ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JULHO DE 2012,
ÀS 17:00 HORAS.

ATA N° 093 - “B”

PRESIDENTE – DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR (EM EXERCÍCIO)
1º SECRETÁRIO – DEPUTADO ALEXANDRE CESAR (AD HOC)
2º SECRETÁRIO – DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE (AD HOC)

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Em nome de Deus, havendo
número regimental, declaro aberta a presente Sessão e suspendo-a por quinze minutos.
(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 17:40 HORAS E REABERTA ÀS 18:14 HORAS.).
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Declaro reaberta a presente
Sessão.
Convido o Deputado Alexandre Cesar para assumir a 1ª Secretaria e o Deputado
Sebastião Rezende para assumir a 2ª Secretaria.
(OS SRS. DEPUTADOS ALEXANDRE CESAR E SEBASTIÃO REZENDE ASSUMEM A 1ª E 2ª
SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.)
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Solicito ao Sr. 2º Secretário que
proceda à leitura da Ata.
O SR. 2º SECRETÁRIO – Sr. Presidente, não há Ata a ser lida.
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, o Sr. 1º
Secretário, para proceder à leitura do Expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO (LÊ) – “Memorando nº 886/2012, datado em Cuiabá, 03
de julho de 2012, do gabinete do Deputado José Domingos Fraga ao Exmº Sr. Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Deputado Riva.
Sirvo-me do presente para comunicar e justificar a ausência do Deputado José
Domingos Fraga Filho na Sessão vespertina do dia 04 e na Sessão matutina do dia 05 do corrente
mês, uma vez que o mesmo estará em viagem ao interior do Estado para resolver problemas de
ordem pessoal.
Atenciosamente,
NEREU BRESOLIN
Chefe de gabinete.”
“Ofício nº 431/2012, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e
Agricultura Familiar- SEDRAF, Instituto de Terras de Mato Grosso- INTERMAT, ao Exmº Sr.
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Deputado Riva:
Senhor Presidente,
Estamos encaminhando a essa augusta Casa de Leis o processo de Regularização
de Ocupação, protocolado neste Instituto de Terras, em nome de: Antônio Carlos Lopes Priuli, para
que sejam tomadas as providências necessárias, com vistas à emissão do competente parecer de
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aprovação autorizativo, para os procedimentos licitatórios por parte deste órgão, visando à titulação
definitiva da área em questão, conforme o que preceitua a Constituição do Estado de Mato Grosso.
Respeitosamente,
AFONSO DALBERTO
Presidente do INTERMAT.”
“Ofícios nºs 188, 189, 190 e 192/2012, da Casa Civil, em resposta às Indicações
nºs: 488, 572, 586/2012, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, e 458/2012, de autoria do
Deputado Luiz Marinho; Ofícios nºs 683, 684, 685 e 702/2012, da Secretaria de Estado de
Transporte e Pavimentação Urbana, em resposta às Indicações nºs: 652/2012, de autoria do
Deputado Dilmar Dal Bosco; 726 e 727/2012, de autoria do Deputado Airton Português, e 732/2012,
de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro; Ofício nº 599/2012, da Secretaria de Estado de
Administração, em resposta ao Requerimento nº 109/2012, de autoria do Deputado José Domingos
Fraga; Ofícios nºs 2.432 e 2.521/2012, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em resposta às
Indicações nºs: 630/2012, de autoria do Deputado Washington José, e 270/2012, de autoria do
Deputado Riva; Ofício nº 866/2012, da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta à Indicação nº
2.334/2011, de autoria do Deputado Wagner Ramos; Ofício nº 3-3405/2012, da Caixa Econômica
Federal, notificando a liberação de recursos financeiros por meio de convênio firmado com o
Município do Estado de Mato Grosso pelo Programa SEG.EDUC.TRANS, sob a gestão do
MCIDADES, que tem por objetivo construção de calçadas, pavimentação e drenagem em Nova
Xavantina; Ofício nº 1.668/2012, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em
resposta ao Requerimento nº 137/2012, de autoria do Deputado Dr. Antônio Azambuja.”
Lido o Expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Encerrada a primeira parte,
passemos à segunda parte do Pequeno Expediente (PAUSA). Com a palavra, o nobre Deputado
Sebastião Rezende.
O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, Deputado Romoaldo Júnior, apenas para comunicar a Vossa
Excelência que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu na antessala do plenário
para apreciar alguns Projetos de interesses da sociedade, dentre eles, um que atende o interesse dos
policiais militares, que, inclusive, apreciamos na Sessão matutina de hoje e está à disposição da
Mesa Diretora para ser apreciado, se Vossa Excelência entender que pode fazer ainda nesta Sessão.
Sr. Presidente, como sempre faço, gostaria de ler uma parte da Bíblia Sagrada e
vou fazer referência ao Salmo 100, que nos diz assim:
“Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria, entrai diante ele com alegres cânticos.
Sabei que o Senhor é Deus, é quem os fez e somos seus e seu povo e ovelhas de
seu pasto.
Entrai em suas portas com agradecimentos e seus pátios com louvor daí graças a
ele e bendizei o seu nome.
Porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração
em geração.”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, o ilustre
Deputado Emanuel Pinheiro, que dispõe de três minutos.
O SR. EMANUEL PINHEIRO – Sr. Presidente, Nobres Deputados, imprensa,
telespectadores da TV Assembleia Legislativa.
Sr. Presidente, faço uso da palavra para apresentar Moções de Congratulações.
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 ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento
público ao Sindicato Rural de Cuiabá, na pessoa do Presidente, Sr. Jorge Pires de Miranda, pela
realização da 48ª EXPOAGRO – Exposição Internacional, Agropecuária, Industrial e Comercial de
Mato Grosso, nos dias 05 a 15 de julho do corrente ano.
JUSTIFICATIVA
A 48ª EXPOAGRO (Exposição Internacional, Agropecuária, Industrial e
Comercial de Mato Grosso), que acontecerá no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá, no
período de 5 a 15 de julho, é um dos maiores eventos do agronegócio na Região Centro-Oeste.
São 250 estandes, 14 leilões de elite e de corte e cerca de 30 mil animais, como
gado de elite, gado de corte e leite, equinos, ovinos, caprinos, caninos, aves e peixes. A estimativa de
público para a exposição é de 300 mil pessoas ao longo dos 10 dias.
Os organizadores esperam uma movimentação financeira entre negócios e leilões
de mais de R$40 milhões. Entre as atividades programadas para o evento está uma etapa obrigatória
do Ranking Estadual da Raça Nelore MT, organizada pela Associação dos Criadores de Nelore de
Mato Grosso (ACNMT); o torneio leiteiro; provas de laço, tambor e outras modalidades.
Neste ano, a feira será realizada novamente no Parque de Exposição da Acrimat
(Associação de Criadores de Mato Grosso), já que o local não abrigará mais um Fan Fest para a
Copa de 2014. Novamente, os mato-grossenses terão a oportunidade de acompanhar o circuito
Brahma de Rodeio.
Por meio do Facebook, a Fabinho Produções Artísticas informou que estão
confirmadas as apresentações dos cantores Jorge e Matheus, Gustavo Lima, Luan Santana, João
Carreiro e Capataz, Paula Fernandez, Edson e Hudson, Humberto e Ronaldo e Eduardo Costa. A
data de apresentação de cada um deles ainda não foi definida, bem como os valores dos ingressos.
A programação e outras informações da Expoagro estão disponíveis na Fan Page
(www.facebook.com/curtaexpoagro),
no
site
da
Fabinho
Promoções
(www.fabinhopromocoes.com.br) e no site do Sindicato Rural de Cuiabá (sindruralcuiaba.org.br).
Por essas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de
Congratulações e que seja enviada ao Sindicato Rural de Cuiabá, na pessoa do Presidente, Sr. Jorge
Pires de Miranda, pela realização da 48ª EXPOAGRO – Exposição Internacional, Agropecuária,
Industrial e Comercial de Mato Grosso, nos dias 05 a 15 de julho do corrente ano.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – DEM
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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 ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento
público ao Exmº Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, Abel
Balbino Guimarães, pela brilhante palestra “Direitos e Deveres Constitucionais”, proferida aos
funcionários da Escola Estadual Maria Macedo Rodrigues, localizada no Bairro Mapim, em Várzea
Grande, ação que faz parte do Projeto “A Justiça é a Esperança”, do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso.
JUSTIFICATIVA
O Poder Judiciário de Mato Grosso proporcionou uma manhã de sábado (30 de
junho) diferenciada aos funcionários da Escola Estadual Maria Macedo Rodrigues, localizada no
Bairro Mapim, em Várzea Grande. Atendendo solicitação da direção do colégio, o Juiz Abel Balbino
Guimarães, da Quinta Vara Criminal da Comarca, proferiu a palestra Direitos e Deveres
Constitucionais, que faz parte do projeto “A Justiça é a Esperança”.
A atividade foi realizada dentro da própria escola e contou com a participação de
aproximadamente 40 educadores, entre professores, agentes de pátio, merendeiras, responsáveis pela
limpeza, coordenação e direção. A ideia é transformar os funcionários em multiplicadores das
informações que devem ser repassadas aos 872 alunos da instituição, como prevê o projeto da
Secretaria de Estado de Educação (Seduc) denominado Sala do Educador.
Doze anos à frente da Quinta Vara Criminal, o magistrado Abel Balbino orientou
os participantes sobre a sua atuação dentro do Poder Judiciário, apresentando ainda números atuais
sobre o sistema prisional do Estado, Brasil e alguns países. Destacou que nos últimos anos o número
de prisões aumentou e a violência também, demonstrando que a segregação não diminui a
criminalidade. Por isso, aposta na educação como forma de melhorar a situação que vivemos.
Lembrou que segurança e educação são direitos e deveres de todos. “A educação é a saída para
minimizar os índices de prisões e violência”.
Voluntária no projeto “A Justiça é a Esperança”, Josilaine Dias explica que a
palestra é realizada diante de convites. “Antes, tínhamos convênio com a Secretaria de Educação.
Agora, vamos quando somos convidados”, afirma, apontando que a iniciativa da diretoria da Escola
Estadual Maria Macedo Rodrigues é excelente, uma vez que tenta resolver o problema dentro da
própria escola. “Quando o educador consegue identificar a necessidade de uma interferência e se
antecipa, buscando medidas de prevenção ou solução, está à frente. Mostra que está ciente e
antenado a sua realidade”.
Conforme o Diretor Maurício Manoel dos Santos, a solicitação de palestra ao
Poder Judiciário teve relação com a falta de informação e conhecimento sobre direitos e deveres.
“Nada melhor que uma autoridade como o juiz Abel Balbino para nos esclarecer as dúvidas.
Ficamos muito felizes com a disponibilidade imediata para atender nosso pedido. Todos os
funcionários da escola participam, porque independente da função, todos somos educadores e temos
a missão de repassar o conhecimento aos alunos”.
A agente de pátio Maria de Fátima e Silva aprovou a iniciativa da escola e a
disponibilidade do magistrado. “Muito boa a palestra. Toda qualificação mostra que estamos em
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busca de melhorias para o colégio, alunos e para nós mesmos. Muito interessante a preocupação do
diretor em convidar o juiz e fico bem satisfeita com a presença do magistrado na escola”.
Projeto – Josilaine afirma que a proposta do “A Justiça é a Esperança” é apresentar
mecanismos para solucionar problemas. “Nós damos a orientação para que a pessoa tenha
capacidade de resolver os problemas, garantindo a independência e valorização individual. A pessoa
com auto-estima resgatada e bem orientada tem a capacidade para buscar soluções”, pontuou. O
projeto visa ainda despertar a consciência social e moral para praticar justiça como virtude. “Quando
falamos em justiça é no sentido de ser justo com o próximo e consigo mesmo”.
Por essas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de
Congratulações e que seja enviada ao Exmº Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande, Abel Balbino Guimarães, pela brilhante palestra “Direitos e Deveres
Constitucionais”, proferida aos funcionários da Escola Estadual Maria Macedo Rodrigues,
localizada no Bairro Mapim, em Várzea Grande, ação que faz parte do Projeto “A Justiça é a
Esperança” do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – DEM
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 ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento
público ao Grupo Todimo, na pessoa do seu Presidente, Sr. Juliano Bertolotto, por ter sido
considerado, na pesquisa realizada pela Great Place to Work 2012, uma das 10 melhores empresas
para trabalhar no Centro-Oeste.
JUSTIFICATIVA
A Todimo foi classificada entre as 10 melhores empresas para trabalhar no CentroOeste, segundo pesquisa realizada pela Great Place to Work 2012. Das 70 empresas participantes,
apenas 19 foram premiadas e a Todimo ficou na décima posição, reafirmando a valorização e o
desenvolvimento contínuo dos funcionários.
Este é o primeiro ano que a Todimo participa da pesquisa, e, segundo o Diretor
Comercial e de RH do grupo, Ademir Beraldi, a premiação é motivo de orgulho para a empresa.
"Sermos premiados como uma das melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste nos orgulha,
tanto pelo reconhecimento das nossas práticas, quanto pela oportunidade de evoluirmos cada vez
mais", destacou.
Para a gerente de Recursos Humanos da Todimo, Alessandra Almeida, o grande
objetivo da empresa é ser reconhecida como uma das melhores para trabalhar no Brasil.
"Começamos pela premiação do Centro-Oeste, o que demonstra que estamos no caminho certo",
afirma.
O gerente de Marketing da Todimo, Tiago Guimarães, explica que a empresa tem
como princípio o desenvolvimento de pessoas. Para ele, o reconhecimento de uma pesquisa de fora
dá ainda mais credibilidade para todos os selecionados, já que é uma forma de medir o local de
trabalho. “O bom ambiente de trabalho deixa as pessoas mais motivadas, mais produtivas e mais
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interessadas. Além disso, esse tipo de prêmio faz da Todimo uma empresa em que as pessoas
querem trabalhar e até sonham com um emprego aqui”, frisa.
Um dos exemplos de valorização dentro da empresa é o do comunicador de preços
Luiz Vieira. Ele está no grupo há sete anos como responsável por confeccionar e organizar os preços
dos produtos nas ilhas. “Eu trabalho na Todimo por ela ser uma empresa séria que cumpre o que
promete e tem muita credibilidade no mercado. Além disso, os benefícios só foram aumentando com
o tempo e hoje temos plano de saúde específico para os funcionários da empresa”, conta ele, ao dizer
que a empresa investiu inclusive em seus estudos. “Entrei no grupo sem completar o 2º grau e hoje
estou me formando no curso de Publicidade e Propaganda”.
Além da Todimo, outras 18 empresas do Centro-Oeste foram premiadas, são elas:
Laboratório Sabin; Consórcio Nacional Embracom-CO; Sama; Portal Educação; Rio Quente
Resorts; Atento Goiânia; Bancobrás; Dec Brasil; EBM Incorporações; Grupo Saga; Hospital Unimed
Campo Grande; Instituto de Pesquisas Eldorado; Leonardo Rizzo Participações Imobiliária; Lojas
Avenida; PC Informática; Precon Goiás Industrial; Siagri Sistemas de Gestão e Unimed Campo
Grande.
Por essas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de
Congratulações e que seja enviada ao Grupo Todimo, na pessoa do seu Presidente, Sr. Juliano
Bertolotto, por ter sido considerado, na pesquisa realizada pela Great Place to Work 2012, uma das
10 melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – DEM
A Todimo fazendo bonito e mostrando positivamente Várzea Grande, Mato
Grosso no cenário nacional e internacional.
Por isso, não poderíamos deixar de fazer esse reconhecimento publico e dar esse
aplauso ao Grupo Todimo.
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 ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento
público ao Grupo Raia Drogasil, na pessoa do seu Presidente, Sr. Antônio Carlos Pipponzi, pela
inauguração de suas primeiras quatro lojas em Cuiabá, marcando a entrada da Rede no Estado de
Mato Grosso, no dia 27 de junho do corrente ano.
JUSTIFICATIVA
A Drogasil inaugurou, na quarta-feira (27/06), suas primeiras quatro lojas em
Cuiabá, marcando a entrada da rede no Estado de Mato Grosso. A iniciativa faz parte da estratégia
de expansão da rede por meio do ingresso e do fortalecimento de suas operações em mercados
relevantes das regiões Centro-Oeste e Nordeste do País. Depois da estreia em Mato Grosso, a
bandeira Drogasil deverá ser levada, também, para os Estados de Mato Grosso do Sul e Bahia.
Com 85 anos de tradição no varejo farmacêutico brasileiro, a Drogasil faz parte da
Raia Drogasil S.A., maior grupo varejista farmacêutico do País em faturamento e número de lojas –
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são mais de 800 unidades distribuídas por regiões que respondem por mais de 80% do mercado
brasileiro de medicamentos e produtos de higiene e beleza.
A chegada da Drogasil a Cuiabá permitirá que os consumidores mato-grossenses
tenham acesso à qualidade de atendimento e a uma experiência de compra diferenciada, marcas
registradas da rede em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Distrito
Federal.
As lojas são amplas e modernas, contam com farmacêutico durante todo o horário
de funcionamento e funcionários treinados e preparados para esclarecer dúvidas e proporcionar
apoio técnico qualificado aos clientes.
O porte da rede Drogasil – que possui mais de 370 lojas no País – permite que suas
unidades disponham de um estoque diversificado de medicamentos e pratiquem preços
competitivos, com descontos atrativos em medicamentos e ofertas em perfumaria. A bandeira
oferece, ainda, descontos exclusivos e agressivos em medicamentos tarjados para aposentados.
Por essas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de
Congratulações e que seja enviada ao Grupo Raia Drogasil, na pessoa do seu Presidente, Sr. Antônio
Carlos Pipponzi, pela inauguração de suas primeiras quatro lojas em Cuiabá, marcando a entrada da
Rede no Estado de Mato Grosso, no dia 27 de junho do corrente ano.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – DEM
Pela inauguração de suas primeiras quatro lojas em Cuiabá, no dia 27 do corrente
mês, marcando a entrada da Rede no Estado de Mato Grosso, a Drogasil, também, mais um
segmento empresarial que acredita em Cuiabá, que acredita em Mato Grosso, mostrando os novos
ventos, a transformação econômico-financeira que está vindo para Cuiabá e que proporcionará um
impulso sem precedentes nos próximos cinco, dez anos de desenvolvimento econômico e social na
nossa Capital, que consequentemente teremos que aliar ao desenvolvimento humano.
Uma Moção de Congratulações à Gerência de Operações Especiais Policiais da
Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, na pessoa do seu Delegado de Polícia, Wladimir Fransosi,
extensivo a toda a sua equipe, pelo excelente trabalho nas ações de fiscalização e combate ao
trabalho escravo em Mato Grosso.
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 do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento
público à Gerência de Operações Policiais da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, na
pessoa do Exmº Delegado de Polícia, Sr. Wladimir Fransosi, extensivo a toda a sua equipe, pelo
excelente trabalho nas ações de fiscalização e combate ao trabalho escravo em Mato Grosso.
JUSTIFICATIVA
A Polícia Judiciária Civil, desde o ano de 2008, auxilia a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
nas ações de fiscalização do trabalho análogo ao escravo. A atividade é realizada pela Gerência de
Operações Especiais (GOE), que atua na segurança dos auditores fiscais em áreas rurais.
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Em março de 2010, 23 (vinte e três) policiais civis e 7 (sete) representantes de
outras instituições estaduais e federais receberam certificados de conclusão do “Curso de Operações
de Repressão ao Trabalho Escravo e Conflitos Agrário (CORTE). Os policiais foram treinados para
atuarem em ambientes hostis, como fazendas, carvoarias e empresas agrícolas que empregam mão
de obra escrava.
O chefe da Gerência de Operações Especiais, Delegado Wladimir Fransosi, disse
que os policiais da unidade são treinados para suportar todo o tipo de ambiente, seja em áreas abertas
ou fechadas. “Têm preparo técnico, físico e psicológico”, ressalva. “Eles vão até esses locais
preparados para auxiliar os fiscais do trabalho em todas as situações. É feito um levantamento antes
já para evitar surpresas”, afirma.
De acordo com o superintendente Regional do Trabalho e Emprego, Valdiney
Antônio Arruda, a parceria reforça o comprometimento do Estado nas ações de combate ao trabalho
escravo e também mostra comprometimento da Segurança Pública nas atividades conjuntas de
repressão as práticas de ilícitos trabalhistas. “Entendo que é um avanço enorme do ponto de vista
institucional. Queremos que essa parceria cresça, pois hoje a Superintendência não tem como
trabalhar sem essa parceria”, disse.
Conforme o Superintendente, o convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e
Emprego e a Segurança Pública deu celeridade nas operações de campo. “Os policiais atuam não só
resguardando os auditores, mas também estão capacitados para executar a fiscalização do trabalho
escravo e o trabalho policial identificando crimes como os ambientais”, completou.
Em maio deste ano, os policiais participaram do resgate de 11 (onze) trabalhadores
rurais alojados em barracos de lona, em uma fazenda no Município de Castanheira (779km a
Noroeste). Os trabalhadores estavam morando em situação precária, no meio do mato, em condições
semelhantes à escravidão. Em um dos alojamentos, os policiais apreenderam uma espingarda calibre
32, com 3 (três) cartuchos intactos.
No mesmo período, 22 de maio a 1º de junho, outra equipe do GOE se deslocou
para a região de Pontes e Lacerda (448km a Oeste) para incursões em fazendas, onde fiscais do
trabalho realizaram inspeções físicas e análises da documentação de empregados. No município, os
policiais acompanharam visitas em 22 (vinte e duas) fazendas, na zona rural.
O investigador do GOE, Dany Elson Pereira de Moraes, que há 5 (cinco) anos
acompanha as ações de campo do Ministério do Trabalho e Emprego, conta que já presenciou
situações degradantes de trabalhadores confinados no meio da mata, sem alimentação, água potável
e higiene. “A mesma água que tomam banho, eles bebem. Não têm alojamento, dormem em barracas
no meio do mato, sem banheiro. É muito triste, pois, normalmente, são pessoas sem instrução
alguma vindas de outros Estados. Elas não entendem que estão sendo exploradas”, relata.
Segundo o policial, muitos trabalhadores não entendem o papel da polícia e dos
fiscais nessas áreas. “A princípio, eles não entendem que estamos ali para ajudá-los”, diz. Em uma
das vistorias que acompanhou, sua equipe prendeu um homem procurado pela Justiça. “É legal
porque fazemos a segurança dos auditores e ao mesmo tempo o trabalho de polícia”, afirma.
Para o investigador, é compensador saber que está ajudando a resgatar
trabalhadores que ainda vivem em regime semelhante à escravidão. “É degradante deparar com
trabalhador nessa situação. A gente pensa que está numa situação ruim, mas tem gente pior”, analisa.
O Delegado Geral da Polícia Civil, Anderson Aparecido dos Anjos Garcia,
também considera muito importante as ações integradas entre a Polícia Civil e o Ministério do
Trabalho e Emprego. Para ele, a atuação conjunta reflete o pensamento das duas instituições no
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respeito à dignidade da pessoa humana, sobretudo aos trabalhadores rurais. “São delitos em tese
silenciosos que afligem o ser humano. Julgo muito importante esse trabalho e temos a intenção de
manter essa parceria por muitos anos”, declarou.
Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de
Congratulações e que seja enviada à Gerência de Operações Policiais da Polícia Judiciária Civil do
Estado de Mato Grosso, na pessoa do Exmº Delegado de Polícia, Sr. Wladimir Fransosi, extensivo a
toda a sua equipe, pelo excelente trabalho nas ações de fiscalização e combate ao trabalho escravo
em Mato Grosso.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – PR
Também, Sr. Presidente, uma Moção de Congratulações ao Sr. Henrique Lopes
Nascimento, pela posse no cargo de Presidente do SINTEP no dia 29 de junho do corrente ano.
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 do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento
público ao ilustríssimo Sr. Henrique Lopes do Nascimento, pela posse no cargo de Presidente do
SINTEP/MT, no dia 29 de junho do corrente ano.
JUSTIFICATIVA
A valorização salarial, a melhoria da estrutura física e o avanço da consciência de
classe entre os profissionais serão os três principais desafios nos próximos três anos, afirma o
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT),
Henrique Lopes do Nascimento. Ele tomou posse no cargo na noite de sexta-feira (29), juntamente
com outros membros da nova diretoria, com uma grande festa que reuniu mais de 100 (cem) pessoas
na sede do sindicato.
“A nossa expectativa é fazer uma gestão com mais conquistas para os nossos
trabalhadores. Vamos concentrar esforços para avançar nas questões mais pertinentes da nossa
classe. Queremos honrar a história do SINTEP, que é o sindicato mais forte do nosso Estado”,
declarou Henrique do Nascimento.
O Presidente do SINTEP/MT afirmou que a nova gestão vai lutar pela implantação
do piso salarial nacional, inclusão dos trabalhadores da Educação nos Planos de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) nos municípios e também pela equiparação salarial em níveis estadual e municipal.
“Em muitos lugares o salário da rede municipal é metade do salário da rede estadual. Isso precisa
mudar”.
A melhoria da estrutura física nas escolas para aumentar a qualidade aos ambientes
educativos, com a compra de equipamentos mais modernos, também é uma das bandeiras defendidas
pela nova gestão. “Vamos ainda cobrar que o Estado possa investir 35% de sua receita em Educação,
que é o que determina a Constituição de Mato Grosso”, disse Henrique do Nascimento.
A adesão de novos filiados, a ampliação da estrutura física e investimento na
formação sindical são mais algumas das metas da nova diretoria. “Isso com certeza vai ajudar a
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fortalecer ainda mais o SINTEP/MT, que passará a ter mais sindicalizados com qualificação para
debater as nossas demandas junto ao poder público”, completou o Presidente do sindicato.
O desafio inicial é dar continuidade nos projetos que o sindicato implantou ao
longo dos anos, afirma a Vice-Presidente do SINTEP/MT, Miriam Ferreira Botelho. Para isso, serão
colocadas nas pautas de discussão as políticas de valorização e organização dos profissionais.
“Vamos nos empenhar na implantação do piso salarial de R$1.937 (mil, novecentos e trinta e sete
reais) para carga horária de 30 (trinta) horas semanais”, assegurou.
Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio a esta Moção de
Congratulações e que seja enviada ao Ilustríssimo Sr. Henrique Lopes do Nascimento, pela posse no
cargo de Presidente do SINTEP/MT, no dia 29 de junho do corrente ano.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – PR
Apresentamos ainda dois Projetos de Lei: um que dispõe sobre a sensibilidade
digital aos portadores de deficiência visual no âmbito do Estado de Mato Grosso e o outro que
institui a Campanha Estadual de Conscientização e Combate a automedicação e dá outras
providências.
PROJETO DE LEI:
Dispõe sobre acessibilidade digital aos
portadores de deficiência visual no
âmbito do Estado de Mato Grosso.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo
em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona
a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído, sem prejuízo dos direitos já reconhecidos pela legislação
específica, o direito à acessibilidade digital aos portadores de deficiência visual no âmbito do Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º As ferramentas de acessibilidade digital deverão estar instaladas nos:
I – órgãos da Administração Pública Estadual;
II – escolas públicas e privadas que disponibilizam terminais de
computadores aos alunos;
III – outros locais que se mostrem viáveis.
Art. 3º Para o cumprimento do disposto nesta lei serão utilizados os seguintes
procedimentos:
I – acesso virtual a internet, acessíveis por meio de programas sintetizados
de voz;
II – manutenção de exemplares gravados em suportes de gravação digital;
III – audiobooks atualizados sobre a legislação vigente;
IV – outras alternativas que se mostrem viáveis.
Art. 4º O sistema deverá conter um leitor ou sintetizador de voz que facilite o
acesso de qualquer pessoa com deficiência visual às informações da Rede Mundial de
Computadores, em espaço físico totalmente acessível, de modo a possibilitar o acesso a informações
pretendidas.
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§ 1º Os serviços de informática sempre serão “Sistemas e Programas
Abertos”.
§ 2º Para atualização automática da presente lei poderão ser utilizados outras
alternativas que se mostrem viáveis tecnologicamente, mantendo-se os “Sistemas e Programas
Abertos”.
Art. 5º Considera-se “Sistemas e Programas Abertos” aqueles cuja licença de uso
não restrinja, sob nenhum aspecto, a sua cessão, distribuição, utilização ou alteração e ainda serão
considerados:
I – programa de computador livre que garanta livremente a qualquer usuário,
sem discriminação de pessoas ou grupos sem custos adicionais:
1. a execução do programa para qualquer fim;
2. a redistribuição de cópias;
3. o estudo do seu funcionamento, permitindo a sua adaptação às
necessidades dos deficientes visuais;
4. o melhoramento e a publicação dessas melhorias;
5. o acesso ao seu código fonte.
II – formato aberto de arquivo aquele que:
1. possibilite a interoperabilidade entre aplicativos e plataformas;
2. permita a sua adoção sem quaisquer restrições ou pagamento de
direitos;
3. possam ser implementados plena e independentemente por distintos
fornecedores de programas de computador, em múltiplas plataformas, sem qualquer remuneração
relativa à propriedade intelectual para a necessária tecnologia.
Art. 6º Os órgãos da Administração Pública Estadual e estabelecimentos de ensino
deverão disponibilizar ao menos 03 (três) computadores que contenham os pré-requisitos estipulados
nesta lei.
Art. 7º O Poder Executivo especificará, em regulamento, os formatos abertos de
arquivo admitidos para criação, armazenamento e disponibilização digital de documentos para
facilitar o bom uso da nova ferramenta de acessibilidade digital aos portadores de deficiência visual.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Os portadores de deficiência visual vêm, nos últimos tempos, conseguido
sucessivas vitórias no campo da legislação e apresento este projeto que será mais uma conquista para
os mesmos.
Neste sentido é o Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 que
regulamenta as Leis nºs 10.048, de 08 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências, em seu artigo 47 e §§ 1º, 2º e 3º, senão vejamos:
Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto,
será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede
mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual,
garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.
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§ 1º Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a
inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o
prazo definido no caput será estendido por igual período.
§ 2º Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão
símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado
nas respectivas páginas de entrada.
§ 3º Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos Governos Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo
menos, um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras
de deficiência visual.
O objetivo deste projeto de lei é oferecer aos usuários portadores de deficiência
visual o acesso em todos os órgãos da administração pública do Estado de Mato Grosso, a
computadores que contenham leitor que facilite o acesso às informações da rede mundial de
computadores.
Não é justo que as pessoas que têm deficiência visual fiquem sem soluções
assistidas dentro dos órgãos da administração pública de Mato Grosso, para dispor de acesso às
informações que as demais pessoas dispõem proporcionadas pela tecnologia.
O software instalado nos computadores dos órgãos da administração pública
seriam aqueles que podem ser usados, copiados, estudados, modificados e redistribuídos sem
restrição.
Por estas razões é que peço aos nobres Pares o apoio para a aprovação deste
projeto de lei de suma importância para todos os mato-grossenses.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, em 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – PR
PROJETO DE LEI:
Institui a Campanha Estadual de
Conscientização
e
Combate
à
Automedicação,
e
dá
outras
providências.
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 no Estado de Mato Grosso a Campanha Estadual de
Combate à Automedicação.
Art. 2º Toda primeira semana de abril será realizada a “Semana de
Conscientização e Combate à Automedicação”, onde ocorrerão, entre outros, os seguintes eventos:
palestras de esclarecimento para a população; propaganda em rádio e televisão; distribuição de
folhetos informativos e explicativos na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor-PROCON,
na rede pública de ensino e de saúde.
Parágrafo único Os eventos descritos neste artigo não estão limitados à
“Semana de Conscientização e Combate à Automedicação”, podendo os mesmos serem realizados a
qualquer tempo.
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Art. 3º Na execução desta lei, o Poder Público poderá firmar convênios e parcerias
com entidades afins.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 5º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A automedicação é a administração de medicamentos sem orientação ou prescrição
médica. No Brasil, ela é bastante comum. Não é raro encontrar alguém utilizando o mesmo remédio
que o irmão ou o vizinho tomou em caso, por exemplo, de gastrite, hipertensão, tratamento da
obesidade, etc...
Prática comum no cotidiano das pessoas, a automedicação é a terceira causa de
internação por alergia ou intoxicação aos medicamentos. Os principais vilões são os antiinflamatórios, os analgésicos e antibióticos, alguns vendidos livremente sem receita médica.
Segundo especialistas, sem condições financeiras de adquirir um plano de saúde ou
procurar um médico particular, e encurralado pela ineficiência do sistema público de saúde que,
geralmente, não resolve o problema em tempo hábil, as pessoas partem para o uso de medicamentos
indicados pelos leigos. Porém, o baixo poder aquisitivo da população não explica, por si só, o
fenômeno da automedicação, já que ela ocorre também nas camadas mais privilegiadas da
sociedade. Várias outras hipóteses convergem na tentativa de explicar as causas desse
comportamento. O estudo mostra que, se o paciente ficar satisfeito com o remédio, continuará
comprando sem voltar ao médico.
O alergologista Pedro Carneiro explica que, no Brasil, vários remédios, até mesmo
antibióticos, são vendidos sem receita. Além disso, tem o famoso “boca a boca”, em que alguém
indica o remédio aos amigos e familiares.
A conduta de se automedicar, embora muitas vezes seja explicada pela economia
que se faz, pode sair mais cara, pois os remédios podem agravar doenças, mascarar sintomas e
provocar efeitos colaterais danosos, como por exemplo, a intoxicação causada por alergia ao
remédio.
No Brasil, por exemplo, a intoxicação por medicamentos é comum. Dados do
Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) da Universidade de São Paulo (USP) apontam que
dos 3211 (três mil, duzentos e onze) casos de intoxicação registrados em 1998, 40% foram
provocados por medicamentos.
Pedro Carneiro explica que a automedicação pode trazer sérios danos à saúde.
“Vários são os riscos que se corre: o paciente pode ter alergia ao medicamento, o fármaco pode fazer
com que as bactérias se tornem imunes ao mesmo e se o paciente possuir alguma doença que não
tenha conhecimento, o problema pode ser agravado”.
“Seja por questões financeiras ou pelo hábito de tentar solucionar os problemas de
saúde corriqueiros, tomando por base a opinião de algum conhecido mais próximo, a automedicação
é uma realidade e precisa de atenção especial. Por trás deste ato, aparentemente tolo e sem
consequências, está um problema em potencial para a saúde. Portanto, é necessário alertar a todos
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que a administração de medicamentos errados ou, ainda, em dosagens inadequadas pode trazer
consequências trágicas, que vão desde a indução à dependência até a intoxicação”.
(Fonte: http://www.pedrocarneiro.com.br/automedicacao.htm)
A proposta em questão institui campanha e nesse sentido visa fortalecer o processo
educativo, fornecendo informações importantes para os cuidados com a saúde e os riscos da
automedicação. Somente o processo educativo pode quebrar o ciclo da automedicação e confiar os
cuidados à saúde aos profissionais específicos.
Nesse passo, o presente projeto pretende criar mecanismos de informação à
população, alertando para os riscos da automedicação, motivo pela qual conto com o apoio dos
nobres Pares para sua aprovação.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, em 04 de julho de 2012.
Deputado EMANUEL PINHEIRO – PR
Era o que eu tinha para a Sessão de hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra o nobre
Deputado Alexandre Cesar.
O SR. ALEXANDRE CESAR – Sr. Presidente, na data de amanhã, quinta-feira,
dia 05, às 14:00 horas, no Salão Nobre “Secretário Clóves Vettorato”, no Palácio Paiaguás, teremos
uma solenidade, que acredito ser muito significativa e precisa ser registrada na tribuna desta Casa,
para que possamos, em primeiro lugar, convidar todos aqueles que tenham disponibilidade, os Srs.
Deputados e a Srª Deputada, para participar dessa atividade e depois, é claro, para o conhecimento
da população do Estado de Mato Grosso, o maior programa já realizado pelo Governo do Estado, em
parceria com o Governo Federal, na promoção de infraestrutura escolar do nosso Estado.
São trinta novas escolas e dezoito quadras poliesportivas, além de reformas em
diversas unidades. É o maior programa de construção de infraestrutura escolar, numa parceria
Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação com o Secretário Ságuas Moraes e
sua equipe, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do Governo Federal,
com investimentos no total de cento e sessenta e oito milhões de reais para essas atividades.
As novas unidades serão construídas: seis em áreas rurais e vinte e quatro em áreas
urbanas, e terão entre seis e dezoito salas de aula, biblioteca, laboratórios, banheiros adaptados e
demais dependências administrativas. Além disso, serão 18 quadras poliesportivas com 1.200 metros
quadrados, garantindo também um espaço mais adequado de lazer e também da prática esportiva nas
unidades escolares.
Em muitos municípios e em muitas comunidades essas quadras se convertem
inclusive num espaço de múltiplo uso para além da comunidade escolar, porque, na ausência de um
espaço que comporte a presença de toda comunidade num espaço coberto, num espaço fechado, as
quadras das escolas acabam sendo esse espaço para a realização de atividades comunitárias, festas e
eventos de ordem social. Portanto, é realmente um investimento na formação da comunidade.
A escolha dos municípios teve por origem a demanda de salas de aula. Municípios
como Rondonópolis... (TEMPO ESGOTADO) ...Várzea Grande e Sinop estão sendo priorizados em
razão do aumento populacional acima da média em todo o Estado.
As quadras foram escolhidas a partir de critérios estabelecidos pelo próprio
Ministério da Educação, dentre eles a escola estar sem quadra, ter mais de 500 alunos matriculados,
o terreno estar devidamente documentado e a área ser adequada, de 1.200m2 ou mais.
Portanto, nós queremos registrar esse evento e a importância desses investimentos,
para mostrar também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, além dos investimentos que estão sendo
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realizados também em parceria do Governo Federal com o Governo do Estado para preparar a
Capital, Cuiabá, e o Município de Várzea Grande para receber o mega evento Copa do Mundo, o
Governo não tem descurado dos demais municípios do Estado. (TEMPO ESGOTADO)
Peço mais um minuto somente, Sr. Presidente.
Aprovamos aqui o MT Integrado, que é um instrumento importantíssimo para
realizar justiça aos municípios que ainda estão sem ligação por via asfáltica com a Capital em nosso
Estado. É um avanço significativo na garantia da logística, mas também na garantia da plena
integração dos municípios do Estado de Mato Grosso com a sua Capital e entre si.
Também agora o lançamento desse grande investimento na área educacional
mostra que o Governo está fazendo também pelo interior e por todo o Estado de Mato Grosso. Ou
seja, um conjunto de ações concretas, efetivas, sempre em parceria, parceria do Governo Federal, da
Presidenta Dilma Rousseff com o Governador Silval Barbosa e, é claro, contando sempre também
com a participação em muitos municípios de administrações parceiras.
Esperamos, Sr. Presidente, que essas ações venham se ampliar cada vez mais,
venham se ampliar no sentido de garantir que os nossos municípios possam ter o pleno investimento
e não passemos por situações, como passamos num passado recente, de municípios devolverem
recursos ofertados, disponibilizados pelo Governo Federal, mediados pelo Governo do Estado, que
infelizmente não se concretiza, como foi o caso, aqui em Cuiabá, do PAC do saneamento, PAC esse
que foi integralmente devolvido, recursos que foram devolvidos e depois de disponibilizados pela
Caixa Econômica para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, devolvidos para que a Prefeitura pudesse
privatizar o sistema de saneamento e de distribuição de água em nossa cidade.
Não queremos mais isso para Cuiabá e nem para qualquer município do nosso
Estado. Por isso parabenizamos O Governador Silval Barbosa, o Secretário Ságuas Moraes, meu
companheiro de Partido, e Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) - Nos termos do art. 118, § 1º, do
Regimento Interno, foram apresentadas Proposições de autoria dos Srs. Deputados:
BAIANO FILHO
EMENDA MODIFICATIVA:
Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei nº 679/2011.
Ficam modificados o inciso II do art. 1º; o inciso I do art. 2º; o inciso II, do § 2º do
art. 3º do Projeto de Lei nº 679/2011, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º ...
II – Minimizar os maus-tratos nos animais utilizados nos VTA;
Art. 2º ...
I – Ações que possibilitem que os condutores de VTA ingressem em
mercados de trabalhos;
Art. 3º ...
§ 2º...
II – O uso de chicotes, aguilhão ou qualquer tipo de instrumento que
possa causar sofrimento ou dor aos animais.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
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PROJETO DE LEI:
Declara Portal do Xingu o Município
de Canarana no Estado de Mato
Grosso.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo
em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona
a seguinte lei:
Art. 1º Declara Portal do Xingu o Município de Canarana, no Estado de Mato
Grosso.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O nome de Canarana foi escolhido por Norberto Schwantes, um pastor luterano,
gaúcho de Carazinho, por ocasião da elaboração do anteprojeto que criaria o núcleo de colonização,
em 1972. Schwantes foi um idealizador e muito se deve ao seu trabalho pioneiro.
A melhor forma de traduzir o significado do nome de Canarana é transcrever um
trecho do livro Uma Cruz em Terranova, escrito pelo próprio Schwantes, em seus últimos dias de
vida “...Voltei ao Rio, onde Bertoni e Orlando trabalhavam na elaboração do anteprojeto, que já
estava quase pronto. Aí, Orlando me perguntou: Como vamos chamá-lo? Só então me dei conta de
que o projeto precisava de um nome. Pensei em nomes de grandes homens, mas eu não conhecia
muito bem nossos heróis nacionais. Nome de santo é que não seria. Então, pensei na flora amazônica
e pedi que me fizesse imediatamente uma relação dos nomes de plantas típicas da região. Gostei de
nomes como buriti, açai, etc. Mas, de repente, um me chamou atenção: Canarana. Que é isso? - É
um famoso capim da Amazônia, aliás, o mais famoso. Gostei do nome, pois lembrava Canaã, a
Terra Prometida. Toda aquela aventura já tinha um nome: Projeto Canarana”.
O avião Douglas DC3 que hoje é monumento na praça da cidade iniciou a voar em
1975 pela VACA Viação Aérea Canarana e trouxe agricultores, mantimentos e pessoas interessadas
a vir para a região.
Canarana tem uma localização privilegiada, no vale do Xingu, sendo em seu
território o principal acesso ao Parque Nacional do Xingu. O comércio local centraliza atendimento
em diversas áreas, como máquinas e insumos para os municípios vizinhos.
Limites Ribeirão Cascalheira, Cocalinho, Água Boa, Paranatinga e Querência.
Genealogia O Município de Cuiabá deu origem ao Município de Araguaya (depois
extinto), que deu origem a Registro do Araguaya (depois extinto), do qual originou-se Araguayana
(depois extinto), que deu origem a Barra do Garças, que por sua vez deu origem ao Município de
Canarana.
Cultura um dos diferenciais de Canarana é a diversidade cultura, formada por
emigrantes que saíram das suas regiões ou do seu País para se estabelecer em Canarana tranzendo
consigo as suas manifestações culturais como: A Banda, A Cultura Gaúcha, O Coral Municipal, A
Cultura Indígena, O Museu Pró Memória de Canarana, As Festas Populares, Feiras Agropecuária,
Carnaval, Festa do Pequi, O Costelão, Meio Frango, Noite do Pastel, Festa das Regiões, Almoço do
Peixe, Macarronadas, Baile do Chopp, Festa do Colono, Festa do Motorista, Semana da Farroupilha,
Cantata de Natal, Festival Rústico de Pesca e as festas Religiosas.
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Turismo o Município de Canarana com diversas cachoeiras e rios com grande
potencial para pesca esportiva, como os rios Culuene e Sete de Setembro Canarana possui pousadas
que recebem turistas de todo o Brasil e do exterior. Canarana é um dos Municípios Brasileiros que
possui o maior número de nascentes, e o mais importante atrativo turístico é o Parque Nacional do
Xingu, cujo principal acesso por terra localiza-se em Canarana.
Canarana é uma cidade bem planejada com ruas e avenidas largas, bem arborizada
com a presença da vegetação nativa nos canteiros centrais e dispõe de toda infraestrutura para
receber
Assim, em 15 de fevereiro de 1975 é criada a localidade de Canarana. Através da
lei Estadual n.º 3.762 de 29 de junho de 1976, é criado o distrito de Canarana, com território
jurisdicionado ao Município de Barra do Garças.
A Lei Estadual nº 4.165 de 26 de dezembro de 1979 cria o Município de Canarana.
Canarana tem um fuso horário diferente do usado no Estado de Mato Grosso. Em
Canarana é usado o mesmo Fuso Horário de Brasília, porém, sem o horário de verão. Para se obter o
horário correto, deve-se usar sempre Fuso horário UTC-3.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
PROJETO DE LEI:
Classifica como Estância Turística o
Município de Canarana no Estado de
Mato Grosso.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo
em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona
a seguinte lei:
Art. 1º Classifica como Estância Turística o Município de Canarana, no Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A Organização Mundial de Turismo - OMT (World Tourism Organization UNWTO) define turismo como o conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas
viagens e estadas em lugares distintos do seu entorno habitual, por um período de tempo inferior a
um ano, com fins de lazer, negócios e outros motivos não relacionados com o exercício de uma
atividade remunerada no lugar visitado (CUENTA..., 2001, p. 14, 39, tradução nossa).
O turismo, como atividade econômica, é definido a partir da perspectiva da
demanda, ou seja, como resultado do consumo dos visitantes. Diferenças de perfil e motivação dos
turistas e de condições natural e econômica do lugar visitado implicam em conjuntos diferentes de
produtos consumidos.
Os produtos característicos do turismo, na maioria dos países, são aqueles que
deixariam de existir em quantidade significativa ou para os quais o nível de consumo seria
sensivelmente diminuído em caso de ausência de visitantes. Um exemplo de produto característico é
o transporte aéreo de passageiros.
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O Município de Canarana no Estado de Mato Grosso, que segundo o Censo
Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, possui 18.754 habitantes e fica 838km distante da
Capital.
Canarana é um dos Municípios Brasileiros que possui o maior número de
nascentes, tem uma localização Geográfica privilegiada, e o mais importante atrativo turístico é o
Parque Nacional do Xingu sendo em seu território o principal acesso ao Parque Nacional do Xingu.
Canarana possui diversos atrativos turísticos naturais, com um clima tropical com
período chuvoso e seco definidos, com diversas cachoeiras e rios com grande potencial para pesca
esportiva, como os rios Culuene, Sete de Setembro, Suiá Missu, Xingu, Tanguro e Vanick.
Canarana possui pousadas que recebem turistas de todo o Brasil e do exterior. O
turismo tem crescido substancialmente nos últimos anos como um fenômeno econômico e social,
razão pela qual as tradicionais descrições dessa atividade, baseadas, sobretudo nos aspectos
socioculturais dos visitantes, têm sido complementadas por uma perspectiva de caráter econômico
visando identificar e valorar as contribuições geradas pelo turismo à economia.
Ações de visualizações do Município de Canarana e, por conseguinte, de todo o
Vale do Xingu, somente será oportunizado com as realizações de eventos que atraem os interesses
publico, tanto social como comercialmente como forma de edificar uma região forte e independente.
Pelo exposto, dada a importância que o assunto impõe e por se tratar de matéria de
relevante interesse social, que terá a chance de atrair maiores investimentos, seja do setor público ou
privado, e assim sendo desenvolver com maior rapidez, oportunizando melhorias de vidas a toda a
população de Canarana, apresento a proposta para aprovação e solicito o apoio dos nobres pares.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
vereador Lúdio Sousa Barros, pela sua dedicação em fomentar junto aos produtores rurais da região
a necessidade da criação do consórcio de Eletrificação Rural. Parabéns, Lúdio, hoje é realidade a
formalização do consórcio entre Produtores, Rede Cemat e o Governador Silval Barbosa.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$ 3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$ 700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
“Nós devemos o dia de hoje ao vereador Lúdio, que se não fosse seu empenho e
sua dedicação para a formalização desse consórcio, o dia de hoje ainda demoraria muito; o progresso
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trás problemas, mas bons problemas, e essa demanda existe exatamente porque a região cresce de
uma forma absurda, e quero aqui governador oficializar que a recuperação da BR-080 que será
realizada com a parceria dos produtores rurais, e parabéns ao Lúdio, a quem devemos o dia de hoje”,
comemorou o deputado Estadual Baiano Filho, principal fomentador do consórcio de eletrificação
junto ao Governador Silval Barbosa.
O produtor José Carlos da Fazenda ‘Reunidas’ agradeceu o comprometimento do
Governador Silval Barbosa na concretização da rede, que é um sonho de mais de 40 anos da região,
e também destacou a ação do vereador de São José do Xingu, Lúdio Barros pela mobilização dos
produtores e por provocar o envolvimento da classe política em torno do projeto.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
Fazem parte do Consórcio de Eletrificação as Fazendas Santa Maria, Renata, Santa
Terezinha, Pompéia, Campo Novo, Marília, Adamantina, Tarumã, Mata Fresca, Reunidas, Arauna,
Conquista, Santa Isabel e a beneficiadora de alimentos Bunge S.A.. Juntas, as propriedades são
responsáveis por uma área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da
soja e na pecuária. Entre os principais benefícios está a abertura de novos empreendimentos como a
instalação de confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços
artesianos, além proporcionar melhoria na qualidade de vida e a geração de novas frentes de
trabalho.
Além dos proprietários rurais, também estiveram presentes à assinatura dos
contratos o prefeito de São Felix do Araguaia, Filemon Limoeiro; o prefeito de Marcelândia,
Adalberto Diamante; os secretários de Estado Pedro Nadaf (Indústria, Comércio, Minas e Energia),
Carlos Rayel (Comunicação Social) e Cesar Zilio (Administração), e o ex-deputado Estadual
Roberto França.
Devido a grande importância do Vereador Lúdio, pela mobilização dos produtores
e por provocar o envolvimento da classe política entorno do projeto de eletrificação rural, razão pela
qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Ricardo Oliveira Selmi, Fazenda Marília E Renata, Município de São José do
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Xingu, por fazer parte do Consórcio de Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhorias
na qualidade de vida e a geração de novas frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino, relembrou que há
pouco menos de cinco anos o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido a grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Lucas Medeiros Teles, Fazenda Pompéia, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.
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JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Félix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino, relembrou que há
pouco menos de cinco anos o Araguaia era atendido por grupos geradores e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Ozorio da Luz Diniz, Fazenda Santa Tereza, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
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O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150 km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$ 3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$ 700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$ 390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Nelson Hideyoshi Hiromoto, Fazenda Adamantina, por fazer parte do
Consórcio de Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e
geração de novas frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150 km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
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está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Evaldo Emilio de Araujo, Fazenda Tarumã, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.”
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150 km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$ 3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$ 700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$ 390 mil, obedecendo à Lei da
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Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Gilberto França Rodrigues, Fazenda Reunidas, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.”
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.

Pág. 24 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JULHO DE 2012,
ÀS 17:00 HORAS.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor José de Castro Aguiar, Fazenda Arauna, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
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expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Reinaldo Coelho, Fazenda Conquista, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
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suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Clovis Antônio Cesca, Fazenda Santa Isabel, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.”
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
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Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Rubens Furquim Sobrinho, Fazenda Mata Fresca, por fazer parte do Consórcio
de Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de
novas frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
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As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
produtor rural senhor Oscar Luiz Cermi, Fazenda Santa Maria, por fazer parte do Consórcio de
Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas
frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
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confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
senhor Milton Takayuki Umino, Vice-Presidente Executivo da Rede Cemat, pelos relevantes
serviços prestados aos consumidores Mato-Grossenses e pelo resultado alcançado na formalização
do consórcio de Eletrificação Rural com os Produtores Rurais do Araguaia.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O produtor José Carlos da Fazenda ‘Reunidas’ agradeceu o comprometimento do
Governador Silval Barbosa na concretização da rede, que é um sonho de mais de 40 anos da região,
e também destacou a ação do vereador de São José do Xingu, Lúdio Barros pela mobilização dos
produtores e por provocar o envolvimento da classe política em torno do projeto.
Fazem parte do Consórcio de Eletrificação as Fazendas Santa Maria, Renata, Santa
Terezinha, Pompéia, Campo Novo, Marília, Adamantina, Tarumã, Mata Fresca, Reunidas, Arauna,
Conquista, Santa Isabel e a beneficiadora de alimentos Bunge S.A.. Juntas, são responsáveis por
uma área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária.
Entre os principais benefícios está a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e a geração de novas frentes de trabalho.
Além dos proprietários rurais, também estiveram presentes à assinatura dos
contratos o prefeito de São Felix do Araguaia, Filemon Limoeiro; o prefeito de Marcelândia,
Adalberto Diamante; os secretários de Estado Pedro Nadaf (Indústria, Comércio, Minas e Energia),
Carlos Rayel (Comunicação Social) e Cesar Zilio (Administração), e o ex-deputado Estadual
Roberto França.
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Devido à grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, pela sua iniciativa e contribuição
nas negociações que culminaram na assinatura, no dia 17/05, um termo de cooperação com a Rede
Cemat e um grupo de 14 Produtores rurais para a construção de 150km de rede elétrica nos
municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
A implantação da rede está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do
Estado assumirá o montante de R$700 mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390
mil, obedecendo à Lei da Universalização que limita a participação financeira da empresa na
execução de obras. As obras estarão concluídas em seis meses.
O produtor José Carlos da Fazenda ‘Reunidas’ agradeceu o comprometimento do
Governador Silval Barbosa na concretização da rede, que é um sonho de mais de 40 anos da região,
e também destacou a ação do vereador de São José do Xingu, Lúdio Barros pela mobilização dos
produtores e por provocar o envolvimento da classe política em torno do projeto.
Fazem parte do Consórcio de Eletrificação as Fazendas Santa Maria, Renata, Santa
Terezinha, Pompéia, Campo Novo, Marília, Adamantina, Tarumã, Mata Fresca, Reunidas, Arauna,
Conquista, Santa Isabel e a beneficiadora de alimentos Bunge S.A.. Juntas, as propriedades são
responsáveis por uma área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da
soja e na pecuária. Entre os principais benefícios está a abertura de novos empreendimentos como a
instalação de confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços
artesianos, além proporcionar melhoria na qualidade de vida e a geração de novas frentes de
trabalho.
Além dos proprietários rurais, também estiveram presentes à assinatura dos
contratos o prefeito de São Felix do Araguaia, Filemon Limoeiro; o prefeito de Marcelândia,
Adalberto Diamante; os secretários de Estado Pedro Nadaf (Indústria, Comércio, Minas e Energia),
Carlos Rayel (Comunicação Social) e Cesar Zilio (Administração), e o ex-deputado Estadual
Roberto França.
Governador Silval Barbosa receba nosso reconhecimento em nome da população
do Araguaia e mato-grossense, pela sua iniciativa que em muito contribuirá para o desenvolvimento
e fortalecimento de nosso Estado, não poderíamos deixar de externar nossos agradecimentos, razão
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pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com a presente Moção de
Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 183, inciso IX, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos
Anais Moção de Aplausos, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante requerimento do Deputado Baiano Filho, vem apresentar Moção de Aplausos ao
senhor Gelson Hellmann da Bunge Alimentos S/A, no Município de São José do Xingu, por fazer
parte do Consórcio de Eletrificação Rural, projeto que irá proporcionar melhorias na qualidade de
vida e a geração de novas frentes de trabalho na Região.
JUSTIFICATIVA
Eletrificação Rural Consórcio investirá mais de 3,7 milhões no Araguaia.
O Governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira, 17.05, um termo de
cooperação com a Rede Cemat e um grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150 km de
rede elétrica nos municípios de São José do Xingu e São Felix do Araguaia. A implantação da rede
está orçada em R$3,7 milhões. Deste valor, o Governo do Estado assumirá o montante de R$700
mil; já a Rede Cemat entrará com a contrapartida de R$390 mil, obedecendo à Lei da
Universalização que limita a participação financeira da empresa na execução de obras. As obras
estarão concluídas em seis meses.
O Vice-Presidente da Rede Cemat, Milton Takayuki Umino relembrou que há
pouco menos de cinco anos, o Araguaia era atendido por grupos geradores, e que a alta demanda da
região tem positivamente causado preocupações. Para Milton, é urgente a necessidade de discutir a
expansão das redes na região a fim de não provocar um colapso no atendimento do Araguaia, e
propôs ao governador a união de forças para juntos cobrarem do Governo Federal novos
investimentos na região Araguaia. “A capacidade de melhoria que temos para aplicar no Araguaia
suportará no máximo a demanda de mais 1 ano e meio, a região cresce assustadoramente e com ela a
demanda”, finalizou Milton Takayuki.
Nesse sentido, Silval Barbosa esclareceu já ter discutido com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão a ampliação da eletrificação no Araguaia, e se colocou a disposição da
Rede Cemat para juntos buscarem o incremento da região.
As Fazendas que compõem o Consórcio de Eletrificação são responsáveis por uma
área produtiva de aproximadamente 200 mil hectares, focadas no plantio da soja e na pecuária. Entre
os principais benefícios destaca-se a abertura de novos empreendimentos como a instalação de
confinamentos, construção de secadores e armazéns para grãos, construção de poços artesianos, além
proporcionar melhoria na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho.
Devido a grande importância dessa parceria entre os Produtores, Rede Cemat e
Governo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento da Região e do Estado, não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem
nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Pág. 32 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JULHO DE 2012,
ÀS 17:00 HORAS.
Deputado BAIANO FILHO – PMDB
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS
EMENDA MODIFICATIVA
Emenda modificativa ao Projeto de Lei
nº 402/2012.
Os Arts. 5º, 7º e 9º, do Projeto de Lei nº 402/2012, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 5° Os órgãos de apoio administrativo constituem-se das seguintes unidades
administrativas:
I – Administração Superior;
II – Administração e Execução Programática;
III – Administração Sistêmica.
§ 1⁰ A Administração Superior é composta da seguinte forma:
I - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça:
a) Assessoria Especial (multifuncional).
II - Gabinete do Corregedor-Geral:
a) Assessoria Especial (multifuncional).
§ 2⁰ A Administração e Execução Programática, compõe as Atividades
Institucionais do MP/MT, da seguinte forma:
I - Procuradoria de Justiça Cível:
a) Assessor de Procurador;
b) Oficial de Gabinete.
II - Procuradoria de Justiça Criminal:
a) Assessor de Procurador;
b) Oficial de Gabinete.
III - Procuradoria de Justiça Especializada:
a) Assessor de Procurador;
b) Oficial de Gabinete.
IV - Assessoria de Comunicação.
V - Núcleo de Apoio para Recursos – NARE:
a) Assessoria Especial;
b) Oficial de Gabinete.
VI - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF:
a) Supervisor;
b) Assistente Ministerial.
VII - Núcleo de Ações de Competência Originária – NACO:
a) Assessor Especial;
b) Oficial de Gabinete.
VIII - Centro de Apoio Operacional – CAOP:
a) Supervisor;
b) Oficial de Gabinete;
c) Assistente Ministerial.
IX - Secretaria dos Órgãos Colegiados:
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a) Supervisor;
b) Gerente de movimentação na carreira.
X - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado –
GAECO.
XI - Promotorias de Justiça de Entrância Final:
a) Oficiais de Gabinete;
b) Assistente Ministerial.
XII - Promotorias de Justiça de Entrância Intermediária e Inicial:
a) Assistente Ministerial.
§ 3⁰ A Administração Sistêmica é estruturada da seguinte forma:
I – Serviços de Apoio Administrativo à atividade institucional – área fim,
assim composto:
a) Secretaria Geral de Gabinete;
b) Chefe de Gabinete;
c) Assessoria Administrativa;
d) Assessoria Jurídica;
e) Assessoria de Comunicação;
f) Chefe de Cerimonial;
g) Auditoria de Controle Interno;
II – Serviços de Apoio Administrativo à Atividade institucional – área meio,
assim composto:
a) Secretaria Geral de Administração;
b) Diretoria Geral:
1) Assessoria Especial (multifuncional).
c) Departamentos:
1) Departamento Financeiro:
a) Gerência de Contabilidade;
b) Gerência Financeira;
c) Gerência de Tomada de Contas.
2) Departamento de Gestão de Pessoas:
a) Gerência de Pessoas;
b) Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal;
c) Gerência de Desenvolvimento.
3) Departamento de Apoio Administrativo:
a) Gerência de Patrimônio e Materiais;
b) Gerência de Serviços Gerais;
c) Gerência de Atendimento e Expediente;
d) Gerência de Segurança Institucional;
e) Gerência de Documentação e Arquivo;
f) Gerência de Manutenção e Transportes.
4) Departamento de Tecnologia de Informação:
a) Gerência de Suporte Técnico à Infraestrutura Tecnológica;
b) Gerência de Administração de Banco e Dados;
c) Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos;
d) Gerência de Conectividade de Redes e Segurança da formação.
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5) Departamento de Planejamento e Gestão:
a) Gerência de Planejamento e Execução Orçamentária;
b) Gerência de Gestão;
c) Gerência de Desenvolvimento e Projetos;
d) Gerência de Convênios e Contratos.
6) Departamento de Aquisições:
a) Gerência de Aquisições;
b) Gerência de Licitação.
7) Departamento de Imprensa e Comunicação Social:
a) Gerência de Comunicação Institucional;
b) Gerência de Produção de Som e Imagens.
8) Departamento de Engenharia:
a) Gerência de Projetos;
b) Gerência de Manutenção.
d) Assessoria Administrativa;
e) Comissão de Concurso.
“Art. 7º Os cargos de provimento efetivo e permanente possuem códigos de
identificação formados por letras maiúsculas, assim definidas:
MP-AENS: Apoio Especializado de Nível Superior;
MP-ATNM: Apoio Técnico de Nível Médio;
MP-SAA: Serviços Auxiliares de Apoio.”
“Art. 9º O quadro de pessoal compreende:
I – cargos de provimento efetivo e permanente, estruturados em
grupos, classes e níveis, de acordo com a natureza, grau de complexidade e responsabilidades
das respectivas atividades e as qualificações exigidas para seu desempenho, conforme Anexo
I;
II – cargos de provimento em comissão, compreendendo atividades de
direção, chefia e assessoramento, classificados em Cargos de Natureza Especial – CNE,
segundo a natureza e grau de responsabilidade das funções executadas, relacionadas no Anexo
II;
Parágrafo único Nos cargos comissionados consideram-se como
atividades de Direção de Direção os cargos de:
Diretor Geral e Chefe de Departamento; de Chefia: Supervisor
Administrativo, Chefe de Gabinete, Gerência e Auditor de Controle Interno; e, de
Assessoramento, os cargos de: Assessor Especial, Assessor de Procurador, Assessor de
Comunicação Social, Oficial de Gabinete e Assistência Ministerial.”
JUSTIFICATIVA
Após entendimento firmado junto ao Procurador Geral de Justiça, apresentamos a
presente emenda modificativa, apenas com o objetivo de enumerar os dispositivos dos arts. 5º, 7º e
9º do Projeto de Lei nº 402/2012, adequando-o aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar
nº 06, de 27 de dezembro de 1990.
O texto que pretendemos enumerar contém a seguinte redação:
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“Art. 5° Os órgãos de apoio administrativo constituem-se das seguintes unidades
administrativas, com os seus respectivos desdobramentos:
I – Administração Superior:
a) Gabinete do Procurador-Geral de Justiça:
- Assessoria Especial (multifuncional);
b) Gabinete do Corregedor-Geral:
- Assessoria Especial (multifuncional);
II – Administração e Execução Programática:
Atividades Institucionais do MP/MT:
a) Procuradoria de Justiça Cível:
- Assessor de Procurador;
- Oficial de Gabinete.
b) Procuradoria de Justiça Criminal;
- Assessor de Procurador;
- Oficial de Gabinete.
c) Procuradoria de Justiça Especializada;
- Assessor de Procurador;
- Oficial de Gabinete.
f) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF;
- Supervisor;
- Assistente Ministerial.
g) Núcleo de Ações de Competência Originária – NACO;
- Assessor Especial;
- Oficial de Gabinete.
h) Centro de Apoio Operacional – CAOP;
- Supervisor;
- Oficial de Gabinete;
- Assistente Ministerial.
i) Secretaria dos Órgãos Colegiados:
- Supervisor;
- Gerente de movimentação na carreira.
j) Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO;
k) Promotorias de Justiça de Entrância Final:
- Oficiais de Gabinete;
- Assistente Ministerial.
l) Promotorias de Justiça de Entrância Intermediária e Inicial:
- Assistente Ministerial.
III – Administração Sistêmica:
3.1 – Serviços de Apoio Administrativo à atividade institucional – área fim:
Secretaria Geral de Gabinete: (membro – função)
- Chefe de Gabinete;
- Assessoria Administrativa;
- Assessoria Jurídica;
- Assessoria de Comunicação;
- Chefe de Cerimonial;
- Auditoria de Controle Interno;
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3.2 – Serviços de Apoio Administrativo à Atividade institucional – área meio:
Secretaria Geral de Administração: (membro – função)
_ Diretoria Geral:
- Assessoria Especial (multifuncional).
_ Departamentos:
a) Departamento Financeiro:
- Gerência de Contabilidade;
- Gerência Financeira;
- Gerência de Tomada de Contas.
b) Departamento de Gestão de Pessoas:
- Gerência de Pessoas;
- Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal;
- Gerência de Desenvolvimento.
c) Departamento de Apoio Administrativo:
- Gerência de Patrimônio e Materiais;
- Gerência de Serviços Gerais;
- Gerência de Atendimento e Expediente;
- Gerência de Segurança Institucional;
- Gerência de Documentação e Arquivo;
- Gerência de Manutenção e Transportes.
d) Departamento de Tecnologia de Informação:
-Gerência de Suporte Técnico à Infraestrutura Tecnológica;
- Gerência de Administração de Banco e Dados;
- Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos;
- Gerência de Conectividade de Redes e Segurança da formação.
e) Departamento de Planejamento e Gestão:
- Gerência de Planejamento e Execução Orçamentária;
- Gerência de Gestão;
- Gerência de Desenvolvimento e Projetos,
- Gerência de Convênios e Contratos.
f) Departamento de Aquisições:
- Gerência de Aquisições;
- Gerência de Licitação.
g) Departamento de Imprensa e Comunicação Social:
- Gerência de Comunicação Institucional;
- Gerência de Produção de Som e Imagens.
h) Departamento de Engenharia:
- Gerência de Projetos;
- Gerência de Manutenção.
_ Assessoria Administrativa;
_ Comissão de Concurso.
“Art. 7º Os cargos de provimento efetivo e permanente possuem códigos de
identificação formados por letras maiúsculas, assim definidas:
MP-AENS: Apoio Especializado de Nível Superior;
MP-ATNM: Apoio Técnico de Nível Médio;
MP-SAA: Serviços Auxiliares de Apoio.”
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“Art. 9º O quadro de pessoal compreende:
a) cargos de provimento efetivo e permanente, estruturados em grupos, classes e
níveis, de acordo com a natureza, grau de complexidade e responsabilidades das respectivas
atividades e as qualificações exigidas para seu desempenho, conforme Anexo I;
b) cargos de provimento em comissão, compreendendo atividades de direção,
chefia e assessoramento, classificados em Cargos de Natureza Especial - CNE, segundo a natureza e
grau de responsabilidade das funções executadas, relacionadas no Anexo II;
Parágrafo único Nos cargos comissionados consideram-se como atividades de
Direção os cargos de: Diretor Geral e Chefe de Departamento; de Chefia: Supervisor
Administrativo, Chefe de Gabinete, Gerência e Auditor de Controle Interno; e, de Assessoramento,
os cargos de: Assessor Especial, Assessor de Procurador, Assessor de Comunicação Social, Oficial
de Gabinete e Assistente Ministerial.”
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS
LUCIANE BEZERRA
INDICAÇÃO: Indica à Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Turismo SEDTUR, com cópia à Secretaria de Estado de Cultura - SEC, a necessidade de viabilizar recursos
financeiros para a realização do VIII Festival de Pesca Turística de Aripuanã (Pesctur/2012).
Com fundamento no art. 160 e seguintes do Regimento Interno, depois de ouvido o
soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao Exmº Sr. Secretário de Estado de
Desenvolvimento do Turismo, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Cultura, mostrandolhe a necessidade de viabilizar recursos financeiros para a realização do VIII Festival de Pesca
Turística de Aripuanã (Pesctur/2012).
JUSTIFICATIVA
Trata-se de proposição legislativa na modalidade de indicação que tem por fim
apontar ao Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento de
Turismo – SEDTUR e Secretaria de Estado de Cultura - SEC, a necessidade de viabilizar recursos
financeiros para a realização do VIII Festival de Pesca Turística de Aripuanã/MT (Pesctur/2012).
Conforme documento em anexo, a proposta indicatória é derivada de reivindicação
da Secretária Municipal de Turismo Esporte e Lazer, Maria Gorette C. da Silva, com base na
importância turística e cultural que o evento representa para toda a região noroeste do Estado.
Insta Salientar, que o Festival de Pesca Turística de Aripuanã é um grande evento
da região Noroeste do Estado, e que a cada ano atrai um número maior de visitantes e turistas para a
cidade. Neste ano estima-se um público de 11.000 (onze mil) pessoas, sendo realizado nos dias 20,
21 e 22 de julho de 2012.
Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar a presente indicação
legislativa, esperando-se que a aludida seja coroada de êxito através de sua exeqüibilidade pelo
Poder Executivo Estadual.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado LUCIANE BEZERRA – PSB
PROJETO DE LEI:
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Dispõe sobre o parcelamento de Taxas
praticadas pelo DETRAN para
prestação de serviços referentes à
emissão da Carteira Nacional De
Habilitação – CNH.
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 parcelamento administrativo de taxas referentes à emissão
da Carteira Nacional de Habilitação, emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN do
Estado de Mato Grosso, para todos aqueles que necessitem do benefício.
Art. 2º O parcelamento será lavrado em Termo Específico a ser levado a efeito
pelo DETRAN, no qual incumbe a concessão, controle e administração do parcelamento, bem como
as adequações sistêmicas que forem necessárias.
Art. 3º As taxas referidas no caput do artigo anterior poderão ser parceladas em
até 04 (quatro) parcelas iguais e consecutivas.
Art. 4º O parcelamento das taxas de trânsito, referente à carteira de habilitação
poderá ser requerido, junto ao órgão competente.
§ 1º Todas as taxas ou serviços referente à Carteira de Habilitação poderão
ser parcelados;
§ 2º Excetuam-se das disposições do caput, as taxas que não tenham relação
com a emissão da Carteira de Habilitação.
Art. 5º O não pagamento das parcelas autoriza o Governo do Estado a tomar as
providências judiciais de proteção ao crédito.
Art. 6º O beneficiário terá que comprovar sua residência no território do Estado de
Mato Grosso.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta lei por ato próprio.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento muito importante aos
motoristas, sua utilização não se presta apenas a comprovar a habilidade para dirigir.
Esse documento que abre as portas para a liberdade de locomoção, comumente
vem sendo exigido para a contratação em diferentes empregos, como condição básica para que a
pessoa seja contratada, a exemplo dos serviços de entrega a domicílio, manobrista de hotéis e
restaurantes, caminhoneiros, motoristas de taxis, de ônibus, transporte coletivo, entre tantos.
No entanto, sabemos que a Carteira Nacional de Habitação (CNH), tem sido
restrita para muitas pessoas, principalmente para aquelas que têm baixo poder aquisitivo e ou
desempregados.
O alto custo na obtenção da primeira Carteira de Habilitação ou sua renovação leva
o cidadão a desembolsar uma quantia considerável, além de ter que pagar taxa de reexame, caso seja
reprovado nos testes teóricos e práticos e custos com auto-escola para realização de aulas práticas.
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Caso o cidadão optar pelo serviço das auto-escolas credenciadas ao DETRAN, terá
um gasto estimado entre R$1.000,00 e R$950,00 para tirar a primeira CNH, mais 20 (vinte) aulas
práticas, 45(quarenta e cinco) aulas teóricas e o aluguel do carro para a realização do exame. Para o
cidadão desempregado, por exemplo, torna-se inviável
Quanto ao aspecto legal, a iniciativa do Projeto de Lei que dispõe sobre o
parcelamento das taxas praticadas pelo DETRAN, não ofende a qualquer dispositivo de lei, quer seja
Federal ou Estadual, pois o que se pretende é tão somente viabilizar o pagamento das taxas
referentes a CNH de forma parcelada atendendo assim o interesse social.
É preciso destacar que a medida não institui qualquer nova espécie de tributo e
muito menos trata de renúncia de receita fiscal, ou seja, a medida não afeta diretamente as receitas
públicas, pelo contrário, vantagens ao erário, diante da enorme procura de se ter e ou renovar a
Carteira de Habilitação.
Exposto isto, é a síntese necessária para justificar a presente Iniciativa Legislativa,
a qual merece ser aprovada pelos nobres Parlamentares.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado LUCIANE BEZERRA – PSB
ZECA VIANA
SUBSTITUTIVO INTEGRAL Nº 02 – PROJETO DE LEI
Altera dispositivo da Lei nº 8.464, de
04 de abril de 2006, modificada pela
Lei nº 9.619, de 04 de outubro de 2011.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo
em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual c/c com o art. 183, inciso III, do Regimento
Interno desta egrégia Casa de Leis, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Art. 3° da Lei n.° 8.464, de 04 de abril de 2006, modificada pela Le n.°
9.619, de 04 de outubro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
I - Pequena - até 05 (cinco) hectares de lâmina d’água em tanque
escavado e represa ou até 10.000 (dez mil) m³ de água em tanque rede.
II - Média - acima de 05 (cinco) até 50 (cinquenta) hectares em tanque
escavado e represa de lâmina d’água em tanque escavado ou acima de 10.000 (mil) m³ até
50.000 (cinquenta mil) m³ em tanque rede.
III - Grande - acima de 50 (cinquenta) hectares de lâmina d’água de
tanque escavado e represa ou acima de 50.000 (cinquenta mil) m³ em tanque rede. ”
Art. 2º Altera o art. 4º da Lei nº 9.408, de 01 de julho de 2010, modificado pelo
art. 7º da Lei nº 9.619, de 04 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Os piscicultores com até 05 (cinco) hectares de lâmina d’água em
tanque escavado e represa ou até 10.000 (dez mil) m³ de água em tanque rede ficam
dispensados de licenciamento ambiental, bem como do pagamento de taxas de registro,
devendo, porém, preencher Cadastro junto ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
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Tendo em vista que o presente Projeto de Lei alterou a definição de piscicultura
quanto aos tamanhos Pequena, Média e Grande, avaliado de acordo com a lâmina d’água acumulada,
conforme se denota do art. 1º do Projeto de Lei n.º 291/2012, será necessária a alteração também do
art. 4º da Lei Estadual nº 9.408, de 01 de julho de 2010, uma vez que o Projeto de Lei alterou as
medidas, contudo, não dispôs sobre a isenção do licenciamento ambiental já prevista anteriormente
na citada Lei nº 9.408/10, para a categoria Pequena.
Deste modo, conservar-se-á totalmente a ideia original do Projeto de Lei nº
291/2012, de autoria do Deputado Sérgio Ricardo, fazendo tão somente quanto à isenção das
licenças ambientais, cujo benefício já estava previsto na Lei n.º 9.408/10, aumentando apenas a
medida da lâmina d’água para 10.000 (dez mil) m³.
Assim sendo, conto com o apoio dos nobres Parlamentares para que analisem a
matéria com a devida atenção suscitada, para que seja aprovado o Substitutivo Integral nº 02/2012.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado ZECA VIANA – PDT”
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) - Encerrado o Pequeno
Expediente, passemos ao Grande Expediente.
Com a palavra o nobre Deputado Emanuel Pinheiro.
O SR. EMANUEL PINHEIRO – Sr. Presidente, nobres Deputados, senhoras e
senhores .
Sr. Presidente, tenho um cabedal de assuntos para tratar e debater com os colegas
Deputados, assuntos de interesse da população cuiabana, da população várzea-grandense e da
população mato-grossense. Entretanto, três atos políticos, um ocorrido no último sábado; e dois
ocorridos hoje não podem fugir do nosso registro e da nossa apreciação aqui no plenário.
Queremos falar publicamente da honrosa escolha do Partido da República em
apoiar o candidato Mauro Mendes para a prefeitura de Cuiabá, tendo o nosso colega do Partido da
República, João Antônio Cuiabano Malheiros como candidato a Vice-Prefeito.
Mauro Mendes, um jovem empresário empreendedor, prata da Casa, descoberto
nas hostes do Partido da República, tem se mostrado para a sociedade cuiabana e mato-grossense
como uma esperança, uma promessa política, uma promessa administrativa, e a certeza que poderá
transformar Cuiabá naquilo que todos desejamos, uma cidade melhor ainda para se viver, com
serviços públicos realmente eficientes para nossa população, e que possam a autoestima, o amorpróprio e a transformação do cuiabano e a transformação que a nossa querida Cidade Verde estará
sofrendo nos próximos anos possa ser comandada por um homem do quilate, da envergadura e da
comprovada competência gestora como Mauro Mendes.
Mauro Mendes teve ainda a feliz decisão do Partido da República, quando, dentre
nomes de peso, nomes do maior respeito e credibilidade da nossa população cuiabana, escolheu o
ícone da nossa cuiabania e o ícone da nossa vida pública, o Deputado João Antônio Cuiabano
Malheiros, um político vitorioso que se associa a um empresário vitorioso para transformar Cuiabá,
para realizar os sonhos da população cuiabana e para assumir a difícil missão de mudar, de
transformar, de revolucionar os serviços públicos que vem sendo prestado ao povo cuiabano.
João Malheiros no auge dos quatro mandatos como vereador de Cuiabá, tendo sido
inclusive Presidente da Câmara Municipal, no terceiro mandato de Deputado Estadual, exerceu
ainda a chefia da Casa Civil no Governo Blairo Maggi e hoje, até meados do mês de junho, exerceu
durante um ano e meio a Secretaria de Cultura do Governo Silval Barbosa. Quase vinte e sete anos
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de vida pública ininterrupta, vitoriosa, sem nunca ter uma mácula, uma denúncia, nada,
absolutamente nada que pudesse macular, que pudesse manchar a história ou a trajetória deste
brilhante cuiabano, filho do ex-Vereador da UDN Justino Malheiros, que tem dado muitas alegrias
ao povo cuiabano e ao povo mato-grossense.
Então, Mauro Mendes não poderia ter um Vice melhor na postura, na conduta e na
sua vida pública. Como eu disse, é um empresário de sucesso que se associa a um político de
sucesso, um empresário vitorioso que se associa a um político vitorioso para poder enfrentar os
desafios que a população cuiabana tanto espera de cada um de nós.
É isso, nobre Presidente Romoaldo Júnior e nobres pares, Cuiabá, próxima dos
seus trezentos anos, será uma das capitais que vai sediar o megaespetáculo do planeta, que é uma
Copa do Mundo. Bilhões de reais já começam a entrar na nossa região em virtude das obras da
Copa! A transformação da cara da nossa Capital está na cara! Está aí a olhos vistos, principalmente,
no que diz respeito à mobilidade urbana. Junto com isso virá a transformação do turismo, a
transformação na economia, virá a transformação no esporte e virá, principalmente, a transformação
na cultura, na autoestima e no valor do povo cuiabano. É um momento único!
Nós precisamos de um gestor antenado com os novos tempos, moderno, com
discursos modernos, com ações modernas e com gestão moderna. Políticos que não joguem para
baixo do tapete o caos que está a saúde pública, gestores que não joguem para baixo do tapete o caos
que está a saúde pública, gestores que não joguem para baixo do tapete a necessidade imperiosa do
poder público municipal participar em cooperação, em colaboração como Governo estadual no que
diz respeito à segurança pública.
Não pode o Chefe do Poder Executivo, pelo simples fato de a segurança pública
ser um dever do Estado, cruzar os braços onde a crescente onda de violência que toma conta de
Cuiabá e das nossas famílias. O povo vive no município, o povo não mora na União e no Estado, o
povo, o cidadão, a sua família, mora e vive no município. É lá no município, é aqui no município
que discutimos interesses locais, os serviços públicos, o serviço de água, de esgoto, de saneamento
básico, o transporte coletivo, a saúde, a educação, a limpeza da cidade, os terrenos baldios, a
iluminação pública, é no município que a população sente o primeiro impacto dos serviços públicos,
realmente, eficiente.
É isso o que a população cuiabana espera, um gestor sensível, que valorize o
home, a mulher cuiabana e devolva a expectativa depositada em seus ombros com uma gestão séria,
firme, honesta, transparente e voltada para o futuro.
Copa do Mundo é momento único na nossa história. Entretanto, são apenas trinta
dias, três ou quatro jogos aqui na nossa querida Capital. Precisamos estar preparados não apenas
para receber os nossos turistas, ou estrangeiros ou nacionais que vem para cá e queiram visitar as
belezas dos nossos três ecossistemas, todos eles muito próximos de Cuiabá.
Temos que nos preocupar, sim, é com os cuiabanos que continuarão vivendo em
Cuiabá. O que fazer com um legado de bilhões de reais que até VLT, algo inimaginável nos
proporcionou para melhorar a qualidade de vida da população, poderá ser revertido em mais
benefícios e mais benefícios para a nossa população. É esse legado que a população estará
depositando nos ombros do próximo prefeito eleito. É esse legado que Mauro Mendes e João
Malheiros, nós temos certeza, estão aptos e absolutamente preparados para corresponder à
expectativa, aos sonhos e aos desejos dos irmãos e coirmãos de pascoal Moreira Cabral.
Sr. Presidente e nobres Pares, nessa linha Mauro Mendes vem sendo preciso. Hoje,
pela manhã, ele esteve, às 11:00 horas, no gabinete do Deputado Mauro Savi, fez uma visita de
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cortesia para pedir o apoio de todos os Deputados do partido do seu candidato a vice-prefeito,
Deputado João Malheiros, do Partido da República.
Vossa Excelência estava lá de passagem, não na reunião porque, infelizmente,
Vossa Excelência ainda não é do PR, mas será no futuro. Naquele momento, Mauro Mendes pediu o
apoio de cada colega parlamentar. Pediu o apoio de cada colega que mesmo não sendo de Cuiabá,
não tendo Título de Eleitor em Cuiabá, é um Deputado Estadual, tem influência, forma opinião, tem
liderança, têm amigos, têm parentes, têm condições de somar para uma candidatura majoritária na
nossa querida capital.
E Cuiabá é universal, Cuiabá e de todos os mato-grossenses, Cuiabá é a Capital, é
a cidade mais importante, então, faz muito bem Mauro Mendes em visitar os colegas do Partido da
República, pedir o voto e o apoio de cada um, o voto e o empenho de cada colega do Partido da
República, para que possamos formar, somar a essa onda de Mauro Mendes e João Malheiros para
um caminho novo para a nossa Capital. Aliás, esse será o slogan da campanha de Mauro Mendes e
João Malheiros, “Um Caminho Novo para Cuiabá”, que pode ser desdobrado na realização de um
sonho, na realização de perspectivas, na realização de desejos e de expectativas da população
cuiabana.
Por fim, às 16:00 horas, Mauro Mendes e João Malheiros, na sede do Partido da
República, receberão os demais Partidos aliados: PV, PPS, PSB e PDT, juntamente com seus précandidatos a vereadores, para apresentar à sociedade cuiabana o esboço, o rascunho, a espinha dorsal
de uma proposta de Governo, de um programa de Governo, para ser registrado amanhã o verdadeiro
compromisso público e de respeito com a população cuiabana.
E isso, Sr. Presidente, nobres Pares, parece até que é uma novidade, mas é o perfil
de respeito, de atenção, de seriedade e de responsabilidade dessa dupla que haverá de realizar os
sonhos do povo cuiabano. Porque enquanto a maioria dos políticos, a maioria dos Partidos Políticos,
investia seus últimos trinta dias em coligações, composições, força política, promessa para cá,
promessa para lá, composição acolá, loteamento de cargos de uma futura administração, de uma
futura gestão e uma série de outras ações que não fazem parte da agenda e não interessam à
população cuiabana, Mauro Mendes, João Malheiros e os nossos Partidos coligados se reuniam,
principalmente os nossos Partidos coligados, nos últimos meses, para discutir com a população
cuiabana em três seminários, com a participação maciça da população e de segmentos organizados
da sociedade, os problemas de Cuiabá, as propostas, as idéias e alternativas que Mauro Mendes e
João Malheiros poderiam colocar, podem colocar, num programa de Governo.
Essa é a gestão pública moderna! Isso é um gestor moderno! Esse é um político
moderno!
E foi com ar de respeito, de realização e de muita alegria estampada nos
semblantes de todos os candidatos a Vereador, de todos esses Partidos aliados, dos Presidentes de
Partidos, do próprio candidato Mauro Mendes, do candidato Deputado João Malheiros e de todos
nós, a nossa clara e notória felicidade, porque levamos a política a sério. Nós tratamos a política com
muita seriedade. Nós respeitamos a população e não poderíamos marchar para uma disputa
seriíssima, dificílima, que é a disputa à Prefeitura da Capital do Estado, sem apresentar uma
proposta, sem apresentar uma ideia sequer, sem discutir nada com a população.
Infelizmente, pelo o que nos parece, a maioria dos nossos opositores está indo
nesta linha. O que é degradante e desrespeitoso é pensar que a população não se interessa pela gestão
da sua cidade; é pensar que a população não tem interesse em discutir o seu futuro, o dia-a-dia, as
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suas expectativas e os seus sonhos; é menosprezar a inteligência e o grau de participação da nossa
população.
Então, Sr. Presidente, nobres Pares, foi com muita alegria e com ar de que estamos
no caminho certo que Mauro Mendes e o Deputado João Malheiros apresentaram à Imprensa e,
dessa forma, à população cuiabana a síntese de uma proposta de Governo, de uma ideia de plano de
Governo que será debatida nos próximos 90 dias exaustivamente com a população cuiabana para
merecer o seu voto.
Então, assim se faz política; assim se faz relação política e relação pessoal.
Eu fico extremamente lisonjeado por ter dado a minha contribuição para
fechamento dessa chapa e principalmente para ajudar a levar o Partido àquilo que o ex-Governador
Blairo Maggi anteviu há quatro anos: ao comando de um político jovem, arrojado, empreendedor e
empresário de sucesso que resolveu deixar todos os seus afazeres profissionais para emprestar a sua
capacidade, a sua experiência administrativa na vida privada a nossa querida Capital.
Cuiabá nunca precisou tanto de homens da envergadura de Mauro Mendes como
precisa, agora, às vésperas de completar seus 300 anos, seus três séculos de existência.
Então, fica aqui o nosso regozijo, o nosso reconhecimento ao trabalho dos Partidos
aliados os quais parabenizamos nas pessoas da Deputada Luciane Bezerra, que muito bem representa
aqui o PSB; do Deputado Zeca Viana, que muito bem representa o PDT e do brilhante Deputado
Percival Muniz, que muito bem representa o PPS.
Nós estamos juntos! Nós estamos juntos por Cuiabá! Nós estamos juntos pela
população cuiabana! Nós estamos juntos pelo espelho de uma gestão pública, honesta, eficiente,
voltada para o futuro, que vai transformar a vida dos cuiabanos para melhorar e principalmente
colocar Cuiabá, a nossa eterna Cidade Verde, a terra de Pascoal Moreira Cabral e de tantos grandes
homens que aqui nasceram e aqui construíram suas vidas, construíram a história desta Capital que
não pode, em hipótese alguma, ser entregue a políticos que não tenham o perfil, o comprometimento
de um Mauro Mendes e de um João Antônio Cuiabano Malheiros...
Vamos à luta, Deputado João Malheiros!
Vamos à luta, Mauro Mendes!
Vamos à luta nossos Partidos aliados, porque lá fora temos quase setecentos mil
cuiabanos; temos cerca de quatrocentos mil eleitores que nos esperam de braços abertos e com uma
expectativa de que discutiremos a Cuiabá do futuro, a Cuiabá de daqui a trinta anos, a Cuiabá dos
seus filhos, a Cuiabá dos seus netos, uma Cuiabá muito melhor que aquela Cuiabá que receberam
dos seus avós; que receberam dos seus pais ou que trouxeram na sua bagagem para nos ajudar a
construir a eterna, querida e hospitaleira Cidade Verde.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O Sr. Airton Português – Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem.
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, pela Ordem, o
nobre Deputado Airton Português.
O SR. AIRTON PORTUGUÊS – Sr. Presidente, demais Deputados e Deputada.
Solicitamos a palavra, pela Ordem, para apresentar várias proposições de nossa
autoria:
1ª) INDICAÇÃO: Indica a Exmª Srª Secretária de Estado de Trabalho e
Assistência Social a necessidade de se realizar o evento Casamento Comunitário 2012 no Município
de Mirassol d’Oeste.
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Nos termos do art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro
à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, o encaminhamento de expediente indicatório a Exmª
Srª Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, mostrando a necessidade de se realizar o
evento Casamento Comunitário 2012 no Município de Mirassol d’Oeste.
JUSTIFICATIVA
O presente expediente justifica-se pela existência de inúmeros casais no Município
de Mirassol d’Oeste que têm a pretensão do Registro Civil de Casamento, no entanto, não
conseguem fazê-lo pela falta de recursos financeiros.
Considerando que a maioria dos casais já convive há muitos anos maritalmente,
tem filhos, restando, portanto, o Registro Civil do Casamento, certamente essa oficialização
consolidará a cidadania dessas famílias, além de dar o exemplo aos filhos e netos que entenderão a
importância do casamento para a união e a estabilidade da família, resgatando valores que são
deixados para segundo plano.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado AIRTON PORTUGUÊS – PSD
2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer a
necessidade de um projeto de iluminação para o Estádio Municipal Domingos Fagundes dos Santos,
na cidade de São José dos Quatro Marcos.
Nos termos do art.160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro
à Mesa Diretora, ouvindo o soberano Plenário, o encaminhamento de expediente indicatório ao
Exmº Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, mostrando a necessidade de um projeto de
iluminação para o Estádio Municipal Domingos Fagundes dos Santos, na cidade de São José dos
Quatro Marcos.
JUSTIFICATIVA
O Estádio Municipal Domingos Fagundes dos Santos, na cidade de São José dos
Quatro Marcos, é referência para os praticantes de esportes naquela cidade e já foi palco de grandes
vitórias dos times locais.
Por ser o futebol o esporte mais praticado pelos brasileiros não é diferente para
os moradores do Município de São José dos Quatro Marcos. Os jogos acontecem, em sua maioria,
no período noturno, em virtude do acúmulo de trabalho dos seus jogadores.
Nesse sentido, a instalação de um projeto de iluminação contribuirá em muito para
realização de competições e agregará os moradores daquela cidade.
Tornando assim, o referido Estádio, além de uma referência em esporte, em bemestar à comunidade de São José dos Quatro Marcos.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado AIRTON PORTUGUÊS – PSD
3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Sr. Diretor-Presidente da EMPAER a necessidade da
criação de um escritório local para atender o Município de Porto Alegre do Norte.
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Nos termos do art.160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro
à Mesa Diretora, ouvindo o soberano Plenário, o encaminhamento de expediente indicatório ao Sr.
Diretor-Presidente da EMPAER, mostrando a necessidade da criação de um escritório local para
atender o Município de Porto Alegre do Norte.
JUSTIFICATIVA
O Município de Porto Alegre do Norte possui conta com número considerável de
produtores que necessitam de apoio qualificado de um novo modelo operacional onde a assistência
técnica, extensão rural e pesquisa estejam voltadas para a agricultura familiar, prestando serviços de
qualidade, baseado no sistema produtivo sustentável que propicie o crescimento socioeconômico da
pequena e média propriedade.
Nós temos ciência que o setor de pesquisa está focado na validação de tecnologia
para o pequeno produtor, atuando com 32 pesquisadores em 10 programas de pesquisa e
desenvolvendo 38 projetos com 182 experimentos e 99 unidades de validação, distribuídos em 43
municípios. Os experimentos estão sendo conduzidos em parceria com diferentes instituições
públicas e privadas do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, vimos mostrar a importância da instalação de um escritório local da
EMPAER no Município de Porto Alegre do Norte.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado AIRTON PORTUGUÊS – PSD
4ª) INDICAÇÃO: Indica ao Sr. Diretor-Presidente da METAMAT a necessidade
de se viabilizar recursos financeiros para a construção de 04 poços artesianos no Município de
Mirassol d’Oeste, sendo: 01 (um) poço na comunidade Boa Esperança, estrada da subestação KM 01; 01 (um) na comunidade 3 Irmãos, estrada que da acesso à propriedade do Sr. Eucresio Pereira
Leite, nos fundos do bairro Jardim das Flores; 01 (um) na Chácara Boa Esperança e 01 (um) na
comunidade Bela Vista, estrada rural.
Nos termos do art.160 do Regimento Interno desta augusta Casa de leis, requeiro à
Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Sr. Diretor
Presidente METAMAT, mostrando a necessidade da viabilização de recursos financeiros para a
construção de 04 poços artesianos no Município de Mirassol d’Oeste, sendo: 01 (um) poço na
comunidade Boa Esperança, estrada da subestação KM -01; 01 (um) na comunidade 3 Irmãos,
estrada que da acesso à propriedade do Sr. Eucresio Pereira Leite, nos fundos do bairro Jardim das
Flores; 01 (um) na Chácara Boa Esperança e 01 (um) na comunidade Bela Vista, estrada rural.
JUSTIFICATIVA
A proposta Indicatória é derivada de reivindicação do Vereador Manoel Pereira
Clube, da Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste, com base na necessidade apresentada pela
população das comunidades supramencionadas.
A água é um elemento indispensável à sobrevivência do ser vivo, ou seja, uma das
principais necessidades do ser humano em nosso planeta. Constituindo condição basilar para a
existência da vida.
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A população da comunidade Boa Esperança, em sua maioria, usa a água de um
córrego que está contaminado, tornando-se, assim, a água imprópria para o uso na irrigação das
hortaliças e para consumo humano.
A perfuração desses poços trará grandes benefícios, como, também, melhoria na
qualidade de vida da população das referidas comunidades que na época da seca sofre ainda mais
com a falta de água.
Assim, fica evidente a importância da construção e instalação dos referidos poços
artesianos para que proporcionem água boa e de qualidade a fim de suprir as necessidades do
consumo humano e animal e, ainda, favorecer a produção de alimentos por meio de irrigação.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado AIRTON PORTUGUÊS – PSD
5ª) INDICAÇÃO: Indica ao Sr. Diretor-Presidente da METAMAT a necessidade
da viabilização de recursos para a construção de 01 (um) poço artesiano na comunidade As Cruzes,
pertencente ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Nos termos do art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de leis, requeiro à
Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário que seja encaminhado o expediente indicatório ao Sr.
Diretor-Presidente da METAMAT, mostrando a necessidade da viabilização de recursos para a
construção de 01 (um) poço artesiano na comunidade As Cruzes, pertencente ao Município de Vila
Bela da Santíssima Trindade.
JUSTIFICATIVA
A proposta indicatória é derivada de reivindicação do Vereador José Pereira
Sobrinho, da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, bem como do representante comunitário Sr.
Eloir dos Santos Charnoski, com base na necessidade apresentada pela população da comunidade
supramencionada.
A água é um elemento indispensável à sobrevivência do ser vivo, ou seja, uma das
principais necessidades do ser humano em nosso planeta. Constituindo condição basilar para a
existência da vida.
Na maioria das comunidades a população sofre ainda mais na época da estiagem,
pois há o controle da água de uma represa que é utilizada para banho, para cozinhar e no trato dos
animais.
Nesse contexto, fica evidente a necessidade da construção e instalação do poço
artesiano para proporcionar água de boa qualidade a fim de suprir as necessidades do consumo
humano e animal.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado AIRTON PORTUGUÊS – PSD
6ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento
Rural e Agricultura Familiar a necessidade da viabilização da aquisição de quatro tanques
resfriadores de leite, sendo três de 2.500 litros e outro de 1.000 litros, para a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da comunidade de Santo Antônio do Caxibi, no Município de
Comodoro.
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Nos termos do art. 160 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro
à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao Exmº
Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, mostrando a necessidade
da viabilização da aquisição de quatro Tanques Resfriadores de leite, sendo três de 2.500 litros e
outro de 1.000 litros, para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Santo
Antônio do Caxibi, no Município de Comodoro.
JUSTIFICATIVA
A proposta indicatória é derivada de reivindicação do Vereador Djon Carlos
Brandão, da Câmara Municipal de Comodoro.
O leite de qualidade está se tornando uma exigência cada vez maior das indústrias
e do consumidor final e muito importante para os produtores pelo fato da forte tendência de maior
remuneração da matéria-prima com esse padrão.
Para a oferta de um leite de qualidade pelos produtores, além da sua produção
higiênica, por intermédio das vacas sadias (isentas da brucelose, tuberculose, mamite, etc.), da
utilização de instalações, equipamentos e utensílios limpos/ desinfetados e de práticas adequadas de
ordenha, é necessário, ainda, considerar: resfriamento e estocagem adequados do leite a granel logo
após a ordenha, coleta, transporte e entrega do leite resfriado a granel na cooperativa.
O resfriamento do leite e o transporte a temperaturas mais baixas constituem um
dos pontos fundamentais para a preservação da sua qualidade, principalmente pelo fato de inibir a
multiplicação das bactérias que provocam, entre outras coisas, a acidez do leite.
O interesse, a organização, o espírito empreendedor, o exercício da cidadania, a
sensibilidade e a receptividade dos produtores são fundamentais para o sucesso dessa atividade
associativa, bem como o apoio de prefeituras, de sindicatos e principalmente a assistência técnica e
gerencial ao grupo.
Nesse contexto, fica evidente a importância da aquisição dos tanques de
resfriamento de leite à referida Associação.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado AIRTON PORTUGUÊS – PSD
7ª) MOÇÃO DE PESAR: 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 a
Moção de Pesar, na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus
membros, mediante Requerimento do Deputado Estadual Airton Português, vem prestar
solidariedade à família do saudoso Luiz Emídio Dantas pelo seu falecimento ocorrido no dia
03/07/2012, nesta Capital, vítima de câncer no cérebro.
JUSTIFICATIVA
Luiz Emídio Dantas, ex-Deputado Estadual, faleceu no início da tarde desta terçafeira (3) no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá. Luiz Emídio lutava contra um câncer no cérebro e
estava internado desde o início de junho.
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Luiz Emídio Dantas era natural da Paraíba (PB) e chegou a Cáceres em 1974. Foi
funcionário do Banco do Brasil por muitos anos e Vice-Presidente do SICRED/MT (Sistema de
Cooperativas de Crédito). Depois, Emídio passou a dirigir o Instituto Geográfico e Histórico de
Cáceres.
Em 1994, Luiz Emídio se elegeu suplente pelo PDT, com 7.961 votos. Em 1996
ocupou o lugar da, então, Deputada Estadual Zilda Leite, também, do PDT. Dois anos depois,
Emídio se filiou ao PSDB. (Fonte: Instituto Memória da Assembleia Legislativa)
A contribuição de Emídio foi fundamental à história, à cultura e ao
desenvolvimento socioeconômico de Cáceres e de alguns municípios da região.
O ex-Deputado deixa três filhos: Luiz Emídio Dantas Filho Júnior, Linete Mendes
Dantas e Marcos Vinícius Mendes Dantas, além de dois netos.
Emídio deixa uma lacuna profunda no seio de seus familiares. Porém quis o
Altíssimo em sua misericórdia, que ao partir, ficasse sua família reunida e sempre com o
pensamento de que Luiz Emídio Dantas partiu para o Senhor na certeza do dever cumprido.
Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, 04 de julho de 2012.
Deputado AIRTON PORTUGUÊS – PSD
Nós registramos esta Moção de Pesar a toda família, todos os amigos da cidade de
Cáceres e da região.
O nosso companheiro Deputado Ezequiel Fonseca sabe muito bem o quanto Luiz
Emídio foi amigo dos nossos municípios da Região Oeste, um grande companheiro e amigo de todos
nós, de Cáceres e região.
Então, apresentamos esta Moção de Pesar que encaminhamos a todos os seus
familiares e amigos.
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, o nobre
Deputado Sebastião Rezende, no Grande Expediente.
Antes de adentrarmos a Ordem do Dia, transfiro a inscrição do ilustre Deputado
Sebastião Rezende, do Deputado Alexandre Cesar e do Deputado Percival Muniz para a próxima
Sessão.
Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do Dia.
Solicito à Assessoria as matérias apresentadas na Sessão de hoje (PAUSA).
Indicações de autoria do Deputado Airton Português e da Deputada Luciane
Bezerra apresentadas na Sessão de hoje.
Em discussão as Indicações. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs.
Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao
Expediente.
Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro, ao Grupo
Raia Drogasil, na pessoa do Sr. Antônio Carlos Pipponzi, Presidente, pela inauguração das suas
primeiras quatro lojas em Cuiabá.
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 Emanuel Pinheiro, ao Grupo
Todimo, na pessoa do Presidente, Sr. Juliano Bertolotto, por ter sido considerado, na pesquisa
realizada pela Great Place to Work 2012, uma das 10 melhores empresas para trabalhar no CentroOeste.
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Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente.
Moção de Congratulações, de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro, ao Sindicato
Rural de Cuiabá, na pessoa do Presidente, Sr. Jorge Pires de Miranda, pela realização da 48ª
EXPOAGRO – Exposição Internacional, Agropecuária, Industrial e Comercial de Mato Grosso, de
05 a 15 de julho do corrente ano.
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 Emanuel Pinheiro, ao Juiz de
Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, Abel Balbino Guimarães, pela
brilhante palestra “Direitos e Deveres Constitucionais”, proferida aos funcionários da Escola
Estadual Maria Macedo Rodrigues, localizada no Bairro Mapim, em Várzea Grande, ação que faz
parte do Projeto “A Justiça é a Esperança” do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”.
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 Aplausos, de autoria do Deputado Baiano Filho, aos Srs. Lúdio Sousa
Barros; Ricardo Oliveira Selmi, Pedro da Luz Diniz, Lucas Medeiros Teles, Ozório da Luz Diniz,
Nelson Hideyoshi Hiromoto, Evaldo Emilio de Araujo, Gilberto Franca Rodrigues, José de Castro
Aguiar, Reinaldo Coelho, Clovis Antônio Cesca, Rubens Furguim Sobrinho, Oscar Luiz Cermi,
Milton Takayuki Umino, Gelson Hellmann, por fazer parte do Consórcio de Eletrificação Rural,
Projeto que vai proporcionar melhorias na qualidade de vida e geração de novas frentes de trabalho
na região do Município de São José do Xingu.
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 Aplausos, de autoria do Deputado Baiano Filho, ao Governador do
Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, pela iniciativa e contribuição nas negociações que
culminaram na assinatura, no dia 17-05, de um Termo de Cooperação com a Rede Cemat e um
grupo de 14 produtores rurais para a construção de 150km de rede elétrica nos Municípios de São
José do Xingu e São Félix do Araguaia.
Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente.
Moção de Pesar, de autoria do Deputado Airton Português, aos familiares do Sr.
Luiz Emídio Dantas Filho, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 03 de julho nesta Capital, vítima de
câncer.
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 1ª discussão, Projeto de Lei nº 402/12, da Procuradoria-Geral da Justiça, que
dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixa os valores dos subsídios e dá outras
providências. Com Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.
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 291/12, de autoria do Deputado Sérgio Ricardo,
que altera dispositivo da Lei nº 9.619, de 04 de outubro de 2011. Com Parecer favorável da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
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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 discussão única Projeto de Resolução nº 193/12, de autoria do Deputado José
Domingos Fraga, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. José Walnir Barbieri. 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 195/12, de autoria do Deputado
Mauro Savi, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Paulo Cesar de Freitas
Salustiano. 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 219/12, de autoria do Deputado
Ezequiel Fonseca, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Alberto Tibola. 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 258/12, de autoria do Deputado José
Domingos Fraga, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Eugênio José Antônio
Pinesso. 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 292/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Jairo de Carli. Com Parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente.
Em discussão única Projeto de Resolução nº 293/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Idalino Teza. 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 299/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Thomaz Petrucci Neto.
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 300/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Antônio Tererost. 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 301/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Sebastião Tracz. Com
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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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 ao Expediente.
Em discussão única Projeto de Resolução nº 302/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Geraldo Pereira. 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 302/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Deolindo Grego. 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 310/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Raimundo Correa de
Araújo. 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 311/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Joaquim de Oliveira
Cardoso. 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 312/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Aurélio Pires Pereira. 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 316/12, de autoria do Deputado
Ademir Brunetto, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Luiz Trein. 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 1ª discussão, Projeto de Lei nº 308/12, de autoria do Deputado Mauro Savi,
que institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Estado de Mato Grosso o Dia Estadual de
Segurança e de Saúde nas Escolas. 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 discussão única Projeto de Resolução nº 323/12, de autoria do Deputado
Baiano Filho, que concede Título de Cidadã Mato-grossense a Srª Leozenir Severo da Silva. 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.
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Em discussão única Projeto de Resolução nº 322/12, de autoria do Deputado
Baiano Filho, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Wagner Donizeti Trevisan.
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 321/12, de autoria do Deputado
Baiano Filho, que concede Título de Cidadã Mato-grossense a Srª Ana Teresa de Oliveira. 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 320/12, de autoria do Deputado
Baiano Filho, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Célio Rassi. 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 319/12, de autoria do Deputado
Baiano Filho, que concede Título de Cidadã Mato-grossense a Srª Kátia Simone Borges Moraes de
Almeida. 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 318/12, de autoria do Deputado
Baiano Filho, que concede Título de Cidadã Mato-grossense a Srª Maria de Fátima Rodrigues. 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 1ª discussão, Projeto de Lei nº 706/11, de autoria do Deputado Wagner Ramos,
que institui o Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e Transporte –
CEDATT, e dá outras providências. 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 1º discussão, Projeto de Lei nº 77/12, de autoria do Deputado Nilson Santos,
que dispõe sobre a Certificação de Controle de Qualidade dos Exames de Mamografia nos Hospitais
das Redes Privada e Pública de Saúde 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 212/12, de autoria do Deputado Emanuel
Pinheiro, que determina que os estabelecimentos públicos de ensino do Estado enviem aos pais ou
responsáveis pelos alunos carta informando os respectivos indicadores do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 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.
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Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 442/11, de autoria do Deputado Emanuel
Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição em todas as unidades de saúde de cartaz
informativo sobre a distribuição gratuita de medicamentos 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. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 215/12, de autoria do Deputado Emanuel
Pinheiro, que dispõe sobre a instalação de biblioteca em unidades prisionais no Estado. 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 262/12, de autoria do Deputado Baiano Filho,
que dispõe sobre a proibição de uso de caneta laser e outros objetos similares em arenas esportivas.
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.
Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. Com a palavra, o
Deputado Emanuel Pinheiro (TRANSFERE). Com a palavra, o Deputado Alexandre César, que
dispõe de dez minutos.
O SR. ALEXANDRE CESAR – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srª Deputada.
Sr. Presidente, na semana passada, eu recebi do Ministro de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e do Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA convite para a inauguração, creio que uma das mais importantes do nosso Estado nos
últimos tempos, da sede da Embrapa Agrossilvipastoril, que vai se realizar na próxima sexta-feira, às
10:00 horas, na MT-222, rodovia dos Pioneiros, Km 2,5, no Município de Sinop, Norte do nosso
Estado.
A inauguração da EMBRAPA em Mato Grosso é, em primeiro lugar, uma grande
conquista do nosso Estado. Conquista para Mato Grosso que precisa ser registrada e celebrada, onde
nós deveremos, também, prestar a justa homenagem àqueles que se dedicaram durante o processo de
concepção do projeto e depois de sua efetivação, inclusive na disponibilização do terreno, a escolha
do município e o formato que teria a EMBRAPA que, todos sabem, é uma empresa pública que se
especializa na sua atuação de pesquisa.
A EMBRAPA está presente em todo País com diversas unidades, cada uma delas
centro de excelência na pesquisa para a produção agropecuária no Brasil.
E o formato escolhido para Mato Grosso, Deputado Ezequiel Fonseca, foi o
formato de associar as atividades produtivas no campo. Por isso a Embrapa Agrossilvipastoril: a
agricultura, o reflorestamento, o manejo florestal e a pecuária. A busca da construção de um formato
que possa consorciar as diversas atividades.
Recentemente, assistindo a um programa televisivo direcionado à agricultura, à
atividade agropecuária, verifiquei os avanços significativos, tanto do ponto de vista ambiental,
Deputado Walter Rabello, quanto do ponto de vista da viabilidade financeira que a atividade
agrossilvipastoril assegura às propriedades de qualquer tamanho, notadamente para as propriedades
de pequeno porte. E isso, em Mato Grosso, é fundamental! Porque nós sabemos que, em razão do
modelo de desenvolvimento e da lógica do capitalismo e da atividade produtiva em nosso Estado,
em nosso País, infelizmente, surfando na crista da onda, somente médios para grandes e grandes têm
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capacidade de ser competitivos na atividade produtiva de commodities, mais especialmente nos
grãos, no algodão e, também, por que não dizer na pecuária de corte, que é outra atividade, outro
carro-chefe da atividade produtiva do nosso Estado.
O pequeno produtor, muitas vezes sem incentivo, distante dos grandes centros,
sem assistência técnica, acaba ficando imprensado dentro dessa lógica e não consegue ser
competitivo. Uma pequena propriedade, um lote da reforma agrária, plantando soja, não vai
conseguir a rentabilidade e a viabilidade de uma propriedade media ou grande.
Daí a importância da EMBRAPA se estabelecer em Mato Grosso com esse foco!
Não com o foco de, como fez no passado, em outras regiões, adaptar espécies que eram consideradas
completamente inviáveis para o cerrado brasileiro, como era o caso da própria soja, para que pudesse
fundamentar e estruturar a atual atividade produtiva.
Não é para isso que a EMBRAPA vem para Mato Grosso! Não é para isso que a
EMBRAPA vai se estabelecer em Sinop, Deputado Sebastião Rezende! Não é para surfar na crista
da onda! A EMBRAPA vem para pesquisar e apresentar alternativas que possam exatamente buscar
outros modelos, modelos que têm se mostrado mais lucrativos, mais viáveis para o pequeno
produtor, Deputado Emanuel Pinheiro.
Daí a importância de pensarmos a atividade em Mato Grosso sem descartar, é
claro, aquilo que é economicamente mais viável, a grande produção de grãos para exportação, a
produção de carne para o mercado externo, mas focar na busca da viabilização das atividades
consorciadas: pecuária, lavoura, reflorestamento ou manejo florestal sustentável associados, juntos,
como forma de garantir a preservação do solo; como forma de garantir a rentabilidade da produção;
como forma de garantir a manutenção do homem no campo e, principalmente, a viabilização do
homem no campo, porque aumentando a sua produtividade, aumentando a lucratividade da atividade
produtiva, ele pode inclusive manter também as futuras gerações.
De nada adianta a cada ciclo, Deputado Percival Muniz, promovermos grandes
projetos de reforma agrária, levarmos de volta aqueles que estão nos cinturões de miséria das
cidades para o campo - que de lá foram expulsos em passado não muito remoto em razão desse ciclo
de desenvolvimento -, se não pudermos dar perspectiva de futuro para esse homem, para essa
mulher, para essas famílias.
Daí a importância dessa obra, daí a importância dessa ação, ter a EMBRAPA em
Mato Grosso para poder auxiliar a construção de outros modelos que convivam com esse, que é
dinâmico, mas que possam apontar outro futuro, que possam apontar também outra forma de
produção, que garanta ao Estado de Mato Grosso, porque não dizer ao Brasil, o aproveitamento
pleno da sua potencialidade natural: a garantia de produção agrícola, a garantia da criação pecuária, a
garantia da atividade de silvicultura, mas, ao mesmo tempo, a garantia também da sustentabilidade
ambiental.
É um desafio grande! Esta Casa tem debatido esse tema de forma reiterada,
fizemos isso em todo o Estado na discussão do Zoneamento Socioeconômico Ecológico, mais
recentemente o Congresso debateu o novo Código Florestal para o País, e ainda debate, porque a
matéria foi submetida a veto pela Presidenta da República e deve voltar ao debate no Congresso
Nacional, e em Mato Grosso ainda continua sendo um grande desafio.
Mato Grosso, rico em água; Mato Grosso, com um clima que propicia, não uma
safra e uma safrinha, como acontece em outras regiões do nosso País, mas muitas vezes duas safras
completas no ano; Mato Grosso, que tem uma diversidade ambiental fenomenal com a presença de
três dos principais biomas nacionais concomitantes em nosso território, uma diversidade cultural
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ímpar, quem sabe nenhum outro Estado brasileiro conseguiu reunir tantas culturas diversas como
conseguimos aqui em Mato Grosso - este caldeirão – e este caldeirão pode produzir uma nova
realidade.
E por isso, antes de concluir, quero registrar aqui a atuação, dentre outros, sem
demérito aos outros que também participaram, mas em especial a um agente político de nosso
Estado, Deputado Romoaldo Júnior, que foi um articulador incansável na busca da vinda da
EMBRAPA para Mato Grosso, nesse formato da EMBRAPA para Mato Grosso, o ex-Deputado
Federal por dois mandatos Carlos Augusto Abicalil.
Abicalil, durante o período que coordenou a Bancada de Mato Grosso no
Congresso Nacional, que esteve representando o nosso Estado na Câmara dos Deputados, foi um
defensor, um lutador, por essa construção de forma incansável. Infelizmente, Carlos Abicalil não
poderá participar da inauguração na próxima sexta-feira, em Sinop, em razão das atribuições que
possui hoje em Brasília - como Assessor Parlamentar da Bancada Governamental no Congresso
Nacional, não poderá estar aqui em Mato Grosso -, mas, é preciso registrar, foi um lutador
incansável para que a EMBRAPA pudesse estar aqui e por isso merece os parabéns desta tribuna.
Tenho certeza que será devidamente registrada a sua participação na inauguração desse importante
equipamento público, dessa importante agência de desenvolvimento em nosso Estado e levaremos a
ele todos os nossos cumprimentos e felicitações.
E, é claro, quero dizer que Mato Grosso está de parabéns e que esse novo modelo,
esse novo modelo de produção, esse novo modelo de desenvolvimento que propõe a EMBRAPA
dentro do contexto da BR-163 sustentável, um grande debate em torno do eixo da BR-163, possa se
concretizar no Estado de Mato Grosso, cada vez mais dinâmico, mais produtivo e cada vez mais
sustentável.
Parabéns a EMBRAPA! Bem-vinda!
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, nas Explicações
Pessoais, o ilustre Deputado Percival Muniz.
O SR. PERCIVAL MUNIZ – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Só para contribuir com o debate que o Deputado Alexandre Cesar traz a esta Casa
nesta tarde, quero, primeiro, concordar com boa parte da fala do Deputado.
A conquista da EMBRAPA em Mato Grosso deve ser comemorada, talvez seja a
instituição com grandes serviços prestados à Nação, ao desenvolvimento do nosso potencial
agrícola, do nosso potencial pecuário, do nosso potencial de frutas, fruticultura, em todas as áreas,
hortifrutigranjeiro...
Sr. Presidente, eu só acho que esse modelo da integração agricultura/lavoura;
agricultura/pecuária/floresta, que inclusive tem uma linha muito interessante de financiamento por
parte do Governo Federal, o Programa ABC-Agricultura de Baixo Carbono, eu acho um avanço
extraordinário, mas não precisa criar dicotomia.
A minha divergência com o Deputado Alexandre Cesar é que não precisa combater
a soja para defender as outras alternativas. A soja também é um instrumento muito grande de
desenvolvimento do Estado. Agora mesmo, com os patamares dos preços que estão, por exemplo,
quantas regiões estão sendo transformadas?
Eu acho que o modelo para ser implantado é o da integração, não o da divisão.
Cito isso com um exemplo próprio: hoje eu planto soja, crio boi, além de criar pecuária produzindo
os próprios bezerros, também o leite, e a floresta, com a teca. Então, nós fazemos uma integração
perfeita.
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A coisa mais bonita que tem numa floresta de teca, por exemplo, é que a bezerrada
desmama no meio da floresta.
Hoje, o que é que estamos praticando? Nós estamos usando a área, Deputado
Ezequiel Fonseca, com o boi ocupando a área de março até agosto e a agricultura ocupa a mesma
área de setembro até março.
Não tem coisa melhor do que a soja na palhada da braquiária, inclusive
aumentando a produtividade, encobrindo os custos de você ter que plantar todo ano um capim. E não
tem coisa melhor do que o capim na palhada da soja, pesquisa, inclusive, que a EMBRAPA ajudou a
fazer. Então, a produtividade aumenta, a integração aumenta, dos doze meses do ano, você usa a área
cinco meses com pecuária, quatro meses com agricultura e ainda tem um período de intervalo para
outras áreas, fora a área que você trabalha com a integração pecuária e floresta, onde tem a floresta,
seja de eucalipto, seja de teca, outra planta, e ainda cria a pecuária dentro.
Deputado Alexandre Cesar, para o perfil de Mato Grosso, para o tamanho do nosso
Estado, a presença da EMBRAPA é muito importante, principalmente se ela for somar com aquilo
que nós já temos desenvolvido na prática. Então, ela vai complementar a experiência que a
Fundação Mato Grosso tem, em parceria inclusive com a EMBRAPA. Ela vai complementar e olhar
a questão da produção de forma integrada, inclusive com a preservação ambiental.
Então, necessariamente, eu acho que você não precisa tirar um para colocar o
outro. Tem alternativas melhores? Tem. Depende do ano. Tem ano que é melhor no lugar da soja se
plantar o feijão; tem ano que é melhor do que plantar o feijão, plantar outro tipo, o milho, por
exemplo, porque tem ano que está bom. Mas, necessariamente a soja complementa, ela não exclui.
Ela complementa e dá rentabilidade para o pequeno agricultor. O que precisa para isso, como
normalmente ela é praticada em módulos maiores de área, devido...
Por que só o médio e o grande conseguem plantar? Devido às formas de
cooperativa. Por dois problemas só! Armazenagem e colheita. Se você tem a colheita e a
armazenagem, você resolve o problema.
O Sr. Alexandre Cesar – Vossa Excelência me concede um aparte, Sr. Deputado?
O SR. PERCIVAL MUNIZ – Eu vou citar um exemplo que estou fazendo na
prática e, então, ouvirei Vossa Excelência.
Nós estamos fazendo silagem. Nós tínhamos aquele trator pequeno para fazer a
silagem, colher o milho ou o sorgo ou a cana-de-açúcar.
Este ano nós alugamos uma máquina que colhe duas toneladas por minuto. Uma
máquina alemã da John Deere que sai do Sul e vem prestar serviço em Mato Grosso. Ela colhe duas
toneladas de silagem por minuto, de oito a dez caminhões atrás dela e ela trabalhando.
O custo da tonelada de silagem, do trabalho de tirar, de colher, de picar... Porque
essa máquina além de ter essa velocidade e essa quantidade, não passa um grão que não seja
quebrado. Além de fazer a silagem ela tritura o grão, seja no sorgo ou no milho. Com isso, o
inoculante entra em todo o produto e a silagem fica de primeira qualidade. Você não precisa ter que
estar fazendo com o milho ainda mole, você pode deixar o milho endurecer mais um pouco para
melhorar a sua qualidade protéica. E aí, o custo fica mais barato do que muitas vezes naquele
tratorzinho simples de girar um pouquinho, de fazer duas toneladas por dia. Essa máquina faz duas
toneladas por minutos.
Então, tecnologia quanto mais, melhor! Quanto mais tecnologia...
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A EMBRAPA tem esse papel, levar a tecnologia não só em variedade, mas
também em fertilidade de solo. E de fato, transformar este gigante Mato Grosso num grande
produtor de alimentos para o Mundo, para o Brasil e para Mato Grosso.
Ouço com prazer Vossa Excelência, Deputado Alexandre Cesar.
O Sr. Alexandre Cesar – Obrigado, Deputado Percival Muniz.
Agradeço também a Vossa Excelência por dar sequência a esse debate, pois acho
que é riquíssimo e precisa ser travado nesta Casa de forma mais constante.
Mas creio que não me fiz entender! Eu não disse que é um modelo contra o outro.
Eu disse é que a vinda da EMBRAPA nesses moldes... Nós não vamos esquecer que foi a
EMBRAPA que desenvolveu as variedades de algodão e de soja que hoje fazem de Mato Grosso
essa potência agrícola.
A soja era considerada inviável para ser plantada em Mato Grosso há trinta e cinco
anos, há quarenta anos. E hoje Mato Grosso é o maior produtor e dá lições para o Mundo.
Então, não é no sentido de combatermos. Essa é a crista da onda!
Essa atividade é uma atividade viável na escala, viável em razão dos custos. E é
claro, quanto maior o produtor, maior viabilidade ela tem, como Vossa Excelência disse, pelos
custos que todo esse processo e toda essa logística envolve, e para o pequeno produtor isso é
bastante restrito.
Não quer dizer que o grande produtor não possa - como Vossa Excelência deu o
testemunho -, realizar a atividade agrossilvipastoril. É viável, é quem sabe até em alguns momentos
mais lucrativos do que a produção da monocultura.
O que eu disse é que a vinda da EMBRAPA, nesses moldes, proporciona para
Mato Grosso a oportunidade de tê-la aqui, pesquisando diretamente em Mato Grosso alternativas
que possam viabilizar também o pequeno produtor. Não quer dizer que isso não vai dar mais escala
ainda para o grande produtor; mas viabilizará o pequeno produtor que hoje vive um dilema - Vossa
Excelência sabe perfeitamente o dilema -, principalmente aqueles que estão mais distantes dos
grandes centros, que não têm como produzir para o consumo de hortifrutigranjeiros para as cidades.
Esses precisam de outros modelos e é por isso que acredito que a vinda da EMBRAPA contribui.
O SR. PERCIVAL MUNIZ – Muito obrigado. Eu agradeço e concordo com Vossa
Excelência.
Agora, com certeza, Deputado Alexandre Cesar, a grande dificuldade que os
assentados têm hoje de se incorporar desse processo mais arrojado de produção - inclusive usando
tudo o que tem aí, que esteja no ano, porque depende do ano também. Tem ano que o que está
faltando no País é o feijão, o que está faltando no País ou no Mundo é a soja; está faltando é o leite -,
é essa capacidade de atender a demanda do Mundo.
O que falta além da pesquisa, e a EMBRAPA tem muito a contribuir ainda com
isso. Até porque você pega o produtor americano produzindo duzentos e vinte safras de soja por
hectares e nós não conseguimos chegar às setenta safras, às oitenta safras, com tudo o que já se
desenvolveu.
Nós temos o clima melhor, a topografia melhor, o solo melhor. Nós podemos é
dobrar a produção, a produtividade por hectare que ainda tem chão para produzir.
Agora, o grande problema é a forma que é feito os nossos assentamentos...
(TEMPO ESGOTADO.)
Para concluir, Sr. Presidente.
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Eles não são feitos em cima daquilo que aquela região, aquele determino local tem
vocação para produzir e com a escolha também de pessoas vocacionadas para aquela atividade.
Então, você pode ter, você simplesmente olha a questão do lote e do cidadão que
está precisando do lote. Mas, se você olhar: “essa área aqui é boa para produção de leite.” E
selecionar pessoas com aptidão para produzir leite, você terá um resultado muito melhor. Então,
falta logística e própria escolha é feita não atendendo a critérios que, de fato, vão contribuir com o
desenvolvimento.
Coloca o cara que quer produzir milho, num lugar onde não dá milho; coloca o
cara que quer produzir leite, no lugar que não é vocacionado para o leite, e aí termina criando... “Ah!
Leite não dá apoio, falta cooperativa, faltam armazém e as máquinas maiores para ajudar no
trabalho.” Quer dizer, aí terminam ficando praticamente abandonados.
Quer dizer, depende de toda uma política para melhorar os assentamentos da
reforma agrária e, com certeza, junto com os médios e grandes produtores, cada dia melhorar a
qualidade de vida do nosso povo e aumentar a renda da população.
Eu acho que Mato Grosso tem um potencial extraordinário para isso. Não só do
médio e do grande produtor, e até o grande produtor pode servir de exemplo, usando as tecnologias
que usam, para que os pequenos produtores possam ver e entender de forma bem mais simples e
mais fácil.
Agora, falta a política de fato. Desde o assentar, desde a escolha para aquele
determinado projeto, fazê-lo de forma eficiente e trabalhada, e aí sim a EMBRAPA só não dará
conta. Eu acho que além da EMBRAPA, precisamos também de outros órgãos para ajudar a
melhorar essas falhas técnicas que nós temos nos assentamentos do Brasil, principalmente do nosso
Estado.
Mas parabéns a Vossa Excelência pelo assunto porque é muito palpitante e muito
interessante para ser debatido aqui na Assembleia Legislativa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Não havendo mais oradores
inscritos nas Explicações Pessoais, antes de encerrar a presente Sessão, gostaria de fazer o seguinte
convite aos Srs. Deputados: Amanhã, às 14:00 horas, no Salão Nobre do Palácio Paiaguás, o
Governador Silval Barbosa lançará um grande programa de construção e reforma de escolas e
quadras esportivas.
O Sr. Sebastião Rezende – Vossa Excelência me concede a palavra pela Ordem,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, pela Ordem, o
Deputado Sebastião Rezende.
O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Deputado Romoaldo Júnior,
apenas para informar também que amanhã, às 14:00 horas, aqui na Assembleia Legislativa, nós
estaremos realizando a segunda Audiência Pública que vai discutir a LDO.
Então, faço este convite a que toda sociedade mato-grossense, especialmente à
Baixada Cuiabana, que tem interesse nesse assunto, para amanhã, às 14:00 horas, nessa Audiência
Pública, discutirmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Antes de declarar encerrada a
presente Sessão, agradeço a presença de todos os Srs. Deputados.
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Desejo boa-noite a todos os mato-grossenses, principalmente aos grandes amigos
corinthianos deste Estado pela felicidade que teremos no dia de hoje.
Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido da
República – Emanuel Pinheiro, J. Barreto, João Malheiros, Mauro Savi, Nininho e Sebastião
Rezende; da Bancada do Partido Social Democrático – Airton Português e Walter Rabello; da
Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Nilson Santos, Baiano Filho e
Romoaldo Júnior; da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro – Luiz Marinho; da Bancada do
Partido Progressista – Dr. Antônio Azambuja e Ezequiel Fonseca; do Bloco Trabalhista: Ademir
Brunetto, Alexandre Cesar, Zeca Viana, Luciane Bezerra e Percival Muniz.
Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Gilmar Fabris, José Domingos Fraga
e Riva, do PSD; Dr. Walace, do PMDB; Guilherme Maluf, do Bloco Trabalhista.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão. (LEVANTA-SE
A SESSÃO).
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