônio com sintomas de dengue hemorrágica. Após a internação, foram realizados diversos 
exames e confirmada a dengue, sendo então transferido para a unidade de tratamento intensivo, onde 
por volta das 21h veio a falecer. 

Por vontade do nosso Pai-eterno, o professor Claudemir, ‘Tito’ como era 
carinhosamente conhecido por todos, juntou-se a ele. É com profundo pesar que registramos esta 
Moção, destacando que a história de vida de Claudemir Bergamo ficará para sempre gravada nos 
corações de todos. 

 Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado DILCEU DAL BOSCO - DEM” 
 
ADALTO DE FREITAS - DALTINHO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO:  
“Concede o Título de Cidadão Mato-

grossense ao Sr. Hélio de Albuquerque 

Milhomem. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o art. 26 - XXVIII da Constituição Estadual e o art. 171, inciso VIII do 
Regimento Interno, resolve: 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Hélio de Albuquerque Milhomem o Título de 
Cidadão Mato-grossense. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Hélio de Albuquerque Milhomem, nascido no dia 02 de fevereiro de 1940, no 

Estado de Maranhão. 
Veio para Mato Grosso no ano de 1956, para a Fundação Brasil Central, atuando 

como chefe da Base da Vila Ministro João Alberto. 
Fiscal de estradas nas BR 070, 080, 158, e trabalhou arduamente na abertura da 

estrada Vilhena/Juína. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE 
DEZEMBRO DE 2009, ÀS 08:00 HORAS.   

Pág. 12 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Secretário de obras no Município de Nova Xavantina, sempre prestou serviços aos 
mais carentes. 

Recebeu a comenda do mérito da imprensa, denominada Comenda Rondon, por 
seus serviços prestados na área do jornalismo, principalmente no combate à corrupção política. 

Assim sendo, é pessoa digna de honraria pelo trabalho no âmbito do Estado de 
Mato Grosso, razão pela qual requeremos a Sessão Especial, materializando assim este sentimento 
de reconhecimento. 

Indiscutivelmente, um cidadão que merece, com todas as honras, receber 
distinguida láurea. Logo, submeto ao elevado descortino de meus ilustres Pares, a presente 
proposição legislativa, aos quais conclamo manifestarem-se pela sua acolhida e merecida aprovação. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 
EMENDA MODIFICATIVA: 

“Modifica ao Projeto de Lei nº 

564/2009, de autoria do Poder 

Executivo. 

 

Fica modificado o artigo 5º do Projeto de Lei nº 564/2009, que passa ter a seguinte 
redação:  

‘Art. 5º Os créditos a que se refere esta Lei poderão ser pagos preferencialmente 
ao credor em espécie, ou utilizado pelo mesmo como forma de abatimento do valor do débito do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores - IPVA.” 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O objeto em análise é o Projeto de Lei nº 564/2009, em trâmite nesta Assembleia 

Legislativa. 
O referido projeto de lei propõe a concessão de créditos aos adquirentes de bens e 

serviços, induzindo o consumidor a exigir a emissão da nota fiscal pelo estabelecimento, pois serão 
beneficiados com a concessão de créditos proporcionais aos valores das respectivas notas fiscais. 

A presente emenda visa modificar o artigo 5º, passando também a gerar o direito 
de recebimento em espécie por parte do consumidor. 

Ou seja, além do direito de abatimento do IPTU e do IPVA, o consumidor, ao 
exigir sua nota fiscal, poderá optar por receber em dinheiro. 

Deverá destacar que essa medida é adotada nos Estados de São Paulo e no Distrito 
Federal. 

Por todo o exposto, propomos a modificação do Projeto de Lei nº 564/2009, nos 
termos do ora exposto. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: “Com fulcro no que preceitua o Regimento 

Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora o encaminhamento da presente Moção 
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de Congratulações ao Município de General Carneiro pelo aniversário de 46 anos de emancipação 
política e administrativa, conforme justificativa anexa. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
Tem como escopo a presente propositura homenagear o Município de General 

Carneiro, por seu aniversário de 46 anos de emancipação político-administrativa. 
O município foi criado por meio da Lei nº 2.051 de 03 de dezembro de 1963, de 

autoria do Deputado Valdon Varjão e sancionada pelo Governador Fernando Corrêa da Costa. 
Como base econômica do Município de General Carneiro destaca-se a pecuária. A 

agricultura aproveita o cerrado, com o cultivo de grãos. 
Pelas razões aqui expostas, requeremos à Mesa Diretora desta Assembleia 

Legislativa que seja apreciada e encaminhada esta Moção de Congratulação ao Município de 
General Carneiro. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: “Com fulcro no que preceitua o Regimento 

Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora o encaminhamento da presente Moção 
de Congratulações ao Exmº Vereador Albano Dembogurski, da Câmara Municipal de Alto Boa 
Vista, por sua brilhante atuação parlamentar defendendo os direitos do homem do campo, conforme 
justificativa anexa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Tem como escopo a presente propositura, homenagear com Moção de 

Congratulações o Exmº Vereador da Câmara Municipal de Alto Boa Vista, Albano Dembogurski 
por sua brilhante atuação parlamentar, principalmente em defesa aos direitos do homem do campo. 

Em que pese defender os direitos do homem do campo, a sua atuação como 
parlamentar é inconteste em todas as áreas. 

Sempre atento às questões sociais, não deixa de ajudar os que mais dependem das 
ações do Poder Público. 

Por essas razões é que apresentamos a presente Moção de Congratulação ao 
Vereador Albano Dembogurski, e requeremos da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa que 
seja apreciada  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 
INDICAÇÃO: “Indica ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de 

Infraestrutura, a necessidade da conclusão da quadra poliesportiva da Escola Estadual Antônio 
Gomes, no Município de São José do Xingu. 

Com fulcro no que preceitua o art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa 
de Leis, requeiro à Mesa Diretora o encaminhamento da presente Indicação ao Governo do Estado, 
com cópia à Secretaria de Infraestrutura, mostrando a necessidade da conclusão da quadra 
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poliesportiva da Escola Estadual Antônio Gomes, no Município de São José do Xingu, conforme 
justificativa anexa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A presente Indicação tem como escopo demonstrar a necessidade da conclusão da 

quadra poliesportiva da Escola Estadual Antônio Gomes, no Município de São José do Xingu. 
A conclusão da quadra coberta será de muita importância tanto para a comunidade 

escolar quanto para população em geral, pois será um meio de interação da comunidade com a 
escola.  

Por tudo isso, requeremos, pois, à Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, 
que encaminhe a presente Indicação para análise e tomadas das providências necessárias. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 
INDICAÇÃO: “Indica ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de 

Educação, a necessidade da construção de uma escola com quadra coberta no Distrito de Santo 
Antônio do Fontoura, no Município de São José do Xingu. 

Com fulcro no que preceitua o art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa 
de Leis, requeiro à Mesa Diretora o encaminhamento da presente Indicação ao Governo do Estado, 
com cópia à Secretaria de Educação, mostrando a necessidade da construção de uma escola com 
quadra coberta no Distrito de Santo Antonio do Fontoura, no Município de São José do Xingu, 
conforme justificativa anexa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A presente Indicação tem como escopo demonstrar a necessidade da construção de 

uma escola e quadra coberta no Distrito de Santo Antonio do Fontoura, no Município de São José do 
Xingu. 

É necessária a construção de pelo menos 10 salas de aula para atender as crianças 
e jovens que residem na localidade. 

No distrito existem hoje cerca de 400 alunos de todas as séries, inclusive de ensino 
médio que estão estudando em locais de condições subumanas ou até mesmo em baixo de árvores. 

Por se tratar de uma medida que visa melhorar a qualidade de vida, garantir a 
educação, que por sinal está previsto na nossa Carta Magna, vemos ser de extrema necessidade a 
construção da referida escola. 

Por tudo isso, requeremos, pois, à Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, 
que encaminhe a presente Indicação para análise e tomadas das providências necessárias. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 
INDICAÇÃO: “Indica ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de 

Educação, a necessidade da construção de um espaço adequado ao funcionamento de uma biblioteca 
pública no Município de São José do Xingu. 
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Com fulcro no que preceitua o art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa 
de Leis, requeiro à Mesa Diretora o encaminhamento da presente Indicação ao Governo do Estado, 
com cópia à Secretaria de Educação, mostrando a necessidade da construção de um espaço adequado 
ao funcionamento de uma biblioteca pública no Município de São José do Xingu, conforme 
justificativa anexa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A presente Indicação tem como escopo sensibilizar o Governo do Estado de Mato 

Grosso, bem como o Secretário de Estado de Educação, para a construção de um espaço adequado 
para o funcionamento de uma biblioteca municipal no Município de São José do Xingu. 

O referido município não conta com nenhuma biblioteca pública, deixando os 
alunos sem nenhuma ferramenta de pesquisa. 

De suma importância ressaltar que uma biblioteca pública, onde os alunos possam 
pesquisar e se atualizar por meio dos livros é o mínimo que o Estado deve fazer para melhoria da 
educação.  

Por tudo isso, requeremos, pois, à Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, 
que encaminhe a presente Indicação para análise e tomadas das providências necessárias. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 
INDICAÇÃO: “Indica ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de 

Infraestrutura e à Secretaria Extraordinária de Projetos Estratégicos, a necessidade de realizar 
reparos na estrada que liga o Município de Bom Jesus do Araguaia ao Distrito de Novo Paraíso, no 
Município de Ribeirão Cascalheira. 

Com fulcro no que preceitua o art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa 
de Leis, requeiro à Mesa Diretora o encaminhamento da presente Indicação ao Governo do Estado, 
com cópia à Secretaria de Estado de Infraestrutura, mostrando a necessidade de realizar reparos na 
estrada que liga o Município de Bom Jesus do Araguaia ao Distrito de Novo Paraíso, no Município 
de Novo Paraíso, no Município de Ribeirão Cascalheira, conforme justificativa anexa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Vislumbra a presente propositura legislativa, demonstrar a necessidade de efetuar 

reparos na estrada que liga o Município de Bom Jesus do Araguaia ao Distrito de Novo Paraíso, no 
Município de Ribeirão Cascalheira.  

Devido às constantes chuvas que tem atingido a região, as estradas se encontram 
em estado precários, dificultando o escoamento da produção, bem como o tráfego de carros e ônibus. 

A região é grande produtora de leite, vivendo no distrito em torno de 400 famílias 
que tiram o sustento na região. 

É de extrema urgência os reparos, tendo em vista ser a única via de acesso para os 
produtores e moradores locais. 

Ainda deve se levar em consideração que diante das dificuldades financeiras que 
os municípios de todo o Estado vem sofrendo, o Município de Ribeirão Cascalheira não possui 
dotação orçamentária para efetuar tal recuperação. 
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É preciso promover a melhoria na qualidade de vida dos moradores da região, o 
desenvolvimento econômico e social, bem como a ampliação de investimentos na área de 
infraestrutura. 

Por tudo isso, requeremos, pois, à Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, 
que encaminhe a presente Indicação para análise e tomadas das providências necessárias. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - PMDB” 
 

Riva  
REQUERIMENTO: “Com fulcro nos arts. 443 e seguintes do Regimento Interno, 

requeiro ao soberano Plenário que aprove a convocação de uma Audiência Pública no dia 16 de 
março de 2010 (terça-feira), às 09 (nove) horas, no Auditório Deputado Milton Figueiredo, com a 
finalidade de discutir o Projeto de Lei nº 572/2009, que institui o Sistema de Prontuário Eletrônico 
Único no Âmbito da Rede Pública Estadual de Saúde e dá providências. 

Deverão ser convidados: 
- Governador do Estado; 
- Secretários de Estado; 
- Prefeito e Vereadores de Cuiabá; 
- Prefeito e Vereadores de Várzea Grande; 
- Prefeitos; 
- Câmaras Municipais; 
- Secretários Municipais de Saúde; 
- Conselho Estadual de Saúde; 
- Conselhos Municipais de Saúde; 
- Ouvidores de Saúde; 
- Consórcios Regionais de Saúde. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Com a finalidade de discutir o Projeto de Lei nº 572/2009, que ‘institui o Sistema 
de Prontuário Eletrônico Único no Âmbito da Rede Pública Estadual de Saúde e dá providências’. 

O sistema de saúde no Estado de Mato Grosso, não diferentemente de outros 
Estados brasileiros, carece de instrumentos que a otimizem, fazendo com que o atendimento à 
população, especialmente a mais carente, seja de melhor qualidade em todos os sentidos. 

Nesta seara, o projeto de lei em tela institui o sistema de ‘prontuário eletrônico 
único’. Por meio desse prontuário, toda a vida pregressa, no que concerne a saúde do cidadão, fica 
disponível a um ‘click’ no computador, preservados, sem sombra de dúvida, seus direitos.  

O prontuário eletrônico único possibilitará o acesso, pelos médicos devidamente 
autorizados, de todas as informações úteis à saúde do paciente, fato que facilitará o atendimento e 
evitará, até mesmo, eventuais erros médicos. 

Ademais, haverá a agilização de procedimentos de urgência que podem levar à 
diminuição dos casos de óbito por morosidade do atendimento, o que é fundamental para um serviço 
de assistência à saúde de vanguarda.  

Entendemos ser de fundamental importância para nosso Estado a discussão dessa 
matéria, tendo em vista os reflexos que a mesma trará para sociedade 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
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Deputado RIVA - PP” 
 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: “Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, seja enviada 

Moção de Congratulações as senhoras e senhores elencados abaixo, vazada nos seguintes termos:  
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

dos Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, na passagem do 
Dia Internacional dos Direitos Humanos, vem manifestar o reconhecimento público aos senhores 
Des. João Carlos Ribeiro de Souza, Valdiney Arruda, Ana Emília Sotero, José Pedro dos Reis, Pe. 
João Salorine (in memoriam), Izabel Alvarez da Cruz (in memoriam), Lúcia Vitor Coelho (in 

memoriam), Ângela Maria dos Santos, José Rodrigues Rocha Júnior, Clóvis Figueiredo Cardoso, 
Shirley Weber, Profº Dr. Naldson Ramos da Costa, Irmã Alda Gambarotto, Pastor Teobaldo Witter, 
Antônio Kato, Alexandre Bustamante dos Santos, Auremácio Carvalho, Cláudia Cristina Ferreira de 
Carvalho, Ir. Leonora Brunetto, Márcia Cristina Ourives da Silva, Márcio Antônio Dias de Oliveira 
Cambahuba, Rubens Carlos de Oliveira, ET Ferreira Borges da Luz, PE. Deusdédit Monge de 
Almeida, Roberto Thadeu Vaz Curvo, Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, Miguel dos 
Anjos, Jonas Pereira de Souza, Edson Penha Mendes, Eliana Vitalino, Adair José Alves Moreira, 
Terezinha Maggi, Diógenes Curado, Fernanda Mendes Pereira Cardoso, Carla Rita Leal Faria, Neide 
Aparecida Gomes Mendonça, Heitor Geraldo Reys, Joaquim Lopes Ventura, Dalete Soares de 
Souza, Zózima Dias dos Santos Sales, Jacques Lopes da Cunha, Paulo Eduardo de C. Wolkmer, 
Maria Edna Lúcia de Oliveira, José Vieira Marques Júnior, Marcos Aurélio Veloso e Silva, Inácio 
José Werner, Gilberto Santos, Edvaldo José da Silva, Pedro da Silva Albuquerque, Lúcia de Lourdes 
Gonçalves, Edio Martins, Genilto Nogueira e a Associação da Comunidade Negra Rural Quilombo 
Ribeirão do Mutuca, pelos relevantes serviços prestados em defesa dos Direitos Humanos em nosso 
Estado. 

Recebam essa justa homenagem como demonstração de respeito e admiração de 
todos os mato-grossenses.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado RIVA - PP” 
 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: “Com fundamento no que dispõe o 
Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações às entidades elencadas abaixo, vazada nos seguintes termos:  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 
dos Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, na passagem do 
Dia Internacional dos Direitos Humanos, vem manifestar o reconhecimento público ao Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão Missionária Indigenista, Fundação Nova 
Chance, Centro dos Direitos Humanos João Bosco, Centro Burnier Fé e Justiça, Comissão Pastoral 
da Terra, Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, Comissão Pastoral do Migrante, 
Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade, Associação de Vítimas de Violência, Rede Cidadã, 
Programa Educacional de Resistência às Drogas, Projeto Bombeiros do Futuro, Centro de 
Referência e Combate à Homofobia, Centro de Direitos Humanos Dom Máximo, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, Conselho Estadual da Mulher, Associação dos 
Magistrados do Trabalho - 23ª Região e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Mato Grosso e a Associação da Comunidade Negra Rural Quilombo Ribeirão do Mutuca e aos 
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senhores (as) José Carlos de Almeida, Lúcia Vitor Coelho (in memoriam), Maria Edna Lúcia de 
Oliveira e o Bispo Dom Pedro Casaldáliga pelos relevantes serviços prestados em defesa da 
cidadania e dos Direitos Humanos em nosso Estado. 

 Recebam esta justa homenagem como demonstração de respeito e admiração de 
todos os mato-grossenses.  

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado RIVA - PP” 
 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: “Com fundamento no art. 183, Inciso IX do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais e 
encaminhe para Silvia Virgínia Biagi Ferrari, Tesoureira; Tânia Regina de Matos, Diretora 
Tesoureira; Shelma Lúcia Roman Lombardi de Kato Secretária-adjunta; Ana Lúcia Ricarte, Diretora 
Secretária; Arlinda Cristina Ferraz Gama, Vice-Presidente; Ana Emília Iponema Brasil Sotero, 
Presidente; Adriana Conninghan, Conselheira Fiscal; Marilza Moreira de Figueiredo, Conselheira 
Fiscal; Ana Cristina Mendes, Conselheira Fiscal; Janir Rosa Lando, Suplente do Conselho Fiscal; 
Norma Auxiliadora Maia Hans, Suplente do Conselho Fiscal; Maria das Graças Barata Pompel de 
Amorim, Suplente do Conselho Fiscal; Vânia Helena de Oliveira de Amorim, membro do Conselho 
Deliberativo da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - Comissão de Mato Grosso 
- ABMCJMT, Moção de Congratulações, na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 
membros, mediante requerimento do Deputado Riva, expressa suas mais efusivas congratulações as 
Srªs Sílvia Virgínia Biagi Ferrari, Tânia Regina de Matos, Shelma Lúcia Roman Lombardi de Kato, 
Ana Lúcia Ricarte, Arlinda Cristina Ferraz Gama, Ana Emília Iponema Brasil Sotero, Adriana 
Conninghan, Marilza Moreira de Figueiredo, Ana Cristina Mendes, Janir Rosa Lando, Norma 
Auxiliadora Maia Hans, Maria das Graças Barata Pompel de Amorim, Vânia Helena de Oliveira de 
Amorim, da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - Comissão de Mato Grosso - 
ABMCJMT, em virtude da eleição para o triênio 2009/2012. 

A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - ABMCJ é uma 
entidade de âmbito nacional, de caráter cultural, dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, com duração indeterminada. 

É filiada à Federation Internationale dês Femmes dês Carrières Juridique - FIFCJ 
(fundada em 1928 em Paris), que faz parte do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 
(ECOSOC), desde 1961, e junto a FAC. Colabora com os demais segmentos da ONU, como 
UNESCO, a UNICEF, a UNIFEM e a OIT. Trabalha com outras Federações e Associações, além de 
membros individuais, que têm objetivos comuns nos quatro continentes: África, Ásia, América e 
Europa. 

A ABMCJ está instalada em 25 Estados da Federação, contando com mais de três 
mil associados em seus quadros.  

Com o crescente número de advogadas, além das estagiárias que saem das 
faculdades e cruzam os corredores dos Fóruns, nota-se que é com muita obstinação que a mulher, 
diariamente, conquista e abraça a carreira jurídica. 

Na forma Estatutária, a Associação tem como função precípua estimular as 
profissionais a pugnarem por seus direitos e deveres como cidadãs, incentivando-as a participar 
efetivamente na luta comum por uma cultura de paz, além de defender o princípio da não 
discriminação, buscando promover a igualdade de direitos inerentes à pessoa humana. 
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Neste sentido, parabenizo a todas as componentes da Associação Brasileira das 
Mulheres de Carreira Jurídica - Comissão de Mato Grosso, pela importância de seu trabalho social e 
luta pela promoção e proteção dos direitos das mulheres. 

Êxito em suas ações e uma profícua gestão são nossos sinceros votos! 
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado RIVA - PP” 
 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: “Com fulcro no art. 183, inciso IX do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que 
registre nos Anais e encaminhe ao Conselho Regional de Fonoaudiologia, Moção de Congratulações 
na forma: 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 
membros, mediante requerimento do Deputado Riva, expressa suas mais efusivas congratulações aos 
fonoaudiólogos do Estado de Mato Grosso, em virtude da comemoração do ‘Dia do Fonoaudiólogo’. 

Nesta data (09 de dezembro) comemora-se o Dia do Fonoaudiólogo, profissional 
que cuida dos distúrbios da fala, audição, escrita, leitura e demais problemas que afetam a 
comunicação humana.  

De acordo com o Conselho Federal de Fonoaudiologia, Audiologia, Linguagem, 
Motricidade Oral e Voz são as especialidades reconhecidas na profissão e, consequentemente, áreas 
de atuação do fonoaudiólogo. 

Atuando em consultórios, clínicas, hospitais, postos de saúde, escolas e instituições 
especializadas, o fonoaudiólogo trata as disfunções da fala e escrita e desempenha importante papel 
na integração social de pessoas com tais deficiências. Auxiliam, ainda, profissionais que precisam da 
voz para executar determinadas atividades, além de elaborar programas de redução de ruído em 
fábricas e indústrias e reeducar músculos da cabeça e pescoço de portadores de aparelhos dentários. 

Enfim, inúmeras são as patologias atendidas, sendo que, em todas, a fonoaudiologia 
propicia melhora, correção e adequação dos padrões de comunicação. 

Vale constar que dentre os princípios éticos da Fonoaudiologia está o exercício da 
atividade em benefício do ser humano e da coletividade, com base num comportamento digno, sem 
discriminação de qualquer natureza. 

Assim, ante a importância do trabalho do profissional fonoaudiólogo para a 
comunicação humana, parabenizo a todos, desejando pleno êxito em suas ações e que Deus os 
ilumine nesta sagrada missão. 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 09 de dezembro de 2009. 
Deputado RIVA - PP” 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente (PAUSA). Com 

a palavra, o nobre Deputado Dilceu Dal Bosco. 
O SR. DILCEU DAL BOSCO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srª Deputada, as 

matérias que eu entreguei sobre a mesa para apreciação no dia de hoje, tem uma Moção de Pesar que 
espero depois, na discussão, poder falar um pouco. 

Para a nossa tristeza, mais um sinopense morreu por conta da dengue. São oito 
casos de morte por dengue hemorrágica na cidade de Sinop. Nunca chegamos a uma situação que 
nós chegamos naquela cidade. Está o caos na saúde. A dengue tomou conta a ponto do novo 
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Secretário de Saúde reconhecer isso, de que faltou no início do ano, quando falamos aqui, quando 
falamos em Sinop, ação no momento correto em relação ao mosquito da dengue. 

Agora, desta vez, um professor de quarenta anos, o Claudemir Bergamo, muito 
conhecido, professor Tito, como era carinhosamente conhecido por todos, faleceu. Eu estive lá no 
velório, na segunda-feira, a comoção tomou de todos e a revolta está tomando conta do povo de 
Sinop. 

Na mesma segunda-feira, Deputada Profª Vilma, eu participei na TV onde houve o 
testemunho de três mães, duas delas perderam os seus filhos e uma passou por uma situação incrível, 
foi de emocionar a todos. 

Infelizmente, essa é a realidade que estamos vivendo em Sinop e em alguns 
municípios do Estado de Mato Grosso em relação à dengue. Não se prepararam para isso, brincaram, 
acharam que não tinha problema e hoje nós chegamos ao caos, combatendo o mosquito da dengue 
agora, no período de chuva. Quer dizer, o absurdo em que chegamos, e espero falar um pouco mais 
sobre isso. 

Mas também, Sr. Presidente, quero falar aqui, usando o Grande Expediente, como 
já falei em Sessões anteriores da semana passada e retrasada, eu estaria com o Governador e estive 
numa audiência pública para discutir o sistema, a forma de gestão da saúde pública do Estado de 
Mato Grosso e dando sugestão. Inclusive, iniciando com um projeto piloto na cidade de Sinop. 

Eu vejo e ouço atentamente a preocupação de todos os Srs. Deputados, em especial 
dos Deputados que são médicos e os Deputados que fazem parte da CPI da Saúde desta Casa. E 
escutei agora há pouco o Deputado Sérgio Ricardo falar da necessidade de equipar o Hospital Geral, 
não é? 

O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - O Hospital Metropolitano de 
Várzea Grande, que já conseguimos os recursos para a CPI. Já é uma vitória da CPI e hoje à tarde 
faremos uma visita. Inclusive, Deputado, quero convidá-lo para estar conosco nessa visita e também 
para contribuir com a CPI. Amanhã a nossa reunião é às 14:00 horas, se Vossa Excelência puder 
falar também sobre essa sua visão, sobre a saúde de Mato Grosso. 

O SR. DILCEU DAL BOSCO - Sobre esse modelo que nós gostaríamos que fosse 
implantado no Estado de Mato Grosso.  

Então, ouço essa preocupação de Vossa Excelência, Deputado Sérgio Ricardo, e 
acho que ela é justa; que é louvável. Tem que equipar mais os hospitais! Mas se continuar a gestão 
pública da saúde da forma que está, cada vez mais afundará a saúde e o Estado. O que tem ser 
mudada é a gestão. Tem que equipar? Tem! Tem que ter hospitais? Tem! Mas a gestão que é feita na 
saúde...  

E eu mostrei isso ontem, em audiência com o Governador e com o Secretário de 
Saúde, Augustinho Moro. Ela foi exatamente para mostrar isso. 

Fiquei muito feliz, Deputado Mauro Savi, Líder do Governo nesta Casa, com a 
sensibilidade do Governador e do próprio Secretário de Saúde em admitirem que os números que 
apresentei são corretos e que é preciso fazer alguma coisa, sim. A proposta é migrar gradativamente 
do sistema existente para um sistema que busque mais instituições filantrópicas, igrejas e até 
hospitais privados para prestar o serviço de saúde pública para nossa sociedade.  

Entreguei ao Governador e ao Secretário, juntamente com o Welinton, que é 
Consultor Hospitalar de duzentos e quatro hospitais no Brasil, este relatório, esta apostila, por meio 
da qual citamos exemplos.  
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Para Vossas Excelências terem uma ideia; aqueles que ainda duvidam dessa forma 
de gestão, Deputado Dr. Antônio Azambuja, o estudo recente informa que nas internações pelo 
sistema em nível de País, Deputado Sérgio Ricardo, os hospitais públicos respondem por 43,3% 
somente. No País! Os filantrópicos respondem por 45,5% e os privados por 16,2%, ou seja, 57% de 
toda a assistência hospitalar do SUS são feitas pela rede complementar privada e pela maioria, que é 
filantrópica, o que evidencia a importância da rede hospitalar não-pública para o Estado, para o 
Governo. 

Quando fazemos a relação do custo, da qual falei nesta tribuna, para o SUS ou para 
a saúde pública, comparando o público com o filantrópico, pego sempre o exemplo de onde eu mais 
conheço: de Sorriso, que tem um Hospital referência, que é o Hospital Regional Público; de Sinop, 
tem o Hospital Filantrópico Santo Antônio. No hospital público para o mesmo número de 
internações e atendimento gasta-se, em média, três milhões/mês; no hospital filantrópico, que é o 
Hospital Santo Antônio, que compra o serviço para praticamente o mesmo número, gasta-se 
quinhentos e vinte mil reais, Deputado Guilherme Maluf. É uma grande diferença! E quando se 
compara a qualidade de atendimento; a dignidade, a cidadania, que é dada ao povo, não tem 
comparação mesmo, o Hospital Filantrópico Santo Antônio é infinitamente superior em relação aos 
Hospitais Regionais. Puxa, tem alguma coisa errada, sim! É preciso fazer alguma coisa. Não adianta 
mais só reclamar.  

Então,a nossa proposta não é para criticar o Governador; não é para criticar o 
Secretário; não é para criticar o que passou, até porque isso não vai resolver. O que resolverá é a 
nossa vontade via CPI, via Assembleia Legislativa, via Governo, via Prefeituras Municipais, de 
mudar daqui para frente. É isso que podemos fazer; é isso que é possível fazer. Aquele que morreu já 
foi; aquele que daqui a pouco não será atendido, como Vossa Excelência citou aqui e que ficou com 
problema, já foi. A nossa obrigação é daqui para frente.  

Então, quando trago estes números foi para isso.  
A relação de percentual de custo: o hospital público custa 100% e o hospital 

filantrópico custa 17,3% pelo levantamento de dados que temos do Governo por meio dos polos 
regionais e do Sistema SUS.  

Tem um dado bastante interessante que levarei amanhã, atendendo ao convite de 
Vossa Excelência, Presidente da CPI.  

Quando analisamos, Deputado Guilherme Maluf, que é médico, a média de 
permanência nos hospitais, nós vemos que são maiores em hospitais da rede pública, em hospitais 
regionais. Por quê? O médico recebe seu salário tranquilamente. Se o paciente estiver ali ou não, ele 
ficará.  

A média de permanência em Cáceres é de 7,2% no hospital público, enquanto que 
no filantrópico é de 4,7%; em Colíder, a média de permanência/dia do paciente é de 5,4% do 
paciente, no Hospital Santo Antônio é de 3%, no Hospital Público de Sorriso é de 5,6% e por aí vai. 
Em Rondonópolis, 6,1%.  

E quanto aos óbitos, Deputado Guilherme Maluf, pelos quais o Hospital Santo 
Antônio foi criticado, pegou-se o levantamento do SUS: Hospital Filantrópico Santo Antônio, de 
Sinop, 2,04% de óbitos; Hospital Público de Cáceres, 4,7%; Hospital Público de Colíder, 6,05%; 
Hospital Público de Rondonópolis, 5,42%. 

Quero falar mais uma coisa, o Hospital Filantrópico de Santo Antônio tem 
nefrologia, UTI e oncologia, que são três atendimentos que não têm como; que causarão óbitos. E 
tem também lá no Hospital Santo Antônio.. 
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Então, foi esta comparação que levamos para juntos buscarmos uma alternativa 
para a mudança de gestão da saúde. 

É isto, Deputado Sérgio Ricardo, Presidente da CPI, que quero mostrar à CPI.  
E aqui tem os dados dos investimentos do Governo do Estado, do Governo Federal 

via SUS, dos óbitos, da permanência... 
Darei continuidade, na sequência, mas antes quero ouvir o ilustre Deputado 

Guilherme Maluf. 
O Sr. Guilherme Maluf - Deputado Dilceu Dal Bosco, são muito oportunos esses 

levantamentos que Vossa Excelência trouxe, até porque não temos, na verdade, estatística da saúde 
em nosso Estado e nos Municípios. Vossa Excelência fez esse levantamento por conta própria, pela 
sua Assessoria. 

Mas quero deixar duas coisas, a meu ver, muito claras. 
Primeiramente, Deputado, não podemos - e sempre haverá- abrir mãos de ter 

instituições inteiramente públicas. Não podemos abrir mão disso! Essa é a segurança do povo. Sou 
um árduo defensor das parcerias público-privadas na saúde, a exemplo do que existe em São Paulo, 
onde dezenas de hospitais fizeram parcerias público-privadas com instituições filantrópicas, como as 
Santas Casas, enfim; porém, o Poder Público tem que ter os seus Hospitais e esses hospitais terão o 
custo um pouco maior do privado. Por quê? Porque não é atividade principal do Estado gerir um 
hospital. Isso é até tolerável. É óbvio que tem que haver os parâmetros como Vossa Excelência 
mesmo citou. E há parâmetros importantíssimos! Não pode morrer mais pessoas no hospital público 
e menos no hospital privado! Que medicina é essa?  

Quem tem condições de ter o seu plano de saúde está salvo e quem não tem, 
Deputado Sérgio Ricardo vai padecer e morrer?  

Então, Vossa Excelência está correto, mas não podemos abrir mão dos Hospitais 
Públicos.  

Agora, esse modelo de gestão que já é um exemplo...(TEMPO ESGOTADO)..,que 
já existe no Estado de São Paulo, podemos, sim, importar para cá e trazer bons resultados à 
sociedade. Muito obrigado. 

O SR. DILCEU DAL BOSCO - A ideia é exatamente essa, Deputado Guilherme 
Maluf. 

Só para concluir, Sr. Presidente - Vossa Excelência pediu a palavra -, quero dizer 
que dei um exemplo aqui. 

Vossa Excelência está corretíssimo! Isso foi falado lá e, inclusive, foi um 
posicionamento do próprio Governador e do Secretário de Estado de Saúde. Foi dado o exemplo, 
inclusive, de São Paulo pelo próprio Governador. Não queremos...  

Ela não pode ser exclusivamente filantrópica, privado, como também não deve ser 
exclusivamente pública. Agora, no Brasil, e aqui inclui e quem sobe essa média é exatamente São 
Paulo, 43,3% são públicos - é uma média interessante -; os hospitais filantrópicos 40% e os hospitais 
particulares 16,2%. O Estado de Mato Grosso atingiu no máximo 6,5%. O que queremos buscar é 
exatamente esse equilíbrio; o que queremos é ter essa comparação sempre a vista porque não pode o 
público ser tão mais caro e ter esses índices que foram apresentados. É isso! 

Por mais que alguns achem que é crítica pela crítica... Não! Eu já falei: daqui pra 
trás não consertamos mais. Não tem jeito! Já foi! Nós precisamos é mudar daqui para frente. E para 
isso precisamos nos unir. Todos nós temos que nos unir. Agora, não podemos mais admitir não 
aceitar uma ideia porque ela veio de um município; ou porque ela veio de uma entidade particular; 
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ou porque ela veio de um Deputado; que não se aceite porque não nasceu dentro do sistema. Puxa, se 
está dando certo; se já deu certo em outros Estados, vamos copiar; vamos fazer a coisa evoluir! 
Daqui a pouco com o mesmo recurso - eu acredito nisso -, com o mesmo recurso, com o mesmo 
orçamento da saúde conseguiremos fazer muito mais e atender com melhor qualidade por esse 
sistema do qual falarei daqui a pouco, microrregionais. 

Sr. Presidente, gostaria que me concedesse o restante do tempo, pela Liderança, 
para concluir o tema. 

O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - Esse é um tema muito importante e 
que merece todo o tempo desta Casa. 

O que nós temos, com clareza, Deputado Dilceu Dal Bosco, é que nunca tivemos 
em Mato Grosso um planejamento estratégico na área de saúde. Nunca tivemos isso na história de 
Mato Grosso! Está muito claro. As fotografias que temos, que exemplificam bem isso, mostram que 
temos aqui, em Cuiabá, um Hospital Regional que começou a ser construído há vinte anos e que está 
abandonado no meio do mato. 

Temos o Pronto-Socorro de Cuiabá que foi construído em 1982 e que de lá para cá 
só sofreu remendos. A Cuiabá de 1982, quando o Pronto-Socorro foi construído, era uma outra. O 
Pronto-Socorro de Várzea Grande foi construído em 1988 e, também, Várzea Grande era outro 
município. Hoje, o Estado de Mato Grosso é outro! 

Então, o que a CPI está identificando e quer mudar? É exatamente esse quadro! É 
exatamente esse quadro! 

E digo mais, aquele que vier propor a ser gestor deste Estado e das Prefeituras do 
futuro que não colocar a saúde como prioridade, o povo tem que olhar com certa desconfiança. O 
povo tem que olhar com certa desconfiança para aqueles que propuserem ser prefeitos, 
governadores, e que não colocarem a saúde como prioridade. 

O que vemos em Mato Grosso é que se hoje um cidadão quebrar um braço em Vila 
Bela da Santíssima Trindade terá que ser levado para engessá-lo, Deputada Profª Vilma, no Hospital 
Regional de Cáceres. E lá ele pode também ficar numa fila esperando dois, três dias para engessar o 
braço. Pode ser até que ele seja trazido para Cuiabá. Então, é evidente, Mato Grosso é um Estado 
muito grande e nós temos que descentralizar o atendimento à saúde.  

Nós temos os Hospitais Regionais. Temos em São José dos Quatro Marcos, por 
exemplo, - já vi fazerem a defesa, aqui, o Deputado Dr. Antonio Azambuja e o Deputado Airton 
Português - um hospital que foi construído em 1994 e foi praticamente fechado em 1997. É um 
hospital inteiro, completo, grande e, mesmo sendo construído naquela época, moderno. Ele pode ser 
um hospital municipal de referência regional. Ele pode atender aquela região, Deputado Dr. Antonio 
Azambuja, como Vossa Excelência tem defendido aqui. Quem quebrar o braço em Jauru não precisa 
engessar o braço no Hospital Regional de Cáceres, pode engessar, ali no meio do caminho, no 
Hospital Municipal, de referência regional de São José dos Quatro Marcos, e assim toda a região.  

Hoje, é o seguinte: o que nós temos de informação de pessoas que morrem dentro 
da ambulância, tentando chegar a Cuiabá, tentando chegar a um Hospital Regional, é um número 
impressionante. Então, o que nós temos que fazer é daqui para frente. 

Estou propondo, Deputado Dilceu Dal Bosco, e concordo com o Deputado 
Guilherme Maluf quando disse que a rede pública é fundamental e necessária. Nós teremos em breve 
o Hospital Metropolitano de Várzea Grande; daqui a três anos, se Deus ajudar, e ele ajudará, teremos 
o Hospital Júlio Müller, com duzentos e cinquenta leitos.  
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Se Deus quiser, e ele há de querer, o Governo do Estado, Blairo Maggi, vai atender 
um pedido que fiz há mais de noventa dias, Deputado Dilceu Dal Bosco, para que o Estado adquira o 
Hospital das Clinicas de Cuiabá. É um hospital que está fechado há quatro anos; um hospital que 
tem quatro Centros Cirúrgicos; um hospital que tem uma UTI para onze leitos; um hospital que tem 
cento e vinte leitos. Portanto, seria um Hospital Regional.  

Se o Governo do Estado assumir esse hospital será como se tivéssemos de um 
minuto para outro um Hospital Regional em Cuiabá. Em quinze dias, o hospital está pronto para 
funcionar. Mas aí poderíamos questionar: mas como o Estado vai comprar? Tem dinheiro para 
comprar? Não precisa de dinheiro. É assumir as dividas e pedir o perdão dessas dívidas. Esse 
hospital fica de graça para o Governo e para a sociedade de Mato Grosso. 

O hospital deve dois milhões de reais para a CEMAT; deve para o Banco do 
Brasil; deve para o BNDES. Que o Estado assuma as dívidas, coloque o hospital à disposição da 
sociedade e vá negociar, pedir o perdão da dívida para o BNDES, para o Banco do Brasil e para a 
CEMAT. E fazer daí um hospital para cirurgias de alta complexidade. 

Nós temos mil e quatrocentas pessoas na fila hoje esperando por uma cirurgia 
ortopédica; seiscentas pessoas esperando uma cirurgia cardíaca. As pessoas que estão esperando a 
cirurgia cardíaca... A cirurgia ortopédica, Deputado Guilherme Maluf, até pode esperar um 
pouquinho, porque dificilmente alguém morre porque não faz uma cirurgia ortopédica. Mas a 
cirurgia do coração não. As seiscentas pessoas que esperam pela cirurgia do coração podem morrer. 
Então, essas são as urgências urgentíssimas.  

As mil e quatrocentas cirurgias ortopédicas hoje são de urgência sim. Elas são de 
urgência também. A pessoa não morre, mas fica inválida. Como ontem chegou um caso aqui para 
nós: o cidadão, há três anos, teve um problema na mão, não operou e está inválido. Não conseguem 
mais consertar a mão dele. Então, é a descentralização do atendimento. 

Gostaria de dizer, Deputado Dilceu Dal Bosco, Deputado Guilherme Maluf, que a 
CPI da Saúde já é uma CPI de resultados, já está mudando a história da saúde de Mato Grosso. Só 
com as discussões que já tivemos aqui, com esses levantamentos apresentados por Vossa 
Excelência, podemos dizer que a CPI da Saúde já é de resultados. 

Obrigado pelo aparte! Vossa Excelência tem o tempo para concluir a sua fala. 
O SR. DILCEU DAL BOSCO - Gostaria, Excelência, que o meu tempo fosse 

restabelecido. Vossa Excelência que está presidindo esta Sessão... 
O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - Está restabelecido o seu tempo. 
O SR. DILCEU DAL BOSCO - A ideia é exatamente a descentralização.  
Se Vossa Excelência vir a matéria de ontem da minha reunião com o Governador 

exatamente tratando sobre os consórcios, as uniões microrregionais, partindo como modelo da 
cidade de Sinop, por meio do hospital público que está construído e precisa ser equipado pelo 
Governo, Prefeitura ou até via convênio com entidade filantrópica, a entidade toma conta, começa a 
funcionar, atende a sociedade e atende os municípios vizinhos e descentraliza Sorriso.  

Lá em Nova Mutum, da mesma forma, assumindo a cidade de Santa Rita do 
Trivelato e São José do Rio Claro, Nova Mutum descentraliza. Depois, Lucas do Rio Verde, 
assumindo Santa Carmem, Vera e Feliz Natal. Lá em Matupá, da mesma forma. Assim, nós vamos 
descentralizando. E eu não falei em momento algum de aumento de orçamento, falei de mudança de 
gestão, da forma de aplicação dos recursos.  

E aqui não vai nenhuma crítica a esse Governo por conta disso. Essa é uma cultura 
que vem de antes - os hospitais regionais não foram criados por este Governo - vem lá de trás. O 
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sistema vinha desse jeito, mas chegou num momento que não dá mais, tem que avaliar a gestão e a 
forma de fazer saúde pública. É essa a proposta. Foi isso que eu fui levar para o Governador, para 
iniciar, quem sabe, pela minha cidade, a cidade de Sinop, que tem um hospital que precisa só 
equipar. Daqui a pouco a gestão poderá ser do Hospital Santo Antônio, que nem precisa ficar 
esperando convênio, apenas amplia os convênios que ele já tem na unidade Santo Antônio para a 
unidade hospital público de Sinop e teremos rapidamente as coisas funcionando e trabalhando. 

Mas eu tenho aqui um resumo também que fala das internações em Mato Grosso: 
dificuldade de acesso aos serviços dos hospitais regionais por estarem sempre lotados, 
principalmente com pacientes do município-sede, que é o que compromete a lotação do hospital, em 
torno de 85% a 95% do município-sede, que muitas vezes não faz sua saúde básica, sua atenção 
básica, e joga tudo para dentro do Hospital Regional; estrutura ineficiente por pagamento de salários 
fixos, independente de produtividade, que é feito no hospital filantrópico, a exemplo do Santo 
Antônio; sucateamento das estruturas existentes por falta de manutenção adequada; atendimento de 
procedimentos que poderia ser dada uma solução nos municípios membros do consórcio, fazendo 
pelo menos a saúde básica e a baixa complexidade; recursos e diagnósticos insuficientes para 
atendimento da demanda por estar centralizado; custo por paciente elevado. 

É aquilo que eu falei. Quando você compara o que custa um paciente internado no 
hospital público de... (TEMPO ESGOTADO) 

Quando se compara quanto custa um paciente no Hospital Público Regional de 
Cáceres, o valor de onze mil cento e poucos por pacientes internados, e no hospital filantrópico 
Santo Antônio, mil e cinquenta, Deputado Sérgio Ricardo, quando você compara o custo, mais de 
onze mil reais no hospital rede pública e lá em Rondonópolis... (TEMPO ESGOTADO) 

O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - Vossa Excelência continua a sua 
fala na Ordem do Dia. 

Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do Dia. 
Vossa Excelência pode dar sequência, porque já estamos na Ordem do Dia. Fique à 

vontade. 
O SR. DILCEU DAL BOSCO - Estou vendo bastante preocupação, acho esse tema 

bastante importante e não tivemos a oportunidade de apresentá-lo. 
Se formos seguir o Regimento Interno, temos que seguir... 
O SR. PRESIDENTE (SÉRGIO RICARDO) - Deputado Dilceu Dal Bosco, Vossa 

Excelência tem a liberdade para usar... 
O SR. DILCEU DAL BOSCO - Muito obrigado. 
Agradeço pela sensibilidade de Vossa Excelência. 
O custo por paciente é elevado, Sr. Presidente. Em Cáceres um paciente internado 

no hospital da rede pública regional custa mais de onze mil! Quando comparamos entre os públicos, 
chegamos a oito mil em um, sete mil em outro, seis mil em outro... Por que tem essa diferença 
monstro? O pior é quando comparamos o público, onze mil, com o hospital Santo Antônio, mil e 
cinquenta reais. Está muito errado! Muito errado! 

Falta de programa de incentivo dos hospitais de pequeno e médio porte. Falamos 
da estrutura existente dos hospitais regionais. 

Quais as vantagens do reforço microrregional que estamos propondo, Deputado 
Sérgio Ricardo? Administrada por conselho de entidades do município - começa por aí -; 
participação efetiva da comunidade na gestão da entidade; membro efetivo do Conselho Municipal 
de Saúde; apoio do poder público por meio de incentivos à contratualização; facilidade na busca de 
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especialidades médicas para atendimento da população; interesse por parte dos convênios e 
profissionais do investimento na instituição; implemento de novas especialidades tornar-se 
referência para outros municípios das microrregiões, desafogando os hospitais regionais; custo por 
internação menor; decréscimo nos gasto públicos com ambulancioterapia, o pessoal fica andando 
para lá e para cá dentro das ambulâncias pelo Estado de Mato Grosso; humanização do atendimento 
com a proximidade do paciente com a família; direcionamento de recursos públicos para prevenção 
de doenças, que hoje não é feito. Hoje nos estamos correndo atrás. Fomos trancar a porta depois dela 
fechada, como é o caso da dengue em Sinop. Hoje nos só pensamos na curativa, não tem a 
preventiva, não tem mais programas, não tem tempo, porque o gestor está envolvido em tantos 
problemas por não ter descentralizado e mudado a gestão, e é humanamente impossível o Secretário 
de Estado de Saúde, muitas vezes até do município, conseguir pensar a saúde. Pensa-se só na 
doença, trabalha-se em função da doença. Então, essa também é uma proposta, além de geração de 
emprego e renda à população através destas referências.  

Etapas para se fazer isso, Sr. Presidente, que estarei apresentando entregando a 
Vossa Excelência, as etapas para atingirmos o que propusermos ao Governador. São elas: analisar a 
existência de associações ou fundações das possíveis sedes microrregionais; auxiliar a implantação 
nas áreas que deverão ser contempladas a fim de facilitar o desenvolvimento; direcionamento dos 
recursos do Estado e dos municípios para a manutenção dos serviços através de metas quantitativas e 
qualitativas padrão da contratualização; e estabelecer administração profissional. 

Enfim, esse é o relatório que apresentei ao Governador. Fiquei muito feliz com a 
forma que o Governador aceitou, sugeriu e admitiu, inclusive o Secretário de Estado de Saúde 
reconheceu que o Sistema de Gestão Pública na Saúde, ao longo do tempo, se desgastou e ficou 
pesado, desossado, caro, ineficiente e precisamos ir migrando. A ideia é exatamente essa.  

Não tem como inaugurar, parar esse e começar outro, mas tem como, Deputado 
Sebastião Rezende, que é a nossa proposta, ir migrando parte do atendimento às filantropias e até 
para os hospitais privados e o Governo ficaria com grandes referências, quem sabe até alta 
complexidade na nossa Capital para atender a descentralização regional e a descentralização 
microrregional, que estamos buscando para o Estado de Mato Grosso. Essa é a nossa proposta.  

Então, não fomos criticar - nós somos da base do Governo - não fomos para 
xingar, ofender ou falar mal daquilo que passou. Fomos lá para apresentar uma proposta que têm 
condições, que é exequível e que poderá ser implantada gradativamente em nosso Estado, 
começando pela nossa querida Sinop, que não pode mais viver com situação da saúde que vive, onde 
não tem atendimento, tem fila no corredor, não tem nenhuma condição de atendimento e pessoas 
morrendo. Esse é o reflexo do que acontece no Estado de Mato Grosso.  

Essa foi a proposta que fizemos. E fomos com sugestões. Não fomos simplesmente 
fazer a crítica pela crítica, falar que está errado. Qual é a solução? Está aqui, tenho uma proposta, 
vamos avançar juntos, Governo do Estado e Assembleia Legislativa, no que for possível, nas leis e 
no orçamento.  

O município tem que ser sensível a isso, porque tudo o que estou falando, se o 
município não quiser participar, daqui há pouco não chegaremos a lugar nenhum - agora cientes de 
que se o município teimar e ficar na saúde pública abrindo hospitais ele vai quebrar. 

Então, essa é a proposta, Sr. Presidente, Deputado Riva, que acaba de chegar, já 
presidiu a Sessão e estava em outra atividade, e demais Srs. Deputados.  

Estarei na CPI da Saúde entregando oficialmente este relatório que fizemos, 
discutindo. Se necessário, o Consultor Hospitalar, Sr. Welligton Arantes, que esteve comigo, vem 
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aqui. Trago-o aqui, como o levei ao Governador e ao Secretário de Estado de Saúde, para falar da 
sua experiência, daquilo que faz.  

Em Sinop os médicos do Hospital Santo Antônio estão se juntando para comprar e 
adquirir os equipamentos caros, que o Governo e o Hospital não conseguem, para ter esse tipo de 
atendimento, vendendo o serviço a preços bem mais baixos do que o que se paga hoje para o Estado, 
para o município. Então, saída tem, solução tem. É o que nós queremos!  

Estamos, sim, como falou o Deputado Guilherme Maluf, atentos. Nós não 
podemos colocar todos os ovos na mesma cesta, nós sabemos disso! Toda saúde não pode migrar 
para a filantropia e nem para a privada, o Estado tem que ter, sim, a sua participação até para garantir 
a sua autonomia, até para garantir se acontecer alguma eventualidade, mas o que nós queremos é 
sair, daqui a pouco, de 6,5% de filantropia ou da rede complementar, como é chamada, filantropia e 
a privada para sei lá, para 50%, para 40% que com certeza vai baixar custo, vai ter dinheiro para o 
Estado fazer alta complexidade, para o Estado fazer o que Vossa Excelência falou aqui, Deputado 
Sérgio Ricardo, fila zero, acabar com essas filas para fazer as cirurgias. 

Então, essa é a proposta, é isso que nós estamos defendendo e vamos continuar 
defendendo. Em Sinop basta que a Prefeitura, o novo Secretário, Dr. Alberto Kinoshita que tem 
sensibilidade, que conhece Sinop e a saúde como poucos, é médico e está lá há muito tempo, 
diferente daquele que estava que foi para lá e caiu de paraquedas e que virou um caos na saúde de 
Sinop, e que agora tem a sensibilidade e a coragem de ir para a imprensa e falar que o município 
errou, lá atrás, quando deveria combater a dengue. Quando eu falei lá que da dengue não pode 
esconder números, que você tem que ter coragem de falar, que você tem que alarmar e alertar a 
sociedade para que cada um faça o seu papel! A dengue não se resolve só com o Estado, com o 
Município, só com o poder público, se resolve com o envolvimento de toda a sociedade. Mas se a 
liderança maior, quem puxa a fila, ir à televisão, à imprensa e falar que está tudo bem, a população 
se desarma e não faz o seu papel! É o que virou em Sinop, mais uma morte na segunda-feira. Oito 
mortes por dengue. Até onde nós vamos suportar isso? 

Então, a proposta é exatamente nesse sentido, para construir daqui para frente, 
juntos. E a palavra que eu falei lá em Sinop, é união. Vamos esquecer palanque, disputa, esquecer 
Partidos Políticos, vamos nos unir para combater a dengue para mudar o sistema de gestão da saúde. 
Essa é a proposta do Deputado Dilceu Dal Bosco. 

Não quero aqui fazer crítica pela crítica, não... (TEMPO ESGOTADO.) 
O SR. PRESIDENTE (RIVA) - Eu vou conceder mais um minuto a Vossa 

Excelência porque estamos na Ordem do Dia e temos muitas Mensagens. Eu concedo mais um 
minuto a Vossa Excelência em função da importância do tema. 

O SR. DILCEU DAL BOSCO - Concluirei em um minuto, Excelência. 
O que eu falei lá é o seguinte: eu quero ver aqueles que acham que é crítica pela 

crítica, que é Oposição, que é por conta de eleições, quero ver esses irem lá e explicar para aquelas 
três mães que perderam os seus filhos, que não está fazendo porque é política, não está fazendo 
porque estão se aproximando as eleições, não está fazendo por causa de um motivo ou outro. Vai lá 
ter coragem para explicar isso. Vai lá explicar para as pessoas, vai lá ao velório, igual eu fui para 
participar para ver a comoção e a revolta da população. É muito fácil se esconder, é muito fácil 
simplesmente usar o microfone, e não assumir as responsabilidades. A nossa proposta é o contrário. 
União de todos para que encontremos uma alternativa e uma saída para o futuro do nosso Estado na 
questão da saúde. Era isso, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (RIVA) - Muito obrigado, Deputado Dilceu Dal Bosco. 
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E, neste sentido, Deputado Dilceu Dal Bosco, estamos convocando aqui uma 
Audiência Pública para o dia 16 de março de 2010 para discutir o Projeto de Lei que institui o 
Sistema de Prontuário Eletrônico Único no âmbito da rede pública. 

Uma das grandes saídas deste Prontuário Único, é uma bagunça esse prontuário... 
Eu acho que a instituição do Prontuário Único vai facilitar muito a vida do paciente e do médico. 
Então, essa é uma discussão necessária.  

Indicações de autoria dos Deputados Alexandre Cesar, Dilceu Dal Bosco, João 
Malheiros, José Domingos Fraga, Aírton Português, Dr. Antônio Azambuja, Profª Vilma, Wagner 
Ramos, Guilherme Maluf e Adalto de Freitas - Daltinho apresentadas na presente Sessão. 

Em discussão as Indicações. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao 
Expediente. 

Só para informar aos Srs. Deputados, em especial o Deputado Dilceu Dal Bosco 
aqui. 

Eu, os Deputados José Domingos Fraga e Otaviano Pivetta estávamos numa 
reunião combinada por ocasião de uma visita que fizemos a Tabaporã, onde nós tivemos o primeiro 
Grito da Agricultura Familiar.  

E a discussão, Deputados José Domingos e Otaviano Pivetta e eu participamos é 
basicamente sobre a titulação de áreas de assentamentos e a resolução da questão ambiental, através 
das licenças ambientais ou do Cadastro Ambiental Rural, com a presença do Superintendente do 
INCRA, do Secretário de Meio Ambiente, inclusive o Vice-Governador Silval Barbosa.  

Então, Deputado Dilceu Dal Bosco, tivemos um grande avanço. O Governo do 
Estado autorizou uma emenda de 3 milhões mesmo sabendo que é obrigação do INCRA. Aliás, o 
INCRA tem sido sem dúvida nenhuma um órgão que tem travado essa questão da titulação e a 
questão ambiental, porque ele tem obrigação de disponibilizar a base e tinha dificuldade de técnicos 
para fazer esse levantamento inclusive, para fazer o cadastro ambiental rural e desembargar as 
propriedades, e tivemos um avanço considerável. Eu acho que foi um marco na história da 
agricultura familiar no Estado a reunião da Tabaporã, especialmente de hoje com a presença de 
vários municípios. Então, só para justificar, estamos desde as 08:00 horas nesse debate lá com a 
presença do Secretário de Meio Ambiente, do Superintendente William e do vice-Governador Silval 
Barbosa que ainda continuam no Auditório. 

Moções de Louvor, de autoria do Deputado Dilceu Dal Bosco, aos prefeitos dos 
Municípios de São Pedro da Cipa, Alta Floresta, Colíder e Paranatinga, pelo aniversário de 
emancipação político-administrativa. 

Em discussão as Moções. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Moção de Aplauso, de autoria do Deputado J. Barreto, ao Sr. Sérgio Moyá, a 
Diretora Chirlei Daiane da Silva, professores e funcionários da Escola Centro de Reabilitação Louis 
Braille, em virtude da realização da Semana do Deficiente Visual, que se dará nos dias 15 a 18 de 
dezembro de 2009. 

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 Congratulações, de autoria da Deputada Profª Vilma, as Escolas 
Estaduais: 31 de Março, do Município de Canarana; Prof. Natalino Ferreira Mendes, do Município 
de Cáceres; Rui Barbosa, do Município de Alta Floresta; Maria Hermínia Alves, do Município de 
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Cuiabá; Manoel Marinheiro, do Município de Tangará da Serra; Emanuel Pinheiro, do Município de 
Tangará da Serra e Dr. Helcio de Souza, pelo reconhecimento do Ministério da Educação, Conselho 
Nacional dos Secretários de Estado de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação e UNESCO como Escola Solidária. 

Em discussão as Moções. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria da Deputada Profª Vilma, ao Município de 
Rondonópolis, pelo seu 56º aniversário de fundação na data de 10 de dezembro de 2009. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Guilherme, ao Prefeito 
Municipal de Porto Estrela, Benedito de Oliveira, e ao Vereador Joaquim Brilhadori, pelo transcurso 
do 18º aniversário de emancipação político-administrativa do município, no próximo dia 20 do mês 
de dezembro. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Guilherme, ao Prefeito 
Municipal de São José do Rio Claro, Massao Paulo Watanabe, e ao Vereador Livonio Paulo 
Brustolin, pelo transcurso do 30º aniversário de emancipação político-administrativa do município, 
no próximo dia 20 do mês de dezembro. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Guilherme, ao Prefeito 
Municipal de Pontal do Araguaia, Gerson Rosa de Moraes, e ao Vereador Miguel Arcanjo de Souza, 
pelo transcurso do 18º aniversário de emancipação político-administrativa do município, no próximo 
dia 20 do mês de dezembro. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Adalto de Freitas - Daltinho, ao 
Vereador Albano Dembogurski da Câmara Municipal de Alto da Boa Vista, por sua brilhante 
atuação Parlamentar defendendo os direitos do homem do campo. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Adalto de Freitas - Daltinho, ao 
Município de General Carneiro, pelo aniversário de emancipação político-administrativa. 

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 Congratulações, de autoria do Deputado Riva, às Senhoras: Silvia 
Virgínia Biagi Ferrari; Tânia Regina de Matos; Shelma Lucia Roman Lombardi de Kato; Ana Lúcia 
Ricarte; Arinda Cristina Ferraz Gama; Ana Emília Iponema Brasil Sotero; Adriana Conninghen; 
Marilza Moreira de Figueiredo; Ana Cristina Mendes; Janir Rosa Lando; Norma Auxiliadora Maia 
Hans; Maria das Graças Barata Pompel de Amorin e Fânia Helena de Oliveira de Amorin, da 
Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - Comissão Mato Grosso - ABMCJ/MT, em 
função da eleição para o triênio 2009/2012. 
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Em discussão as Moções. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Riva, aos fonoaudiólogos do 
Estado de Mato Grosso, em função da comemoração do “Dia do Fonoaudiólogo”. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Riva, aos Senhores: 
Desembargador João Carlos Ribeiro de Souza; Valdiney Arruda; Ana Emilia Sotero; José Pedro dos 
Reis; Padre João Salorine - (in memoriam; Izabel Alvarez da Cruz - (in memoriam); Lucia Vitor 
Coelho - (in memoriam); Angela Maria dos Santos; José Rodrigues Rocha Junior; Clovis Figueiredo 
Cardoso; Shirley Weber; Prof. Dr. Naldson Ramos da Costa; Irmã Alda Gambarotto; Pastor 
Teobaldo Witter; Antônio Kato; Alexandre Bustamante dos Santos; Auremácio Carvalho; Cláudia 
Cristina Ferreira de Carvalho; Ir. Leonora Brunetto; Márcia Cristina Ourives da Silva; Marcio 
Antônio Dias de Oliveira Cambahuba; Rubens Carlos de Oliveira; ET Ferreira Borges da Luz; Padre 
Deusdédit Monge de Almeida; Roberto Thadeu Vaz Curvo; Desembargadora Shelma Lombardi de 
Kato; Miguel dos Anjos; Jonas Pereira de Souza; Edson Penha Mendes; Eliana Vitalino; Adair José 
Alves Moreira; Terezinha Maggi; Diógenes Curado; Fernanda Mendes Pereira Cardoso; Carla Reita 
Leal Faria; Neide Aparecida Gomes Mendonça; Heitor Geraldo Reys; Joaquim Lopes Ventura; 
Dalete Soares de Souza; Zózima Dias dos Santos Sales; Jacques Lopes da Cunha; Paulo Eduardo de 
C. Wolkmer; Maria Edna Lucia de Oliveira; José Vieira Marques Junior; Marcos Aurélio Veloso e 
Silva; Inácio José Werner; Gilberto Santos; Edvaldo José da Silva; Pedro da Silva Albuquerque; 
Lucia de Lourdes Gonçalves; Edio Martins; Genilto Nogueira e a Associação da Comunidade Negra 
Rural Quilombo Ribeirão do Mutuca, pelos relevantes serviços prestados em defesa dos Direitos 
Humanos em nosso Estado. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 323/09, de autoria do Deputado Sebastião 
Rezende, solicitando a realização de Audiência Pública, dia 14 de dezembro, em Pedra Preta, com a 
finalidade de debater questões do Projeto de Assentamentos da região, com a participação do 
Superintendente do INCRA. 

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 329/09, de autoria do Deputado José 
Domingos Fraga, solicitando informações ao Governador do Estado referentes ao processo de 
conversão de licença-prêmio em indenização pecuniária da servidora Maria Martins de Queiroz 
Silva. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 
Expediente. 

Eu gostaria de fazer um pacto aqui com os colegas Deputados sobre a criação de 
cargos comissionados.  

Ontem, nós recebemos uma recomendação que tem muitas mensagens criando 
cargos comissionados aí, e eu gostaria que essas mensagens fossem retiradas para uma melhor 
análise, porque temos um excessivo número de cargos comissionados. Lógico que tem setores que 
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precisam de servidor, mas temos um concurso para dez mil e oitenta e sete servidores que contempla 
tranquilamente os interesses do Estado. 

Requerimento, de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de Pauta 
para tramitação dos Projetos de Lei nº 584/09, 585, 586, 587, 589, 588, 590, 591 e 576; os Projetos 
de Lei Complementar nº 052/09, Mensagem nº 94/09; nº 041/09, Mensagem nº 72/09; nº 51, 
Mensagem nº 87; e também o Projeto de Lei nº 049 e Projeto de Lei nº 048.  

Em votação o Requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai às Comissões para análise do referido Projeto de Lei. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 533/09 de autoria do Deputado Riva, que 
revoga dispositivos das Leis nºs 7.352, de 13.12.00, 7.813, de 09.12.02, 7.815, de 09.12.02, 7.816, 
de 09.12.02, 7.817, de 09.12.02 e 8.394 de 14.12.05 e dá outras providências.(Conselhos Estaduais 
de Alimentação Escolar, de Defesa do Consumidor, dos Direitos da Mulher, dos Direitos do Negro, 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e Conselho Deliberativo dos Programas de 
Desenvolvimento do Estado). Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação analisando o Mérito 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 535/09, Mensagem nº 69/09, de autoria do 
Poder Executivo, que altera a redação do art. 42 da Lei nº 7.040. Com Parecer favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Art. 1° (LIDO). Em discussão o art. 1°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Art. 2° (LIDO). Em discussão o art. 2°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Art. 3º (LIDO). Em discussão o art. 3º. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Não tendo 
sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Encaminha-se o Projeto ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei Complementar nº 46/09, Mensagem nº 81/09, de 
autoria do Poder Executivo, que altera a denominação das Unidades de ensino de Educação 
Profissional e Tecnológica, cria Escolas Técnicas Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, 
Centro Vocacional e Tecnológica e cargos em comissão para Secretaria de Estado e Ciências e 
Tecnologia. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação... 

Em discussão mo Parecer... 
O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Senhor Presidente, peço a palavra, para 

discutir. 
O SR. PRESIDENTE (RIVA) - Com a palavra, para discutir, o Deputado José 

Domingos Fraga.  
O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Senhor Presidente, colegas Deputados, pedi 

para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 46/09, Mensagem nº 81/09, de autoria do Poder 
Executivo, que altera as denominações das Unidades de ensino de Educação Profissional e 
Tecnológica, cria Escolas Técnicas Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, Centro 
Vocacional e Tecnológica no Estado de Mato de Grosso, primeiro porque tive a felicidade de ser 
Relator dessa matéria; e, ao mesmo tempo, até para que eu possa enaltecer o trabalho que o 
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Secretário Chico Daltro vem desenvolvendo, Deputado Guilherme Maluf, frente à Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, que foi um dos Secretários de Estado que mais carreou recursos do Governo 
Federal para o Estado de Mato Grosso, devendo implantar dezenas de escolas estaduais, 
profissionais e tecnológicas no Estado de Mato Grosso. Dentre elas podemos citar os Municípios de 
Água Boa, de Cáceres, de Campo Verde, a própria Capital do Estado, Juara, Lucas do Rio Verde, 
Matupá, Primavera do Leste, Poxoreu, Várzea Grande e a cidade de Sorriso, Deputado Sebastião 
Rezende, que deverão ganhar um centro de educação tecnológica e profissional no valor de sete 
milhões de reais.  

E, além disso, ele cria centros vocacionais tecnológicos em municípios 
importantes, carentes, onde fizemos questão de colocar uma emenda, e colocando que esses centros 
vocacionais que serão criados nos Municípios de Cáceres e de Chapada dos Guimarães possam 
também atender o Médio-Norte mato-grossense, as cidades com economia exaurida; que com 
esforço dessa nova geração de prefeitos que estão buscando inserção econômica nesses municípios 
nós podemos ter uma unidade vocacional, uma mini escola para capacitar o garimpeiro, para 
capacitar o filho do garimpeiro para que eles possam mudar a sua profissão e promover, dessa 
forma, não só inserção econômica, mas uma inserção social. Pedimos para o Município de 
Nortelândia e, da mesma forma, pedimos para o Município de Peixoto de Azevedo. Porém, para não 
atrasar o projeto, nós retiramos as nossas emendas em consenso com a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação - CCJR.  

E quero não só parabenizar o Secretário Chico Daltro, mas, acima de tudo, pedir 
para que ele na primeira oportunidade, possa atender a nossa Emenda, mesmo sendo retirada, com a 
criação desses dois novos Centros Vocacionais Tecnológicos, desta forma, atendendo justamente os 
municípios com economia exaurida, mas que contam com o esforço imensurável da população e dos 
administradores públicos dessa nova safra, melhorando a autoestima e, ao mesmo tempo, dando 
dignidade às populações que infelizmente hoje estão numa situação de vulnerabilidade muito 
grande. Tenho certeza que por meio de iniciativa como esta é que poderão, juntamente com as 
administrações modernas, construir um novo tempo nessas cidades de economia exaurida.  

Portanto, quero louvar a iniciativa e o trabalho do Secretário Chico Daltro e dizer 
que, como Relator da matéria na Comissão de Mérito, o meu voto é pela aprovação do referido 
projeto.  

O SR. PRESIDENTE (RIVA) - Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 
Vai ao Expediente.  

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 536/09, Mensagem nº 70/09, de autoria do 
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber, em doação, a área que menciona e dá 
outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 1° (LIDO). Em discussão o art. 1°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 2° (LIDO). Em discussão o art. 2°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 3° (LIDO). Em discussão o art. 3°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  
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 Art. 4° (LIDO). Em discussão o art. 4°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 5° (LIDO). Em discussão o art. 5°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Não tendo 
sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Encaminha-se o Projeto ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 36/09, Mensagem nº 66/09, de autoria do Poder 
Executivo, que altera o inciso III do Art. 17 da Lei Complementar nº 127, de 11.07.03. Com Parecer 
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 1° (LIDO). Em discussão o art. 1°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 2° (LIDO). Em discussão o art. 2°. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Não tendo 
sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Encaminha-se o Projeto ao Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 450/09, autores Deputados, Riva, Guilherme 
Maluf, Mauro Savi, Percival Muniz e Wagner Ramos, que dispõe sobre o reconhecimento oficial do 
Projeto São Lourenço Mata Viva como de interesse público e socioambiental, e dá outras 
providências. Com Parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos 
Minerais.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão.  

Em Redação Final, Projeto de Lei nº 459/09, de autoria do Deputado Antonio 
Brito, que dispõe sobre o dia Estadual da Mamografia com informações, palestras e panfletos. 

Dispõe sobre o Dia Estadual da Mamografia 

com informações, palestras e panfletos. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 
em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 
a seguinte lei: 

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da Mamografia, a ser comemorado 
anualmente no dia 09 de novembro, data em que serão proferidas palestras sobre o tema e 
distribuídos panfletos informativos sobre a importância do exame. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Em discussão a Redação Final. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 528/09, de autoria do Sérgio Ricardo, que 
dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos que especifica. Com Parecer favorável da 
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 
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Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 511/09, de autoria do Deputado Guilherme 
Maluf, que concede porte de arma para os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso. Com 
Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 269/09, de autoria da Deputada Profª 
Vilma, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Vanderlei Siles Alves. Com Parecer 
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 284/09, de autoria do Deputado 
Percival Muniz, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Octávio Thomé. Com Parecer 
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 289/09, de autoria do Deputado 
Adalto de Freitas - Daltinho, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Raimundo 
Pereira dos Santos. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução nº 296/09, de autoria do Deputado 
Dilceu Dal Bosco, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Manuel Messias Sales. 
Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 545/09, de autoria da Procuradoria-Geral de 
Justiça, que revisa o subsídio dos servidores e integrantes do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso, e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação à Emenda nº 01.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à Redação Final. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 225/09, de autoria do Deputado Sérgio Ricardo, 
que cria regime especial de atendimento para a mulher, vítima de agressão, no serviço público de 
saúde de referência em cirurgia plástica, no âmbito do Estado de Mato Grosso. Com Parecer 
favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 469/09, de autoria do Deputado José Domingos 
Fraga, que institui a isenção do pagamento de pedágio aos veículos de transporte escolar e dá outras 
providências. Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 
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Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 478/09, de autoria do Deputado Nilson Santos, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade das companhias telefônicas fornecerem informações às 
instituições policiais. Com Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 517/09, de autoria do Deputado Adalto de 
Freitas - Daltinho, que concede passagem intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, AIDS, 
doenças renais e cardíacas crônicas, quando inviabilizado o atendimento pela rede pública no 
município de origem. Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 520/09, de autoria do Deputado José Domingos 
Fraga, que dispõe sobre autorização de isenção de pagamento de ICMS aos contribuintes mato-
grossenses correspondente a título diferencial de alíquotas, incidente em equipamentos, implementos 
e maquinários, comprados em outras unidades da Federação para fornecer aos pequenos produtores 
da Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso. Com Parecer favorável da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 523/09, de autoria do Deputado Riva, que 
estende aos feirantes, motofretistas, motoboys e mototaxistas os benefícios das Leis 6.375, de 
15.12.93 e 7.301, de 17.07.00 e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 524/09, de autoria do Deputado Sebastião 
Rezende, que dispõe sobre a inclusão do PROERD - Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência - na grade curricular do ensino fundamental da rede pública estadual. Com 
Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 539/09, de autoria do Deputado Riva, que 
institui o Selo de Qualidade Artesanal e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão 
de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 543/09, de autoria do Deputado Alexandre 
Cesar, que nomina “Carlos Alberto Castanho Scholtão” a nova escola da rede estadual no Município 
de Sorriso. Com Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 
Desporto. 

Em discussão o Parecer... 
O Sr. Alexandre Cesar - Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (RIVA) - Vou conceder a palavra, para discutir, ao 

Deputado Alexandre Cesar. 
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Quero ressaltar que o Dr. Carlos Alberto Scholtão foi médico e iniciou sua vida na 
medicina em Juara. Um médico na década de 80 era um líder muito combatível. Tive a 
oportunidade, como Prefeito, de ter vários embates com o Dr. Carlos Alberto e de conquistar vários 
avanços com essas discussões. 

Quero ressaltar aqui realmente o seu espírito de luta e amor pelo Nortão do Estado. 
Residiu em Juara, em Peixoto de Azevedo e por onde passou sempre deixou uma marca muito forte. 

Quero me solidarizar com esse projeto do Deputado Alexandre Cesar. 
Com a palavra, para discutir, o Deputado Alexandre Cesar. 
O SR. ALEXANDRE CESAR - Eu agradeço, Sr. Presidente. 
Exatamente por conta desse espírito de luta que tanto contribuiu com nosso 

Estado, com Juara, Peixoto, Sorriso e, por fim, Sinop, onde faleceu, o Dr. Carlos Alberto Castanho 
Scholtão, companheiro que ajudou também na construção do Partido dos Trabalhadores; que 
atendeu uma solicitação do Partido dos Trabalhadores no Município de Sorriso, que apresentamos 
este Projeto de Lei que nomina a escola que já está em fase de conclusão naquele município, a escola 
atrativa que vem sendo construída pelo Governo do Estado, com o nome de “Carlos Alberto 
Castanho Scholtão”. 

Todavia, Sr. Presidente, analisando os procedimento administrativos, verificamos 
que por meio do Decreto 1.925, de 12 de maio de 2009, o Governador Blairo Maggi e o Secretário 
de Educação, Ságuas Moraes, já denominaram essa escola “Dr. Carlos Alberto Castanho Scholtão”, 
homenageando ao progenitor do nosso colega Deputado Estadual, que foi por três vezes Prefeito 
daquele Município, José Domingos Fraga. 

Sr. Presidente, mantivemos um diálogo com o Exm° Secretário Ságuas Moraes, 
que disponibilizou em projeto que já está concluído, que deverá ser executado no início do próximo 
ano, no Município de Sinop, de uma nova escola estadual, com a mesma estrutura, com as mesmas 
disposições, em denominar essa nova escola como “Carlos Alberto Castanho Scholtão”.  

Então, em razão disso, da denominação que já foi dada em homenagem ao pai do 
Deputado José Domingos Fraga - Deputado esse que já foi Prefeito por três mandatos no Município 
de Sorriso -, com fundamento no Art. 192 do nosso Regimento Interno, Sr. Presidente, solicito a 
retirada da presente proposição. Assim que iniciarmos o próximo ano legislativo, vamos dar 
sequência ao encaminhamento de projeto de caráter semelhante para a nova escola que será 
construída no Município de Sinop, onde também viveu, trabalhou e militou o Dr. Carlos Alberto 
Castanho Scholtão, que faleceu há dois anos. 

Então, neste sentido, estamos apresentando um Requerimento pela retirada do 
Projeto de Lei nº 543/09 da Ordem do Dia. Obrigado!  

O SR. PRESIDENTE (RIVA) - Em função das colocações feitas pelo Deputado 
Alexandre Cesar de que já tem escola com essa denominação e do Parecer favorável, coloco em 
votação o pedido de retirada da matéria.  

Este procedimento se dá quando a matéria já tem Parecer favorável da Comissão. 
Como a matéria já recebeu Parecer favorável, a retirada precisa ser aprovada pelo Plenário.  

Em votação. Os Deputados que concordam com a retirada, permaneçam como se 
encontram (PAUSA). Aprovado. 

Retiro da Ordem do Dia. Está suspensa a votação da matéria.  
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 556/09, de autoria do Deputado Sérgio Ricardo, 

que institui o Dia do Pantanal em Mato Grosso. Com Parecer favorável da Comissão de Educação, 
Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. 
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Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 557/09, de autoria do Deputado Adalto de 
Freitas - Daltinho, que dispõe sobre a inclusão da Festa do Caju realizada na Comunidade da 
Voadeira em Barra do Garças, no calendário turístico do Estado de Mato Grosso. Com Parecer 
favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 550/09, de autoria do Deputado Dilceu Dal 
Bosco, que dispõe sobre a abertura de matrículas nos cartórios de registros de imóveis do Estado de 
Mato Grosso, baseado em título de domínio originário de imóvel destacado do patrimônio público. 
Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação quanto ao mérito. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 552/09, de autoria do Deputado Dilceu Dal 
Bosco, que modifica e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.218, de 09.10.09, e dá outras providências. 
Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Art. 1º (LIDO). Em discussão o art. 1º. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 2º (LIDO). Em discussão o art. 2º. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 3º (LIDO). Em discussão o art. 3º. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Por não ter 
sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Encaminha-se o Projeto ao Expediente. 

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. Com a palavra, o 
nobre Deputado Dilceu Dal Bosco (TRANSFERE); com a palavra, a ilustre Deputada Profª Vilma; 
com a palavra, o nobre Deputado José Domingos Fraga. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, colegas Deputados, Deputada 
Profª Vilma. 
(O SR. ADALTO DE FREITAS - DALTINHO ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 
10:31 HORAS) 

O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, faço uso da palavra nas 
Explicações Pessoais, primeiro, não é nem para convocar, Deputado Sebastião Rezende, para 
conclamar os membros titulares e suplentes da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária para a reunião às 14:00 horas, Deputado Aírton Português, que é membro 
suplente - sei que Vossa Excelência toda quarta-feira almoça nesta Casa - venha nos prestigiar com a 
sua honrosa presença na reunião, onde deliberaremos sobre várias iniciativas dos Srs. Deputados e 
também Mensagem do Poder Executivo. 

Gostaria de pedir a Vossa Excelência, Sr. Presidente, especialmente ao Presidente 
Riva, Deputado Alexandre Cesar, porque estamos ouvindo falar na imprensa escrita, televisionada e 
falada a questão da mala preta e esta Casa, Sr. Presidente, demais Deputados, sequer se pronunciou. 

Sonegar o fisco, o que já é um crime, ainda é tolerável, até porque nós sabemos 
que a polícia, a Delegacia Fazendária, o Ministério Público e o GAECO estão em busca de reparar 
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os danos ao erário público, à sociedade mato-grossense, agora, Deputado Alexandre Cesar, Vossa 
Excelência que é Procurador, quando nos deparamos com a notícia dizendo que a MK Alimentos, a 
CMA, a Cerealista Londrina e mais 24 empresas laranjas usufruíram do suor, das lágrimas e do 
sangue do povo mato-grossense através dos incentivos fiscais, que foram bastantes questionados 
nesta Casa, incentivos fiscais esses que este Parlamentar jamais foi contra, mas somos contra muitas 
vezes quando os critérios para a concepção dos incentivos fiscais não são o mais transparentes 
possíveis, não são os mais justos possíveis. Isso nos deixa bastante triste.  

Eu entendo que esta Casa, da mesma forma que fez com o Secretário Geraldo de 
Vitto e o Magnífico Reitor da UNEMAT, para marcarem presença aqui e explicarem sobre a falha 
que ocorreu no concurso no último dia 22, Deputado Guilherme Maluf, seria importante que o 
Secretário Pedro Nadaf, da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso, também 
pudesse vir a esta Casa falar dos critérios para que determinadas empresas recebessem esse benefício 
de quase 100% de isenção fiscal de ICMS por um período de até 30 anos.  

Isso é bastante preocupante, chamou-me a atenção, mas não vejo esta Casa, que 
deve ser a ressonância da sociedade mato-grossense, fazer nenhum tipo de questionamento com 
relação a essa questão. 

Então, quero aqui, Sr. Presidente em exercício, Deputado Adalto de Freitas - 
Daltinho, que esta Casa marque posicionamento, convidando o Secretário de Indústria e Comércio 
para vir aqui nos falar do rol de empresas ligadas ao setor de grãos do Estado de Mato Grosso que 
realmente estão burlando o fisco estadual. Se necessário, convidar também o Secretário de Fazenda 
para nos trazer qual o montante estimado de fraude no ICMS por meio de notas frias e também 
explicar os critérios que a Secretaria de Indústria e Comércio adota para conceder isenção fiscal para 
essas empresas que aportam ou mesmo são criadas aqui no Estado de Mato Grosso. 

A outra questão, Sr. Presidente, Deputado Alexandre Cesar, que me chamou a 
atenção foi a reunião que o nosso Presidente Deputado Riva realizou no auditório desta Casa com os 
PAs do Vale do Teles Pires e do Vale do Arinos, onde se fizeram presentes o Secretário de Meio 
Ambiente, o Superintendente do INCRA e também o Vice-Governador Silval Barbosa. Os PAs que 
compreendem o Vale do Arinos e o Vale do Teles Pires são dos municípios de Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Tapurah, Itanhangá, Nova Maringá, Juara, Novo Horizonte, Tabaporã, Sinop e Ipiranga do 
Norte e todos ali compareceram. 

Eles tiveram uma reunião no final da semana passado onde discutiram a 
possibilidade do Governo do Estado ajudar o INCRA e essas prefeituras a fazer o 
georreferenciamento, pleitear o CAR e, consequentemente, sua LAU, justamente para atender a 
Resolução nº 3.545, do Conselho Monetário Nacional, que faz com que mais de cinquenta e duas 
mil famílias deixem de abocanhar mais de duzentos e cinquenta e quatro milhões de reais que não 
estão entrando no Estado de Mato Grosso por força dessa resolução, que por incompetência 
financeira do INCRA. Infelizmente essas populações estão vivendo com renda abaixo da linha da 
pobreza e da miséria, mesmo vivendo na zona rural, uns vivendo em áreas pobres, não apropriadas 
para assentamentos, outros vivendo até em áreas férteis, mas, infelizmente, por falta de assistência 
técnica, que não existe no Estado de Mato Grosso, porque infelizmente a EMPAER está exaurida, 
por mais que o Vice-Governador Silval Barbosa tenha assumido o compromisso, Deputado Adalto 
de Freitas - Daltinho, Deputado Alexandre Cesar, de revitalizar a EMPAER a partir do ano que vem, 
abrir concurso público e restaurar a EMPAER, dando condições para que os técnicos possam dar 
uma assistência técnica de fato e de direito e não fazer de conta que está dando assistência técnica, 
ao mesmo tempo que não existe fomento na agricultura familiar.  
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A Secretaria de Agricultura - não sei para que existe -, não conseguiu comprar uma 
tonelada de calcário para disponibilizar para a agricultura familiar que está em um área de cerrado, 
ácida, que só serve para criar calango e juquira.  

Ficou acertado que o Governo disponibilizará três milhões de reais por meio de um 
levantamento das coordenadas do perímetro desses assentamentos de forma totalmente simplificada 
para eles possam fazer o seu CAR. Sabemos que para fazer o CAR, por mais que haja esse 
entendimento de simplificar, tem que fazer uma confissão do seu passivo ambiental, um 
Ajustamento de Conduta e, de acordo com o tamanho da propriedade, se pequena, se média ou 
grande, tem um tempo para apresentar a sua LAU.  

Eu duvido, Deputado Alexandre Cesar, Deputado Guilherme Maluf, que aquele 
que hoje não tem condição sequer de se nutrir, mesmo vivendo no campo, que ainda está em barraco 
de lama, terá condições de fazer a sua LAU. É muito complexo fazer a LAU. Além disso, se tiver 
passivo, ele tem que fazer um TAC estabelecendo, dentro de um PRAD, qual o prazo que ele tem 
para recuperar a sua área degrada, seja de APP, seja da reserva legal. Aqueles que sequer têm 
condições de fazer o PRAD, porque sua área é pequena, vai compensar? Vai desonerar? Realmente é 
muito... (TEMPO ESGOTADO) 

O SR. PRESIDENTE ( ADALTO DE FREITAS) - Concedo mais um minuto, para 
encerrar, Deputado. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - ...confuso, ao mesmo tempo difícil para os 
agricultores familiares, que estão aqui hoje na busca incessante de ver essa regularização ambiental e 
fundiária resolvidas.  

Não vejo, com toda sinceridade, por mais que haja boa vontade desta Casa, por 
meio do Presidente Riva, que se colocou à disposição dos projetos de Tabaporã, Itanhangá, para ser 
parceira, contratando técnicos para que possam fazer esse levantamento dessas coordenadas depois 
que o INCRA disponibilizar a sua base de dados, mesmo assim não vejo perspectiva desses 
produtores realmente crescerem, desenvolverem, porque eles têm um prazo após a elaboração do 
CAR para que de fato possam fazer a sua LAU e fazer a LAU do pequeno não tem diferença 
nenhuma da LAU de um megaempresário... (TEMPO ESGOTADO). 

O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Mais um minuto, Senhor Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS - DALTINHO) - Concedo, para 

encerrar, trinta segundos.  
O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Obrigado, Sr. Presidente.  
Vejo uma luz no fundo do túnel para os agricultores familiares muito distante.  
Vamos aguardar o Vice-Governador Silval Barbosa, que a partir de abril está com 

uma vontade política muito forte de trabalhar na inserção econômica de cento e quarenta mil 
pequenos agricultores mato-grossenses que hoje vivem em uma situação de miséria no interior do 
Estado. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS - DALTINHO) - Srs. Deputados, 
o tema que o Deputado José Domingos Fraga aborda é de suma importância e pertinente. 

Parabenizo o Deputado José Domingos Fraga porque ele é da área e está aqui 
representando efetivamente o sentimento e a realidade daquilo que retrata a situação dos 
agricultores, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar. 

No que tange às questões que esta Casa não se manifestou, como o que vimos 
estampado na imprensa nos últimos dias com relação à Operação Mala Preta, temo inclusive a 
informação de que essas empresas foram escolhidas, porque eram mais de cem empresas para serem 
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expostas, da mesma forma como foram os 28 empresários. Lamentavelmente, realmente a questão 
dos incentivos fiscais vem a tona, porque somente em 2008 mais de um bilhão e oitenta e três 
milhões foram concedidos de incentivos fiscais. 

E esses incentivos são aqueles mesmos que, ao serem concedidos, também estão 
na esteira daquelas empresas, Deputado Alexandre Cesar, que estão enrobustecendo a dívida ativa 
do Estado. Nós que tínhamos uma dívida ativa de dois bilhões de reais, hoje temos nossa dívida 
ativa quase do tamanho do nosso Orçamento.  

Com a palavra, o nobre Deputado Alexandre Cesar. 
O SR. ALEXANDRE CESAR - Obrigado, Sr. Presidente. 
Pedi a palavra pela Liderança, porque acredito que esse tema também merece uma 

discussão mais detalhada. Inclusive, já utilizei desta tribuna para falar dessa questão da dívida ativa. 
O Estado de Mato Grosso está entre os Estados que mais arrecadam, conseguem 

cobrar e executar judicialmente a dívida ativa e conseguem diminuir o passivo. Inclusive, em razão 
do programa de compensação que esta Casa tem aprovado reiteradas vezes, ano após ano, 
permitindo com isso a compensação dos créditos existentes contra a Fazenda Pública com aqueles já 
inscritos ou de alguma forma caracterizados junto ao Estado. 

Mas eu pedi a palavra pela Liderança, na verdade eu estava inscrito nas 
Explicações Pessoais e falaria um pouco sobre o Seminário que nós do PT realizaremos no próximo 
domingo, mas vou abrir mão e tratar disso na Sessão vespertina para dar sequência às reflexões 
feitas aqui pelo Deputado José Domingos Fraga com relação à regularização ambiental dos 
assentamentos no Estado de Mato Grosso.  

Toda esta Casa e eu, especificamente, temos nos debruçado sobre a busca desta 
solução, de uma fórmula que permita o reconhecimento da necessidade da regularização ambiental 
dos assentamentos estaduais e federias e a liberação dos créditos dos investimentos que hoje já 
chegam à casa dos trezentos milhões de reais e que estão represados em razão da Resolução do 
Conselho Monetário Nacional que exige a licença ambiental para liberação desses recursos.  

Como já disse aqui por várias oportunidades, nós estávamos prestes a ter uma 
resolução com anuência do Governo do Estado, do INTERMAT, do INCRA e de diversos outros 
órgãos em torno da SEMA. Mas infelizmente houve um questionamento com relação a esse tema 
por parte do órgão ambiental federal, e também, segundo consta do próprio Ministério Público 
Federal, o termo de compromisso não foi subscrito, que tinha por objetivo resolver todos os 
problemas com um grande Termo de Ajustamento de Conduta.  

Como isso não aconteceu e com a intervenção determinada da Presidência da 
República, nesse caso através da Tereza Campello e de outros Parlamentares e também agentes do 
Poder Público, como o próprio Ministro Alexandre Padilha, foi desencadeado um processo para 
buscar uma alternativa que viesse resolver esse problema. Já há alguns meses estamos trabalhando 
nesse segundo projeto, um chamado plano B, e estamos bem próximos também de chegar a uma 
resolução com relação a isso, em que pese deve ser um pouco mais demorado, porque vai haver a 
necessidade de fazer caso a caso, assentamento por assentamento.  

Mas o formato desse Termo de Compromisso já está devidamente formado, 
fechado. Todavia, há ainda a necessidade da manifestação do INTERMAT, segundo registra 
William Sampaio, do INCRA, e o próprio Ramiro, que é o Superintendente do IBAMA em 
substituição legal aqui do Estado, falta a manifestação do INTERMAT, do órgão estadual, se 
participará desse processo ou não. Informalmente nós já temos a informação de que o INTERMAT 
deve adotar pelo MT Legal, Deputado José Domingos Fraga, que o INTERMAT não vai aderir a 
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esse sistema que será realizado pelo INCRA e pelo IBAMA, mas que o INTERMAT vai adotar o 
MT Legal para os assentamentos estaduais.  

Todavia só é possível finalizar o processo no âmbito federal depois da 
manifestação do Estado, inclusive, se for o caso, da manifestação negativa do Estado, de que não vai 
participar desse processo.  

Então, aguarda-se - essa é a informação que nós temos mais recente - ainda que o 
INTERMAT comunique ao IBAMA se participará ou não desse Termo de Compromisso, Deputado 
Guilherme Maluf, para que haja a inclusão ou não do INTERMAT nessa minuta e que ela possa ser 
assinada.  

Então, nosso apelo que nós fazemos aqui, e já fizemos pessoalmente ao Presidente 
do INTERMAT, Sr. Afonso Dalberto, o apelo que fazemos agora da Tribuna é de que formalize a 
sua posição, formalize a posição do Instituto de Terras do Estado ao IBAMA para que se possa 
prosseguir com esse processo. 

Era expectativa, inclusive, Deputado José Domingos Fraga, que, na última 
segunda-feira, havia uma programação com a presença do Presidente Nacional do INCRA, Rolf 
Hackbart, aqui em Mato Grosso já fosse assinado esse termo para poder dar início ao processo de 
licenciamento dos assentamentos. Como isso não aconteceu, a visita também foi cancelada e por 
isso mesmo ainda não tivemos a resolução desse impasse.  

Então, quanto antes o INTERMAT encaminhar sua resposta, mais cedo nós 
teremos, ou quem sabe menos tarde, porque essa questão já se arrasta há mais de um ano, a 
resolução desse problema e o início dos trabalhos por parte do IBAMA, o início dos trabalhos para 
que o IBAMA possa promover todos os estudos necessários e comece dar entrada nos processos de 
licenciamento dos assentamentos do INCRA. 

Se o Estado vai ficar, realmente, com o MT Legal, é uma opção que o Estado tem 
todo o direito de fazer, em razão, inclusive, do pacto federativo. E o Governo Federal entende que há 
outros caminhos, quer seguir, quer tentar esses outros caminhos que nós acreditamos que devem ser 
mais céleres e, por isso mesmo, nós acreditamos que, quanto antes o INTERMAT puder dar a sua 
manifestação, se aceitando a inclusão do INTERMAT no termo ou não aceitando com a assinatura 
pelas partes interessadas...  

Então, é essa a informação que nós trazemos e o apelo que nós também levamos 
aos órgãos estaduais no sentido de... É preciso registrar: os órgãos estaduais sempre foram 
extremamente dirigentes no sentido de buscar resolver o problema. Mas se há outro 
encaminhamento, esse outro encaminhamento tem que ser comunicado aos órgãos federais para que 
esse procedimento seja fechado. 

Obrigado. 
O Sr. José Domingos Fraga - Solicito a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, pela Ordem, o 

nobre Deputado José Domingos Fraga. 
O Sr. José Domingos Fraga - É para informar ao Deputado Alexandre Cesar, até 

porque não pôde participar da reunião que, infelizmente, coincidiu com a Sessão Plenária, que ficou 
acertado, Deputado Alexandre Cesar, Deputado Guilherme Maluf, Deputada Profª Vilma, que o 
INCRA vai disponibilizar a sua base de dados e o Estado vai disponibilizar três milhões de reais, 
através de Emendas que os Deputados vão fazer, através das Lideranças, para que possam ser 
contratados esses técnicos e trabalhar de uma forma simplificada através dessa disponibilização do 
banco de dados dos PAs do INCRA, que é suficiente para atender 30 assentamentos, para levantar as 
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coordenadas desses perímetros e fazer a dinâmica do desmatamento através desse processo 
simplificado. E aí com esse levantamento é possível a SEMA fazer o CAR. 

Mas eu pergunto: O CAR não é um instrumento definitivo. Ele tem um prazo de 
validade e para fazer o CAR é necessário esse levantamento, mas também é necessário, quem tem 
passivo ou de APP, ou de área de reserva legal, fazer o TAC. Ele deu um prazo, dependendo do 
tamanho da propriedade, como é pequeno, três anos, para que ele possa fazer a sua LAU. Se não 
cumprir, praticamente o CAR deixa de existir. Além disso, como disse in off, aqui, o Deputado 
Alexandre Cesar, que os três milhões, infelizmente, não contemplam 100% dos assentamentos 
regulares do Estado de Mato Grosso, que praticamente 99%, hoje, não tem LAU e precisa haver uma 
intervenção por parte do Governo Federal de forma definitiva, em parceria com o Governo do 
Estado. 

Muito obrigado, Deputados Guilherme Maluf e Adalto de Freitas-Daltinho. 
O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS - DALTINHO) - Com a palavra, 

pela Liderança, o nobre Deputado Guilherme Maluf. 
O SR. GUILHERME MALUF - Eu tenho alguns assuntos para abordar, Sr. 

Presidente, e podemos começar por essa questão da agricultura familiar, onde estivemos presentes na 
posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Cidade de Diamantino, e o 
Claudiomar assumiu. O Lecindo deixou aquele sindicato, que já vem desenvolvendo um excelente 
trabalho, e agora o Claudiomar está assumindo esse sindicato na Cidade de Diamantino, também na 
expectativa de continuar fazendo o trabalho. 

Mas estivemos presentes lá em Diamantino com o Presidente da FETAGRI, o 
Abel, onde discutimos alguns temas relacionados também à agricultura familiar. 

Sr. Presidente, hoje são cento e quarenta mil trabalhadores da agricultura familiar 
que aguardam. Obviamente, a prioridade máxima seria a regularização, a acessibilidade aos 
financiamentos, mas para isso precisam ter a titulação dos seus imóveis. É nesse sentido que este 
Parlamento está cedendo parte, ou uma emenda, para que haja esse georreferenciamento. São três 
milhões de reais, como o Deputado José Domingos Fraga já citou. Isso é muito importante, não 
tenho dúvida nenhuma. 

Mas, Sr. Presidente, a questão dos assentamentos no nosso Estado vai muito além 
da questão do financiamento, também. Hoje, os agricultores familiares que trabalham com a 
agricultura familiar carecem de tudo, carecem de infraestrutura, de saúde, de educação... Então, eu 
gostaria até que esta Casa pensasse, talvez, em conjunto com lideranças Parlamentares, num projeto 
para que qualquer assentamento que fosse criado no nosso território, lógico, dependendo dos 
números de famílias, já nascesse, Sr. Presidente, com uma infraestrutura mínima, já nascesse com o 
seu posto de saúde, com a sua base escolar. Isso seria muito útil para que não precisássemos depois 
ficar correndo atrás desses investimentos. 

Então, acredito que o financiamento é muito importante, é prioridade, mas nós não 
podemos fechar os olhos. Por exemplo, a questão de saúde nos assentamentos. Se na zona urbana já 
é difícil, como nós estamos discutindo aqui, Vossa Excelência imagina como anda a questão de 
saúde nos assentamentos. 

Gostaria também de fazer uma referência, Sr. Presidente, a essa obra que o Estado 
vem fazendo aqui no trevo dos motéis. É uma obra que, eu acredito, vai causar problemas muito 
sérios. Eu nunca vi algo dessa forma. Vem pela Avenida República do Líbano e confronta com o 
redondo em noventa graus. Você tem que fazer um desvio de noventa graus para continuar o seu 
fluxo. Eu posso até estar errado, Sr. Presidente, já manifestei a minha preocupação, inclusive, à 
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pessoa que está executando essa obra, mas isso vai gerar uma série de acidentes, porque é uma 
avenida de alto fluxo. Ela simplesmente é parada com um obstáculo enorme, que é o redondo, a 
exemplo do que aconteceu ali na entrada do Despraiado, e essa obra vem sendo feita com recurso do 
Estado. 

Então, eu gostaria que os técnicos da SINFRA fizessem uma reavaliação desse 
projeto; se for necessário, encolher aquele redondo, aquela rotatória, porque isso vai causar um 
problema muito sério de fluxo. 

 Outra preocupação nossa, Sr. Presidente, falando em fluxo, em trânsito, eu 
solicitei ao Presidente Riva e ao Deputado J. Barreto, que preside a Comissão que vai acompanhar 
os Projetos da Copa, que no ano que vem, na primeira oportunidade, fizessem uma discussão sobre a 
questão da mobilidade urbana de Cuiabá e Várzea Grande. Preocupa-nos muito, especialmente 
porque estamos apresentando receita de bolos, Deputado José Domingos Fraga, que são viadutos, 
que são desvios que, no meu modo de ver, não foi feito um estudo aprofundando nesse assunto, não 
foi ouvida a sociedade. 

Eu gostaria que esta Casa trouxesse esses projetos para discussão, para que não 
investíssemos dinheiro público em obras que não vão ajudar em nada a cidade. Essa é a minha 
preocupação. Esta Casa tem que tomar conhecimento dos projetos, não é simplesmente apresentar o 
projeto, buscar dinheiro e a execução da obra. São obras caras que não podemos desperdiçar 
oportunidade de pelo menos atenuar os problemas do trânsito de Cuiabá e de Várzea Grande, que 
são cidades antigas.  

E, já que haverá recursos, que eles sejam investidos com os projetos certos. O 
tráfego em Cuiabá e Várzea Grande, talvez, hoje, seja um dos mais caóticos do nosso País, em per 

capita, e nós precisamos dessa solução, não podemos desperdiçar.  
Sobre essa questão dos hospitais, que já foi debatido nesta Casa, eu quero deixar 

uma coisa bem clara, uma bandeira minha e do Deputado Dr. Antônio Azambuja. Nós não 
defendemos mais um hospital, mas defendemos que seja colocado um hospital materno-infantil em 
Cuiabá, com referência para todo o Estado.  

Deputado Dr. Antônio Azambuja, nós já discutimos esse assunto e sabemos da 
referência que Cuiabá vai ter que dar para o Estado de Mato Grosso. Então, se nós vamos partir para 
ter mais uma unidade hospitalar na rede do Estado, que a prioridade número um seja o hospital 
materno-infantil.  

E gostaria até que o Deputado Sérgio Ricardo tomasse conhecimento desta nossa 
sugestão. Vamos fazer isso, Deputado Dr. Antônio Azambuja, que, inclusive, já participa da CPI da 
Saúde, vamos deixar esta sugestão e também a sugestão do pronto-socorro estadual.  

Eu gosto de debater essa questão do pronto-socorro estadual porque vejo que o 
problema, Deputado Adalto de Freitas - Daltinho, não é simplesmente leito hospitalar. E já citei aqui 
e o próprio Deputado Dilceu Dal Bosco já mostrou que, muitas vezes, você comprar leito hospitalar 
de uma instituição privada sai muito mais barato. Mas o pronto-socorro não tem como não ser do 
Estado. Por quê? Porque as catástrofes acontecem e aí a rede privada não tem obrigação nenhuma de 
atender. Então o Estado tem que estar preparado para uma catástrofe. Especialmente agora que nós 
vamos ter, graças a Deus, grandes aglomerações em Cuiabá e Várzea Grande.  

Hoje há shows que abrigam dez, vinte, trinta mil pessoas, e grandes aglomerações 
geram grandes catástrofes.  
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Então, o pronto-socorro estadual é uma bandeira que defendemos. E acredito que 
vários deputados já manifestaram apoio a isso. É diferente de um hospital. E se tiver que ter o 
hospital, que seja um hospital referência materno-infantil, Sr. Presidente.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS - DALTINHO) - Com a palavra, 

pela Ordem, o Deputado Alexandre Cesar. 
O SR. ALEXANDRE CESAR - Sr. Presidente, eu não poderia deixar encerrar esta 

Sessão sem trazer aqui à consideração dos Srs. Deputados, da Srª Deputada e da população que nos 
assiste pela TV Assembleia, além daqueles que estão presentes em plenário, do que já está em todos 
os sites de notícias do nosso Estado. 

O Governador confirma que houve realmente fraude; que houve vazamento de 
informações no concurso público que deveria ter sido realizado no último dia 22 de novembro.  

Quer dizer, é uma informação grave. Os detalhes estão nos sites. O site 24 Horas 

News inclusive noticia a forma como as informações foram levantadas. 
O site noticia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que as provas foram obtidas 

inclusive após a utilização de ferramentas eletrônicas específicas de recuperação de dados porque os 
discos rígidos havia sido formatados nos computadores das pessoas responsáveis pela elaboração das 
provas.  

Há indícios, ainda não confirmados, mas que foram anunciados hoje, de que a 
coordenadora da comissão das provas, Renilze Barbosa, e Geisa Curvo, aquela que já estava sendo 
investigada em razão de uma fraude ocorrida num vestibular da UNEMAT há alguns anos e que 
coordenava o COVEST, a Coordenação de Vestibulares da Instituição, estão mesmo envolvidas em 
toda a operação.  

“A investigação descobriu que Renilze passou as provas, as respostas e 
comentários para dois de seus irmãos, um que prestaria o concurso para Delegado e outra que 
prestaria para Biologia. 

Sandra Raquel Almeida Cabral, da Comissão de Concurso, confessou 
espontaneamente que teve acesso às provas.” 

Então, realmente é uma situação grave! 
O Governador, hoje, ao instituir por meio do Decreto nº 2.280 uma Comissão para 

acompanhamento da realização do concurso, com a participação do Secretário de Justiça e 
Segurança Pública; do Chefe da Casa Militar; do Secretário de Administração; além do Ministério 
Público Estadual, pelo Procurador-Geral Marcelo Ferra, e do Grupo de Atuação Especial Contra o 
Crime Organizado-GAECO, pelo ex-Procurador Paulo Prado, que irão acompanhar o processo... 

E as provas, Deputado Dr. Antônio Azambuja, não serão mais realizadas pela 
UNEMAT. Serão impressas pela mesma empresa que fez o segundo ENEM, que foi realizado no 
último final de semana pelo Ministério da Educação. 

Então, são fatos graves que devem ser considerados por esta Casa. Acredito que na 
Sessão vespertina teremos condições...(TEMPO ESGOTADO)...de avaliar as declarações, inclusive, 
que foram dadas aqui, ontem, pelo Secretário de Administração e pelo Magnífico Reitor da 
UNEMAT, que, diga-se de passagem, não respondeu coisíssima nenhuma e ficou rodeando o toco, 
como se diz popularmente.  

Das minhas quatro questões encaminhadas a ele nenhuma foi respondida, mas 
preferi não fazer bate-boca aqui porque não era o momento oportuno. 
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Mas é evidente a irresponsabilidade como, infelizmente, a atuação da atual gestão, 
não é o conjunto da instituição UNEMAT, mas da atual gestão da UNEMAT, tratou esse concurso; 
tratou a condução da elaboração das provas.  

Ele disse aqui que a maior parte das pessoas que foi contratada para realizar as 
provas é das áreas em que a universidade atua; que são seus professores. Eu mesmo conheço da área 
de Direito, onde a UNEMAT mantém o curso há mais de uma década, professores de outras 
instituições que foram contratados para realizar as provas. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE( ADALTO DE FREITAS - DALTINHO)- Solicito ao 

Deputado Guilherme Maluf assumir a Presidência, porque quero usar da palavra, pela Liderança do 
PMDB. 

Antes, porém, com a palavra, pela Ordem, o Deputado José Domingos Fraga. 
O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, colegas Deputados, até ontem 

defendíamos, como a maioria dos Deputados que integra esta Casa, a participação da UNEMAT na 
realização do segundo concurso, pois, entendíamos que ela não tinha participado de um concurso, de 
um certame, tão grande como esse, como ouvimos do próprio Reitor que foi no máximo foi de 
cinquenta e um mil participantes; que faltava experiência; que, de fato, a logística disponibilizada 
pelo Estado não foi das melhores e que deveríamos dar uma oportunidade à UNEMAT porque é uma 
instituição mato-grossense. 

Em que pesem os questionamentos que ouvimos nesta Casa, quanto ao problema 
de gestão, há mais de dois anos, recordo-me quando o atual Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado, ex-Deputado Humberto Bosaipo, era Presidente da Comissão Especial que averiguava a 
questão de gestão administrativa e financeira da UNEMAT. 

Mediante esses fatos hoje explícitos em todos os meios de comunicação eletrônica 
do Estado de Mato Grosso que, de fato, houve vazamento, houve fraude, da parte de pessoas que 
vêm conduzindo, como disse o Deputado Alexandre Cesar, o destino dos vestibulares a UNEMAT 
há tanto tempo, só nos resta dizer que se dependesse deste Parlamentar, Deputado Alexandre Cesar, 
com certeza, a UNEMAT estaria fora da realização desse certame. 

Se houver uma predisposição dos Srs. Deputados de criar essa CPI para apurar a 
questão de gestão da UNEMAT, a criaremos muito tarde. Vamos cobrar do autor da propositura 
ainda este ano instalar essa CPI e fazer ainda este ano uma programação de ações a serem 
desenvolvidas no iluminado ano novo para revitalizarmos a UNEMAT por meio dessa depuração. 
Com certeza, os Srs. Deputados, auxiliados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do 
Estado e pela Procuradoria-Geral do Estado, realmente, darão um novo rumo à UNEMAT e fazer 
com que seja a UNEMAT do sonho de todos os mato-grossenses, pois, tudo aquilo que ouvimos e 
vemos quanto à UNEMAT, hoje, realmente nos envergonha. 

Se essas pessoas tiveram a capacidade de repassar informações privilegiadas para 
parentes de um concurso com essa magnitude, imaginem de vestibulares que são realizados nos 
polos de forma simplória! 

Isso nos deixa bastante preocupado!  
Só nos resta realmente lamentar e dizer, mais uma vez, que se dependesse de mim 

a UNEMAT estaria fora da realização desse certame. 
O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS - DALTINHO) - Solicito ao nobre 

Deputado Guilherme Maluf assumir a Presidência para que eu possa falar, pela Liderança. 
(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 11:10 HORAS.) 
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O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Com a palavra, o nobre 
Deputado Adalto de Freitas - Daltinho. 

O SR. ADALTO DE FREITAS - DALTINHO - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
telespectadores da TV Assembleia. 

Diante das últimas evidências, inclusive, pela coletiva concedida pelo Governador 
do Estado, Blairo Maggi, no Palácio, esta manhã, confirmando a fraude no concurso público 
realizado pela UNEMAT... 

Ontem ainda dissemos aqui, quando da oitiva do Secretário Geraldo de Vitto e do 
Magnífico Reitor Taisir Mahmudo Karim, que a CPI que esta Casa propõe instalar nada mais é para 
ajudar instituições de fora a corrigir aquelas falhas ou os desvios que porventura quem administra ou 
quem está dentro da instituição não consegue, muitas vezes, enxergar, haja vista que 
questionamentos têm sido feitos já ao longo deste mandato que esperamos realmente que não tenha 
nada de grave.  

Mas o que estamos vendo neste momento é uma total preocupação desta Casa 
onde percebemos que em caso de fraude não há o que se discutir. Mato Grosso tem que saber; a 
própria população acadêmica da UNEMAT tem que estar ciente; a própria direção dessa instituição 
tem que estar ciente; em caso de confirmado, e pelo visto confirmado, nós não temos dúvida que a 
UNEMAT não tem, a partir de então, credenciais, moral, para fazer esse próximo concurso. 

Então, fica aqui a nossa recomendação, Sr. Presidente, Srs. Deputados... Lógico 
que outras instituições de renomes neste País devem assumir esse trabalho aqui, mesmo que seja 
dando à UNEMAT o espaço necessário para que possa aprender na realização de concursos. Mas 
nós não podemos permitir que haja essa investigação e que uma atitude muito clara e radical por 
parte do Governo, inclusive, demonstrando-nos que orçamentos foram feitos com outras instituições, 
que aqui foram levantadas por qualquer Parlamentar, por qualquer cidadão, por qualquer dirigente 
responsável pela coisa pública, que até agora não foram demonstrados. Haveria de se buscar 
orçamento com outras instituições, a exemplo da própria CESPE/UNB e de outros organismos que 
têm experiência para não deixar, aqui, dentro de Mato Grosso passarmos por esse vexame. 

 Então, Sr. Presidente, fica aqui a nossa preocupação. Espero que a resposta seja 
dada o mais breve possível, porque não podemos conviver e admitir que o concurso que haverá de 
ser realizado volte a ser da mesma forma, como estava sendo previsto até a noite de ontem, realizado 
por essa instituição UNEMAT. 

Sr. Presidente, queremos também, na esteira dessa mesma fala que outros 
Parlamentares nos antecederam, dizer que com relação à operação desencadeada denominada “Mala 
Preta”, conduzida e orientada por parte da Secretaria de Fazenda e outros órgãos que o Governo 
detém aqui para fazer tais investigações, queremos que a Mesa Diretora convite o mais breve 
possível o Secretário de Estado de Fazenda para que ele também preste os esclarecimentos sobre o 
porquê as mais de cem empresas, que estavam sendo investigadas, não foram sequer citadas. E nós 
não podemos dizer que alguns poucos escolhidos têm que dar o exemplo da punição, sendo que já 
tem inclusive mais nomes e outras questões que os Parlamentares desta Casa de Leis porventura 
devam se inteirar para poderem entender mais sobre essa responsabilidade assumida por ocasião 
dessa investigação. 

Quero também, na mesma linha, Sr. Presidente, dizer que nós, que estamos 
relatando as contas do Poder Executivo e já encaminhamos diversos requerimentos, anunciar que 
esses tais requerimentos não estão sendo respondidos. E por não estarem sendo respondidos, 
queremos convidar, inclusive, o Secretário de Estado de Indústria e Comércio, Sr. Pedro Nadaf, para 
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nos dizer, à Comissão, o próprio Secretário de Planejamento, para que possamos discutir e esclarecer 
aqueles pontos que ainda estão sob a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, sem respostas 
e ainda mais as indagações que foram feitas por intermédio dos nossos requerimentos. 

Portanto, temos aí prazos os quais estão sendo cobrados para que possamos exarar 
o nosso relatório. E pelo que tudo indica, o nosso relatório deve caminhar para a rejeição das contas 
do Governo, porque não estamos percebendo a boa vontade, a intenção de vir esclarecer tais fatos 
que precisam ser discutidos, seja nesta Casa ou na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária.  

Portanto, o nosso aviso, o nosso alerta é com relação à questão de ainda estarmos 
aguardando essas respostas dos Requerimentos que foram protocolados.  

Sr. Presidente, nós recebemos também informações que o Tribunal de Contas da 
União recomenda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, população mato-grossense, a paralisação do 
asfaltamento da BR-158. Nós ficamos, às vezes, por entender: Que responsabilidade social, que 
responsabilidade pública tem essas instituições quando recomenda esse tipo de atitude? Nós não 
podemos permitir que isso aconteça.  

O benefício para a sociedade, que é quem é responsabilizada por arcar com os 
custos desses investimentos, não pode ser interrompido. Nós temos que punir, sim, buscar 
investigar, buscar averiguar e verificar o que realmente tem sido feito de desmando, deslizes, de 
desvios, punir essas empresas que, com certeza, tem patrimônio, que tem equipamentos, que tem 
interesses empresariais. Agora, vir dizer que recomenda a paralisação das obras de pavimentação da 
BR-158, porque tem indícios de malversação dentro da orientação, dentro daquilo que foi autorizado 
pelas questões ambientais, pelas licenças que não estão sendo rigorosamente cumpridas, isso aí é 
torcer pelo jacaré no filme de Tarzan.  

Nós não podemos admitir que ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, onde o 
Brasil tem pago um preço muito alto, não só a esses setores que não conhecem a vida como de fato 
ela é, mas também atendendo muito mais, às vezes, as especulações internacionais de ideólogos, de 
teóricos, de muitas vezes questões que não são a verdadeira razão de existir dos governos, que é de 
levar benefícios, administrar e promover o desenvolvimento para os povos. E nós estamos muito 
preocupados, porque isso aqui, daqui a pouco, a sociedade vai achar e entender que o Tribunal de 
Contas da União está fazendo a coisa correta.  

Sr. Presidente, se o Tribunal de Contas tem realmente evidenciado e levantado 
desvios, desmandos, erros, equívocos, que vá em cima das pessoas, das empresas que estão 
realizando. Mas paralisar a obra - mude as empresas que estão realizando, oriente nesse sentido -, 
paralisar as obras da BR-158 é uma covardia, é um desrespeito, é uma falta de respeito covarde por 
parte deste Estado. E não temos como negar que existe um sentimento represado de falta de 
lideranças, de autoridades que defendam com veemência os interesses do nosso Estado, que defenda 
os interesses do nosso povo, os interesses, principalmente daqueles que querem produzir, daqueles 
que querer gerar e levar o nosso desenvolvimento adiante.  

Portanto, quanto a essa recomendação do Tribunal de Contas, já solicitamos, mais 
uma vez, informações, tanto do Tribunal de Contas quanto do DNIT, para que verificar realmente o 
que está sendo questionado, porque o povo do nosso Estado tem que saber se realmente tem 
fundamento, para se punir dessa forma tão cruel o povo de Mato Grosso, em especial o povo do 
Araguaia. Isso não podemos permitir.  

É o que tínhamos Sr. Presidente, muito obrigado.  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE 
DEZEMBRO DE 2009, ÀS 08:00 HORAS.   

Pág. 48 - Secretaria de Serviços Legislativos 

O SR. PRESIDENTE (GUILHERME MALUF) - Deputado Adalto de Freitas - 
Daltinho, eu quero fazer também o uso da palavra nas Explicações Pessoais, primeiro, para comentar 
que, a exemplo do que acontece na BR-158, onde houve uma paralisação por uma recomendação 
pública, temos em Cuiabá praticamente todo o PAC paralisado por uma suspeita de 
superfaturamento e vai ter que ser feito uma nova licitação, inclusive com um prejuízo muito grande.  

Parece-me que houve um majoramento de mais de 20%, em torno de alguns 
milhões a mais nessa nova licitação. Então, a população de Cuiabá também saiu perdendo muito. 
Espero que agora retorne as obras o mais rápido possível. Já estamos vivendo a época de chuvas, 
mas Cuiabá perdeu muito com o andamento dessas obras tendo sido paralisado pela Operação 
Pacenas.  

Quero fazer uma referência também a essa questão da mala preta, e também 
gostaria de ser co-autor dessa convocação, ou convite, desses dois Secretários para que possam 
explicar a este Plenário essa evasão de receitas, de forma isso foi investigado e, sobretudo, quem são 
os culpados por esse desvio - parece-me que foram três a quatro milhões de reais desviados do 
Estado. Precisamos esclarecer esses fatos e para isso esta Casa tem que se posicionar. 

Eu quero dizer da infelicidade por Vossa Excelência não ter recebido esses 
requerimentos, essas explicações por parte do Governo, mas esta Casa tem prerrogativas legais das 
quais pode se utilizar e eu acho que Vossa Excelência, como Deputado membro da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, pode - eu me incluo nessa Comissão 
também, porque sou membro, assumindo agora a posição de membro titular - tomar as providências 
necessárias para cobrar a resposta a esse requerimento, senão esta Assembleia Legislativa não vai 
servir para nada, Deputado Adalto de Freitas - Daltinho. Vossa Excelência está coberto de razão!  

Ou fazemos valer os direitos para os quais somos colocados nesta Casa ou não 
precisa ter os Deputados! Vossa Excelência está fazendo um processo de investigação muito 
interessante, detalhado! Vossa Excelência está se assessorando de pessoas que estão demonstrando 
essas irregularidades ou pelo menos o questionamento dessas irregularidades e para isso Vossa 
Excelência precisa de explicações. Então, acredito que nós podemos fazer valer os nossos direitos 
como Deputado para prestar satisfação para esse povo que nos colocou nesta Casa. 

No mais, gostaria de registrar a presença dos Vereadores Darci e Cláudio, do 
município de Porto Estrela. 

Quero agradecer a presença de todos. 
Não há mais orador inscrito nas Explicações Pessoais.  
Antes de encerrar a presente Sessão, convoco a próxima para as 17:00 horas de 

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

do Partido da República - J. Barreto, Mauro Savi, Sebastião Rezende e Sérgio Ricardo; da Bancada 
do Partido Progressista - Airton Português, Dr. Antônio Azambuja, Riva e Maksuês Leite; da 
Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Adalto de Freitas - Daltinho, Antônio 
Brito e Nilson Santos; da Bancada do Partido dos Trabalhadores - Ademir Brunetto e Alexandre 
Cesar; da Bancada do Partido Socialista Brasileiro - Profª Vilma; da Bancada do Partido da Social 
Democracia Brasileira - Guilherme Maluf; da Bancada do Partido Democrático Trabalhista - 
Otaviano Pivetta; da Bancada do Bloco dos Democratas - Dilceu Dal Bosco e José Domingos Fraga. 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: João Malheiros e Wagner Ramos, do 
PR; Dr. Walace, do DEM; Percival Muniz, do PPS; Chica Nunes e Gilmar Fabris, do DEM. 
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Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão. (LEVANTA-SE 
A SESSÃO). 
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