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ATA N 049 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE       -   DEPUTADO RIVA 

1 SECRETÁRIO  -   DEPUTADO WILSON SANTOS (AD DOC) 

2 SECRETÁRIO  -   DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE  
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a presente 
Sessão Ordinária, convocada para procedermos à argüição do Dr. Antônio Hans para a 
recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o Biênio 
97/98. 

Convido o nobre Deputado Wilson Santos para assumir a 1ª Secretaria. 
(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS ASSUME A 1ª SECRETARIA). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Sr. 2 Secretário, para proceder à 
leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE A LEITURA DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DO 
DIA 24 DE ABRIL DE 1997, ÀS 13:05 HORAS). 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão a Ata que acaba de ser lida (PAUSA).  Não 
havendo impugnação, dou-a por aprovada. 

Informamos a todos os Srs. Deputados que, de acordo com o Artigo 504, está 
suprimida a leitura do Expediente, a segunda parte do Pequeno Expediente será destinada 
àqueles que queiram constituir o temário das interpelações ao Dr. Antônio Hans, de acordo 
com o Artigo 495, servirá para inscrições dos Srs. Deputados que pretendam questionar o Dr. 
Antônio Hans. Portanto, está aberta a inscrição para os Deputados que pretendam inquirir o 
Dr. Antônio Hans. 

Nomeio a Comissão composta pelos ilustres Parlamentares: Deputado 
Humberto Bosaipo, Deputado André Bringsken, para após a entrega dos quesitos 
introduzirem o Dr. Antônio Hans a este plenário. 

Solicito ao Deputado Humberto Bosaipo e André Bringsken que aguardem a 
entrega dos quesitos, na mesa, para posteriormente introduzirem o Dr. Antônio Hans ao 
plenário. 
(NESTE MOMENTO, A COMISSÃO DESIGNADA PELA PRESIDÊNCIA INTRODUZ EM 
PLENÁRIO O DR. ANTÔNIO HANS). 

O SR. PRESIDENTE - Convido o Dr. Antônio Hans para ocupar o lugar 
reservado a minha direita. 

Registro com satisfação a presença da Dª Olga Maia Hans, digníssima esposa 
do Dr. Antônio Hans. 

Conforme preceitua o Regimento Interno, passo a palavra ao Dr. Antônio 
Hans, que terá 30 minutos para sua explanação. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 20:00 
HORAS.  

 

 Pag.2  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Antes, porém, do Dr. Antônio Hans iniciar as suas palavra, quero registrar 

também a presença em nossas galerias do Exm Sr. Dr. Luís Maia, digníssimo Procurador de 

Justiça, Exm Sr. Dr. Leonir Colombo, digníssimo Procurador de Justiça, Exm Sr. Dr. Paulo da 

Cunha, digníssimo Procurador de Justiça e Exm Sr. Dr. José Basílio Gonçalves, digníssimo 
Procurador de Justiça. 

Agradeço também, em nome do nobre Deputado Amador Tut, a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Confresa e dos companheiros Vereadores daquela 
Câmara. 

Com a palavra, o Dr. Antônio Hans. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Exm Sr. Presidente deste egrégio Parlamento, Exms 
Srs. Deputados, colegas do Ministério Público, Senhores e Senhoras: 

Por força de disposição constitucional, retorno nesta data a esta augusta 
Assembléia para a um só tempo prestar contas de minha administração ao longo dos últimos 
dois anos à frente da Procuradoria-Geral da Justiça e, indicado pelo Excelentíssimo Sr. 
Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, para exercer a chefia do Ministério Público 
por mais um período, venho submeter-me à avaliação desse Parlamento. 

Srs. Deputados, o Ministério Público é uma instituição marcada por um traço 
distintivo peculiar, em relação a todas as outras: o de ter um projeto para si própria; o de 
estar, permanentemente, em processo de autoquestionamento quanto a suas estruturas, suas 
funções e, principalmente, seu perfil de órgão voltado para o social e para a cidadania. 

E o tempo, esse destruidor quase sempre implacável de crenças e sentimentos 
- em nosso caso, ao contrário - tratou de arraigar em cada um de seus membros a certeza por 
aquilo que já foi feito e por aquilo que dentro da nossa dimensão criadora e liberdade o será. 

Que ao  Ministério Público está assegurado papel de fundamental 
importância na conquista, preservação e ampliação de nossa jovem democracia: o de 
defender os direitos do cidadão, de preservar as garantias sociais, de zelar pela 
constitucionalidade das ações do Estado e de contribuir para o aperfeiçoamento do processo 
de distribuição da Justiça. 

Porém, este caminha evolutivo Kelseniano do SER para o DEVER SER, não se 
fez, faz ou fará sem percalços ou dificuldades. 

Preservando o que é, em nenhum momento podemos perder de vista o que 
dever, e este desafio que se impõe à nossa geração na linha evolutiva ascensional por que 
passa o Ministério Público nesta quadra de sua existência. 

Superada a fase de definição das grandes linhas institucionais, que se deu com 
as Constituições Federal e Estadual, vemo-nos aqui e agora, com a tarefa de efetivamente 
construir sobre tais alicerces, que nos parecem dotados da suficiente solidez, para que se 
recebam a carga e o peso que sobre eles se pretende impor. 

E o que quer o Ministério Público de si próprio? 
É o que pretende a sociedade, esse delicado equilíbrio entre massas e 

minorias, no dizer sempre agudo de Gilberto Kujawski: o que pretende a sociedade daqueles 
que postulam para si a condição de seus defensores e guardiães? 

O Ministério Público quer para si o papel que escolheu, talvez décadas atrás. 
Quer ser o braço armado pelo Direito, na defesa dos humildes e de suas 

garantias fundamentais; quer ser a porta aberta aos desesperançados, que não tem os seus 
reclamos de justiça atendidos; quer ser o defensor da sociedade, promovendo-lhe a melhoria 
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de qualidade de vida; quer propiciar a todos a segurança de que a  Justiça Penal, sentido 
nuclear de sua própria existência institucional, será finalmente, por sua eficiência, a 
libertação de grande legião dos homens de bem, que hoje se encontra prisioneira de seus 
próprios medos, impedido de sair às ruas para o simples exercício do ato de viver com 
dignidade, como seres humanos, não como animais assustados; de janelas abertas e não 
encarcerados. 

Para esta tarefa, precisamos urgentemente nos organizar. Para missão desse 
porte, é emergencial que nossas estruturas sejam totalmente revistas. 

O Ministério Público do amanhã não cabe no Ministério Público de hoje. Este 
é acanhado, materialmente deficiente, carente de pessoal de apoio administrativo e calcado 
unicamente na figura estóica de Promotor de Justiça - solitário, isolado, encapuzado na sua 
própria dimensão institucional e no complexo Justiça - Segurança que integra. 

O Ministério Público do dever ser, cujo processo de construção é permanente, 
já que suas estruturas devem estar sempre em sintonia com as próprias e infinitas mutações 
do social, está com seus lineamentos praticamente definidos, a fim de que as necessidades não 
atendidas do hoje sejam alcançadas no amanhã. 

A sociedade, os cidadãos...” (PAUSA) 
Acredito que o nervosismo de falar a este Parlamento, me tenha tirado toda a 

tranqüilidade, e me deu um acesso de tosse. Com toda certeza, por esta homenagem que 
presto a este Parlamento mato-grossense. 

“A sociedade quer uma Justiça e no sentido amplo - que efetivamente lhe 
traga um sentido de confiança, de proteção, marcada pelo signo que deve presidir a era da 
modernidade: a eficiência. 

E as respostas, quem as têm de apresentar somos nós. As propostas têm de 
partir, prioritariamente, dos próprios segmentos que atuam no setor - Judiciário - Ministério 
Público, a nobre classe dos Advogados, as Polícias Civil e Militar e o sistema penitenciário. 

A classe política, temos certeza, estará sensível a nossos posicionamentos. Não 
simplesmente os corporativos, muitas vezes menores, mas sim aqueles que conduzem a área 
da Justiça e Segurança à Constituição de um verdadeiro sistema integrado, harmônico, 
enérgico e, sobretudo, competente. 

É a classe política, no exercício da democracia representativa, que entregamos 
nossas esperanças. 

Confiamos nos políticos, que, como homens de bem, vislumbram em sua 
atividade é primado do interesse público. Confiamos naqueles que exercem a ‘arte do 
possível’, de conciliar extremos, de buscar consensos, de entendimento, conduzir o País a seus 
destinos de nação onde impera a Justiça Social, distribuindo-se generosamente entre seus 
filhos as riquezas que abençoam nossa terra. 

Podem todos os cidadãos esperarem do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso uma atuação aguerrida, sintonizada com os anseios de justiça dedicada e responsável. 

Feitas estas considerações de caráter institucional dirigidas in generi à 
sociedade, dirijo-me, agora, a V. Exªs Srs. Deputados. 

No exato momento em que as atenções da Nação brasileira estão voltadas 
para as reformas estruturais que buscam o aperfeiçoamento de nossas instituições, visando o 
bem-estar e segurança da sociedade, ampliam-se a responsabilidade e recomenda-se 
comedimento. 
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Situados como artífices das transformações estão os políticos que, sensíveis 
aos reclamos da sociedade, buscam fórmulas mágicas na suprema tentativa de aparar arestas, 
semeando idéias e colhem, até injustamente, reconheçamos, frutos amargos, ainda verdes, da 
indignação Pátria, principalmente nesta ponte quase infinita que todos tentamos atravessar. 

Não ouso aprofundar-me em análise da fórmula encontrada pelo sistema 
para encarar o nosso futuro de frente. 

Apenas como observador atento, tenho a grave incumbência, missão 
profissional meritória, de reprimir, de frente, os problemas que, porventura, fujam da órbita 
do Direito, das Leis e até mesmos os crimes contra a humanidade. 

E, desta missão, não ouso afastar-me, até porque possuo uma vida inteira 
construída com grandes sacrifícios, porém, compensada com momentos eloqüentes, onde o 
reconhecimento gera maiores responsabilidades. 

Permita-me citar que este Parlamento, que fiel a sua história, tem dado 
exemplo maiúsculo na sua essência por louváveis procedimentos em benefício dos cidadãos 
do nosso Estado. 

Os Parlamentos do mundo inteiro, invejáveis pela sua natureza e pelas suas 
missões, são reconhecidamente o anteparo das pressões populares. 

Por isso, sinto-me orgulhoso por poder, nesta oportunidade, além de prestar 
contas a um Parlamento desta envergadura, também, homenageá-lo em nome daqueles que o 
compõem, que é o mais importante universo da cidadania de uma célula social tão importante 
que se transformou o nosso Estado de Mato Grosso. 

O importante é a consciência dos ilustres Parlamentares deste Estado, quanto 
à espinhosa e suprema missão de traçar no presente o nosso futuro. 

Diante da majestade do Parlamento de Mato Grosso, resta-nos a obrigação 
cívica de acompanhar o desenrolar da nossa própria história, construída com tanto labor e 
sacrifício. 

De nossa parte buscamos, a partir do primeiro dia da nossa anterior gestão, 
acompanhar o avanço social de Mato Grosso, tentando edificar com os percalços 
reconhecidos. 

Todavia, Srs. Deputados, conseguimos alcançar resultados significativos, 
conforme consta, oficialmente, do nosso Relatório, biênio 95/96, que enviamos a V. Exªs. 

Destaco o convênio com a EMBRATEL, no sentido de viabilizar o serviço 
RENPAC-Rede Nacional de Dados por Comutação de Pacotes, que possibilita a integração do 
sistema através da comunicação remota da Procuradoria Geral da Justiça com o Supremo 
Tribunal Federal. 

Hoje, todo o universo da Procuradoria Geral da Justiça encontra-se 
informatizado, desde a Diretoria Geral, de Administração Coordenadoria Processual, 
Corregedoria Geral, Divisões, Assessoria, Gabinetes dos Promotores e  Procuradores de Justiça. 

O Projeto SIPIA Mato Grosso, face à relevância do sistema de informação para 
infância e adolescência, no sentido de operacionalizar e subsidiar os Conselhos Tutelares do 
Estado de Mato Grosso, na formulação de gestões de políticas de atendimento à criança e ao 
adolescente, dos direitos fundamentais de ações, visando dar continuidade e também 
aperfeiçoar o Projeto implantado desde 1991. Isto, também, consta em detalhes do nosso 
relatório. Necessário se faz o nosso registro sobre a aquisição e implantação para o Projeto 
SIPIA de equipamentos completos de informática já adquiridos, implantados e em total 
funcionamento. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 20:00 
HORAS.  

 

 Pag.5  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Nossa luta árdua compensou o sonho realizado.  Parte dele. Até porque na 
dinâmica surpreendente do progresso que atravessamos, o que falo neste momento representa 
um passo que, embora realizações e conquistas das quais nos orgulhamos sem resquícios de 
modéstia, urgem novos trabalhos, novas missões, novas realizações que se sintonizem com os 
anseios e necessidades de nosso povo. 

Construímos e instalamos a Promotoria de Justiça de Sorriso, cuja Prefeitura 
Municipal doou ao Ministério Público vários equipamentos e materiais permanentes, além do 
mobiliário em geral, o que possibilitou, em tempo recorde, a instalação daquela Promotoria. 

O mesmo se sucedeu em Tangará da Serra, onde as forças vivas daquela 
progressista cidade, antecedendo nossas possibilidades, e unindo-se aos empresários e 
políticos, solicitaram tal medida, e até a Usina Itamarati S/A. doou ao Ministério Público a 
maior parte dos equipamentos e materiais permanentes, além de alguns móveis. 

Guiratinga contou com o beneplácito de seu povo, e ali também construímos 
e edificamos uma Promotoria de Justiça. 

Em Barra do Bugres, nobre Deputado Rene Barbour, testemunha ocular e 
partícipe desta luta, onde conseguimos também edificar, mobiliar e hoje está em pleno 
funcionamento na cidade de Barra do Bugres.  Hoje, sem dúvida nenhuma, cartão postal 
daquela progressista cidade. 

Em Pontes e Lacerda também construímos Promotoria em parceria com a 
Prefeitura. 

Construímos em Várzea Grande, Deputada Zilda, o melhor edifício de 
Promotoria de todo o Estado de Mato Grosso, conquanto prestando uma homenagem à cidade 
vizinha, presto neste instante, homenagem à Deputada. 

E convido aos Srs. Deputados e Sr. Presidente, para conosco inaugurar, no dia 
13 de maio, às 10:30 horas, a Promotoria de Justiça de Primavera do Leste. 

Ontem, estivemos em Rondonópolis, onde, em ato simbólico, promovemos o 
Edital de Licitação para a construção da Promotoria de Justiça de Rondonópolis. Ao mesmo 
tempo estamos iniciando também a Promotoria de Justiça de Cáceres. 

Vejam, Srs. Deputados, ao longo de minha gestão, conseguimos construir 
mais promotorias que toda a história de Mato Grosso. Talvez com o beneplácito, com a ajuda 
do Governador Dante de Oliveira, que foi o Governador que mais construiu promotorias em 
toda a história de Mato Grosso, somando todos os Governadores. Desde o primeiro 
Governador Geral até o último, Dante de Oliveira construiu através de convênio com o 
Ministério Público, todas essas promotorias aqui nominadas. 

Todavia, tais exemplos que dignificam uma história de conquistas têm o seu 
lado conflitante, que é a falta de recursos necessários para novos empreendimentos, pois, com 
tais realizações, já efetuadas, outros municípios se sentiram no absoluto e não contestável 
direito de exigirem suas promotorias. 

Portanto, apesar da falta de recursos, nada nos impede de usarmos a 
criatividade e apoio através de parcerias importantes com células sociais e políticas que 
edificam as comunidades sérias e progressistas do nosso Estado. 

Outras cidades deste imenso Mato Grosso já consultaram-nos a respeito dessa 
parceria, que possibilita as conquistas que ora, com orgulho objetivo, trago até este 
Parlamento do nosso Estado, como homenagem sincera à História recente desta terra e a 
certeza absoluta do futuro de otimismo, realizações e paz. Muito obrigado (PALMAS). 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 20:00 
HORAS.  

 

 Pag.6  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Estou inteiramente à disposição dos ilustres Srs. Deputados para responder a 
qualquer questão, qualquer questionamento que diga respeito ao Ministério Público. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrado o pronunciamento do Dr. Antônio Hans, 
daremos início à argüição do Procurador Geral da Justiça, iniciando pelos já inscritos, que 
irão dispor de três minutos para a formulação do quesito e, ao mesmo tempo, dizer que o Dr. 
Antônio Hans dispõe de cinco minutos para as respostas. 

Convidamos para iniciar a argüição, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO  BOSAIPO - Sr. Presidente, Deputado Riva, Dr. Antônio 

Hans, que chega a esta Casa para ser reconduzido nesta nobre missão que V.Exª  desempenha 
também. 

Eu estou autorizado a falar em nome da nossa Bancada de Oposição ao 
Governo Dante de Oliveira, em nome do nosso Líder Deputado Moisés Feltrin, que me deferiu 
que questionasse V.Exª sobre o seu trabalho e sobre a sua exposição de motivos na data de 
hoje. 

Na verdade, quando o seu nome, Dr. Antônio Hans, foi apresentado nesta 
Casa, havia um fosso muito grande entre o Ministério Público e Assembléia Legislativa. Havia 
um resquício de um mal relacionamento, havia um resquício de soberba por parte de alguns 
membros do Ministério Público e aqui mesmo, nesta Tribuna, quando o Senhor foi 
apresentado aos Srs. Deputados, textualmente eu disse que ficava muito feliz em poder votar 
em seu nome para assumir aquele importante cargo, porque eu o conhecia e sabia que era 
desprovido de qualquer tipo de vaidade ou que se deixava iludir facilmente por matéria 
jornalística, às vezes encomendadas, causando com isso um mal estar muito grande no 
relacionamento entre este Poder e o Ministério Público. 

E nós, aqui na Assembléia Legislativa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que  
aprovamos todas as matérias de interesse do Poder Judiciário, todas, notadamente do 
Ministério Público, porque conhecemos de perto o trabalho e a seriedade com que as matérias 
são conduzidas aqui, nós acompanhamos também de perto o seu trabalho, Dr. Hans. E essa 
paz reinante quebrada de vez em quando ainda pelos neófitos Promotores de Justiça mais 
acadêmicos do que Promotores, que as vezes querem crescer em cima da classe política, 
principalmente nos momentos de eleição! Principalmente, nós da classe política temos que 
enfrentar alguns promotores de Justiça que não conhecem ainda a História de Mato Grosso, 
que não conhecem a história política nossa, que não conhecem ainda a dimensão do que é ser 
político em Mato Grosso!  Mas V. Exª, com a sua paciência, com a sua sabedoria, com a sua 
visão de homem público, com a sua serenidade, tem colocado as coisas no devido lugar.  

Eu uso os meus três minutos -  creio que prorrogáveis por mais três, porque 
eu falo por toda Liderança, e o Sr. Presidente vai me aquiescer - exatamente para dar aqui o 
testemunho, Dr. Hans, de que é necessário que essa harmonia tão propalada entre os Poderes 
seja efetivamente uma harmonia, mas uma harmonia em que eu possa ter a liberdade, como 
tenho, como qualquer um desta Casa tem, de recorrer a V. Exª ou a qualquer Promotor de 
Justiça, quando necessário.  

Eu aqui não vou lhe questionar, eu aqui vou fazer uma confissão, como um 
Deputado que acompanha o trabalho do Ministério Público, na área da criança e do 
adolescente, que talvez seja a área em que o Ministério Público mais cresceu nesses últimos 
anos! Tenho acompanhado o trabalho, ou isolado ou coletivo de alguns promotores, bem 
como nós temos que ressaltar a área do meio ambiente, que é uma área que nova, é uma área 
que o Estado de Mato Grosso, por ter o ecossistema que tem, obriga, inclusive, que a legislação 
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ambiental corra na frente das ações processuais. E também o Ministério Público nessa área 
tem dado uma demonstração de crescimento muito grande, muito salutar para o Estado de 
Mato Grosso. 

Eu conversava com V. Exª na sala da Presidência e as dificuldades que V. Exª 
tem colocado, que precisa urgentemente de, no mínimo, vinte promotores, é uma necessidade 
que nós conhecemos em todo o Estado.  

É necessário também que se instale imediatamente as comarcas que foram 
criadas, Dr. Hans, para que diminua a dificuldade reinante das pessoas pobres em pedir 
socorro à Justiça! 

E aí, mais uma vez nós cobramos a efetiva e imediata implantação, Deputado 
Riva, da Defensoria Pública! Já deu tempo suficiente para que essa Defensoria Pública fosse 
instalada no Estado de Mato Grosso, para que o pobre possa ter um acesso mais rápido à 
Justiça e também V. Exª pode contar com a contribuição inestimável do Desembargador 
Licínio Carpinelli Stefani, que deu uma outra moldura à Justiça de Mato Grosso, abrindo 
democraticamente aquele Tribunal para que todos tivessem acesso. 

Eu o cumprimento em nome da Bancada de Oposição nesta Casa, nós 
homologamos o seu nome, pode ter certeza. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Para argüir, com a palavra, o nobre Deputado André 
Bringesken... 

Informamos aos Srs. Deputados que, após a argüição, haverá também o 
momento do debate, momento em que poderão usar a tribuna por um período mais longo. 
Nós pedimos aos Srs. Deputados que forem fazer a argüição que atentem para os três minutos 
previstos pelo Artigo 496 do Regimento Interno. 

Para argüir, com a palavra, o nobre Deputado André Bringesken. (AUSENTE). 
Esta Presidência informa mais uma vez que, de acordo com o Artigo 496, 

todos os Srs. Deputados inscritos farão argüição por três minutos e o Sr. Procurador terá cinco 
minutos para a resposta e, após o final da argüição, haverá o debate onde todos os Srs. 
Deputados poderão se inscrever para usar da palavra, de acordo com o Regimento Interno. 

Com a palavra, para argüir, o nobre Deputado Paulo Moura. 
O SR. PAULO MOURA - Ilustre Presidente Deputado Riva, ilustre Procurador 

Geral da Justiça, Dr. Antônio Hans, Srs. Deputados, Srs. Procuradores aqui presentes: 
Ilustre Procurador Dr. Antônio Hans, pessoa pela qual temos o maior respeito 

e reconhecimento pelo trabalho realizado em toda a sua vida pública, e que durante os dois 
últimos anos exerceu um mandato de Procurador Geral da Justiça, cumprindo determinação 
constitucional, que arguido fora em 28 de março de 1995, para um mandato que se 
encerrava dois anos após.  Mais uma vez, ilustre Procurador, V. Exª retorna a esta Casa, para 
a felicidade do povo de Mato Grosso, tendo o seu nome apontado pelo Governador para que 
viesse a este Poder, também cumprindo determinação constitucional e regimental, ser argüido 
pelos Deputados desta Casa. 

Lembramos a V. Exª que naquela oportunidade V. Exª obteve 22 votos 
favoráveis e apenas dois votos foram contrários à indicação do seu nome. 

Temos a certeza, ilustre Dr. Antônio Hans, que não será diferente. E eu 
acredito, quero crer, tendo em vista que o nome de V. Exª tem um prestígio muito grande, 
principalmente nesta Casa, que conseguirá ter, espero, a maioria dos votos dos nossos Colegas 
Parlamentares. 
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Nós faremos apenas estas citações, neste primeiro momento e deixaremos 
para o debate algumas colocações que devemos fazer, inclusive sobre um Projeto de Lei 
Complementar, que ingressamos nesta Casa, ilustre Dr. Antônio Hans, em relação... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Informamos ao nobre 
Deputado que o seu tempo está esgotado. 

O SR. PAULO MOURA - Só para encerrar, ilustre Presidente. 
...em relação aos crimes de responsabilidade do Governador, matéria que, 

sem dúvida nenhuma, será importante neste debate, mesmo porque cabe ao Ministério 
Público uma atuação sobre as questões da implicação das leis no Estado. 

Parabéns, Dr. Antônio Hans, pode ter certeza que esta Casa, mais uma vez, o 
receberá  de braços abertos.  Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Nós queremos, antes de chamar o próximo para fazer a 
argüição, dizer que o debate também só acontece se houver argüição, por enquanto nós não 
tivemos nenhuma argüição.  

No Artigo 499, do Regimento Interno, diz o seguinte: “Proposto um quesito, e 
respondido pelo convocado, passe-se à fase dos debates. Nesta oportunidade, ressalvadas as 
condições dos cinco parágrafos seguintes, os Deputados inquirirão livremente.”  Apenas com 
argüição, como até agora nós não tivemos argüição, o debate só ocorre após a formulação de 
cada quesito formulado ao Procurador. 

Com a palavra, para argüir, a ilustre Deputada Serys Slhessarenko. 
A SR.ª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Procurador 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, infelizmente o nosso tempo é de apenas três minutos. 
Sr. Procurador, eu escutei o seu discurso, e diria que é uma pena que o 

Senhor não tenha colocado o que o Senhor falou em termos de conteúdo, no seu discurso, 
neste Relatório. Pois este Relatório, ao tomar conhecimento dele, eu me assustei, Sr. 
Procurador.  Eu me assustei, honestamente. Esse Relatório encaminhado aos Srs. 
Parlamentares, mais parece, sem sombra de dúvida, um relatório geral de almoxarifado: “Foi 
comprado isso, foi comprado aquilo, foi construído isso, foi construído aquilo...”  E não um 
Relatório de uma Procuradoria de Justiça. 

Pergunto: 1ª) Quais e quantas ações civis públicas que o Ministério Público de 
Mato Grosso impetrou no biênio 95/96? 

Eu acho, Sr. Procurador, que isso é que seria da maior relevância, essas ações 
seriam relevantes em nosso Estado, e não essas compras. Tudo bem! Estamos falando de  
subsídios, de estrutura, mas nós queremos, como o senhor muito bem disse aqui, salvaguardar 
a democracia, salvaguardar os direitos humanos. É aquilo que eu disse, nós precisávamos de 
um Relatório com o conteúdo que o senhor colocou aqui com relação a ações e não com este 
conteúdo. 

Portanto, pergunto: 1ª) Quais e quantas ações civis públicas que o Ministério 
Público de Mato Grosso impetrou no biênio 95/96? 

Outra questão: Onde estão as ações que defendem os direitos difusos e 
coletivos? Como as ações da Curadoria dos Direitos Difusos e Coletivos, as da Defesa do Meio 
Ambiente, as do Patrimônio Histórico e etc. Eu gostaria que o senhor, quando fosse me 
responder, fizesse um relato dessas questões. 

Gostaria também de saber sobre as representações feitas pela sociedade civil 
em geral, inclusive algumas de nossa autoria, que se transformaram em denúncias oferecidas 
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e assim sucessivamente. 
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Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu deixo essas três perguntas, e 
gostaria que ela nos fossem respondidas. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para responder, o Dr. Antônio Hans. 
O SR. ANTÔNIO HANS - Ilustre Deputada Serys Slhessarenko, eu posso 

afirmar que o Relatório que encaminhei dá o perfil do trabalho desenvolvido pelo Ministério 
Público ao longo desses dois anos, inclusive, o número de processos que tramitaram pela 
Procuradoria. Eu posso assegurar à Deputada que, em números, de momento, eu não tenho 
quantas ações civis públicas foram interpostas pelo Ministério Público, até porque elas foram 
no Estado inteiro. Eu tenho essas informações na Procuradoria, mas não tenho aqui, 
evidentemente.  Desculpe-me, mas eu não podia  presumir que houvesse uma pergunta dessa 
natureza. Quer dizer, então, eu não tenho aqui, mas posso assegurar que ela vai além de 
sessenta ações civis públicas, inclusive aqui na Capital. Posso assegurar aqui e em vários 
municípios, em várias comarcas foram impetradas ações civis públicas contra violação de 
meio ambiente, patrimônio público, especialmente; algumas prefeituras tiveram suas contas 
bloqueadas por ação do Ministério Público, para pagamento de funcionários, de servidores 
municipais. De forma que é um número muito grande.  Eu acredito que ultrapassa ao número 
de sessenta ações civis públicas. Não tenho essa informação precisa, mas comprometo-me a 
levar a V.Exª esse procedimento. 

O segundo questionamento de V.Exª foi a respeito de algumas representações. 
Todas elas, Srª Deputada, tiveram encaminhamento adequado. Posso 

assegurar que tenho o maior respeito por este Parlamento e todas  as reinvindicações, todos os 
pedidos dos Srs. Deputados sempre foram examinados dentro de um prazo razoável, dentro 
da possibilidade física e temporal da tramitação processual, enfim todos eles tiveram um 
tratamento adequado. 

A terceira colocação, não me recordo agora, Deputada, é com relação a quê? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO (FALA DA SUA BANCADA) - As representações 

constitucionais de um modo geral, feitas pela sociedade civil! 
O SR. ANTÔNIO HANS - Todas as que eu recebi, tiveram tratamento 

adequado. 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência informa aos nobres Deputados que forem 

argüir que permaneçam na  Tribuna durante o tempo em que o Dr. Antônio Hans estiver 
respondendo o questionamento. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Bom,  o Senhor falou que as ações públicas 
impetradas no biênio foram mais de sessenta. 

Mas, nós gostaríamos também de perguntar sobre as ações que defendem o 
direito difuso e as representações feitas pela sociedade civil de modo geral, que se 
transformaram em denúncias oferecidas pelo Ministério Público. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Deputada Serys, eu tenho a impressão de que, pelo 
menos na última vez em que se fez o levantamento, nós temos tramitando hoje no  
Tribunal de Justiça mais de cem ações penais contra administrador público. Só na minha 
gestão, eu posso assegurar que já foram mais de cinquenta. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - É que eu reforçaria a importância disso ser 
colocado  no papel do Procurador. Porque isso que é o importante para nós. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Deputada, eu achei que era mais importante eu 
mostrar a intenção do Ministério Público a trazer aqui as mazelas das pessoas que são 
processadas. Até porque, e eu comunico ao Deputado Humberto Bosaipo que questionou aqui, 
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já está tramitando hoje, no Congresso Nacional, um Projeto de Lei originário, oriundo do 
Poder Executivo, proibindo o Ministério Público, a Magistratura e o Tribunal de Contas de 
declarar de público ações penais contra pessoas que, até prova em contrário, são inocentes. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Se o papel do Ministério Público é 
salvaguardar a democracia, dos direitos humanos, pelo jeito as coisas estão ficando cada vez 
mais complicadas para salvaguardar a democracia. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Parece-me que o Projeto exatamente visa a 
democracia. Mas, não é de autoria do Ministério Público. Nós apenas... 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - É uma questão de ponto de vista... 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, Dr. Antônio Hans, Procurador 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, somos testemunhas do excelente trabalho que o 
Senhor vem realizando à frente do Ministério Público neste Estado, de maneira transparente, 
clara, com toda lisura e até parabenizamos esse trabalho como reconhecimento, que com 
grata satisfação soubemos, inclusive, da sua eleição como Vice-Presidente da Associação 
Brasileira dos Procuradores da Justiça.  

Isso honra o Estado de Mato Grosso, honra nossa gente, porque é Mato Grosso 
se destacando também no cenário nacional. Nós, recentemente, como Nação, vivenciamos 
estarrecido o fato amplamente divulgado de Diadema, onde alguns policiais militares, numa 
atitude repulsiva, realizaram atos daquela natureza, de tortura, de extorção e até de 
homicídio. E alguns policiais conseguiram macular a imagem da Polícia Militar, de toda uma 
corporação.  E quando isso acontece, normalmente, nós vemos a imprensa, infelizmente, levar 
isso a público como uma generalização de alguns fatos que acontecem, como se fossem um 
todo. Acontece também no meio político, com os escândalos pipocados por aí, que acabam 
levando a nossa sociedade a pensar que a classe política só tem desonestos, corruptos e todos 
esses adjetivos... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Informamos ao nobre 
Deputado que o seu tempo se encontra esgotado. 

O Sr. André Bringsken - Eu solicito a prorrogação do meu tempo, para que eu 
possa concluir o meu raciocínio. 

O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência concede, porém solicita que seja o mais 
rápido possível. 

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Então, Dr. Antônio Hans, no Ministério Público 
também não é diferente. Eu, particularmente, tenho vivenciado, presenciado alguns 
Promotores Públicos, a exemplo do que já foi tão bem colocado pelo Deputado Humberto 
Bosaipo, que maculam a figura do Ministério Público por defenderem interesses de segmentos 
que têm intenções não de defender a sociedade, a democracia e as leis, mas sim a interesses 
particulares. Eu gostaria de saber de V. Exª duas coisas. Primeiro: qual o mecanismo que 
existe dentro do Ministério Público para corrigir, para punir ou até para expulsar dentro do 
Ministério Público esses indivíduos que maculam toda a corporação? 

Segunda inquirição: eu sei que pilhas e mais pilhas de processos se 
acumulam, principalmente no que diz respeito aos municípios, quando as contas dos prefeitos 
comprovadamente são rejeitadas pelo Tribunal de Contas e essas contas vão para o Ministério 
Público e muitas vezes se acumulam pilhas e mais pilhas, sem que o Ministério Público dê 
conta de oferecer denúncias e repor, por parte de quem lesou, ao patrimônio público e 
denunciá-lo para que ele seja julgado e assim venha a devolver esse patrimônio que foi 
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retirado. Eu gostaria de saber o mecanismo que V. Exª tem ou que pretende impor para 
acelerar a apuração desses processos. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Dr. Antônio Hans, que dispõe de 05 
minutos para a resposta. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Ilustre Deputado André Bringsken, a sua indagação 
é - a meu ver - muito importante. Primeiro, a perplexidade a que V. Exª se referiu trouxe 
perplexidade, também, não só à sociedade, como ao Ministério Público. 

Eu posso assegurar a V. Exª que já tramitam no Congresso Nacional vários 
projetos de freios e contrapesos para evitar que excessos daqueles que ocorreram sejam 
julgados pela Justiça Militar, como atualmente ocorre, mas que os crimes sejam julgados pela 
Justiça comum. Eu posso assegurar, também, que tramita um projeto que eu acho perigoso, eu 
confesso que não o vejo com bons olhos. É um projeto do Deputado Hélio Bicudo, que propõe 
colocar as Polícias Militar e Civil sob a responsabilidade do Ministério Público. 

E a minha preocupação e a do Ministério Público, Deputado, é a de que nós 
não temos estrutura, o Estado de Mato Grosso, como ocorre no Brasil inteiro, para assumir o 
risco da inoperância do Estado, e ficar, então, o Promotor como um delegado geral. Se 
tivéssemos uma estrutura, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, onde realmente as 
polícias são subordinadas ao Ministério Público... Mas o Ministério Público de lá tem uma 
estrutura enorme, um aparato extraordinário. Então, ele dá cumprimento de forma efetiva. 
Aqui no Brasil isso infelizmente não é possível. 

Quanto à segunda questão, realmente, Deputado, eu acredito que ocorra com 
muito pouca freqüência, pelo menos que eu tenho conhecimento, alguns promotores que se 
excedem no desempenho das suas obrigações. Eu confesso que não conheço nenhum caso 
específico, pelo menos oficialmente, nem extra-oficialmente. Eu não conheço nenhum caso 
específico de excesso por parte do Ministério Público. Mas, nós temos dentro da estrutura do 
Ministério Público a Corregedoria Geral do Ministério Público, é um corregedor eleito pelo 
Conselho, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de dois anos, que serve para 
fiscalizar a atuação do membro do Ministério Público. 

Posso assegurar e devo confessar a este Parlamento que, para mim, quando da 
Reforma Constitucional, agora em tramitação no Congresso Nacional, a estabilidade não foi 
extirpada, isso causou-me preocupações, porque a estabilidade no serviço público é a 
responsável direta pela inoperância do serviço público no País.  Esta é a minha opinião! O 
bom funcionário, o bom promotor, o bom juiz, o bom parlamentar que sofre a censura dos 
seus eleitores, nós outros não sofremos a censura.  Depois que recebe a estabilidade, 
dificilmente - é muito difícil mesmo - você coloca um funcionário estável fora das funções no 
emprego.  É dificílimo!  Eu posso assegurar que já tentamos em duas oportunidades processar 
promotores de justiça e excluí-los do quadro, mas confesso que não conseguimos... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Informamos ao Dr. 
Antônio Hans que o tempo se encontra esgotado.  Indagamos se já terminou a resposta. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Terminei, embora talvez não tenha... 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Falta mais uma dos processos. 
O SR. ANTÔNIO HANS - Quero saber se a Presidência permite? 
O SR. PRESIDENTE - Nós o autorizamos a continuar a resposta. 
O SR. ANTÔNIO HANS - Deputado, quando eu assumi a Procuradoria-Geral, 

eu cometi inclusive um equívoco quando a Deputada Serys Slhessarenko me indagou, naquela 
época:  “Quantos processos haviam na Procuradoria”. Eu disse:  Não tem nenhum.  Porque eu 
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entendi que ela se referia aos processos que tramitam normalmente no Tribunal e não sabia 
do acervo que eu tinha recebido - eu recebi 480 processos.  Hoje, continuam os 480 
processos.  Com todo o esforço de denúncia que nós temos feito, eu não consigo diminuir isso 
por falta de estrutura.  Eu tenho apenas dois assessores, o número de processos, o exame dos 
autos desses processos é tão demorado, às vezes tem que colocar em diligência, abrir inquérito 
policial, retornar, mandar um técnico, porque nós não temos nenhum técnico especializado 
nessa área, nós temos que buscar de outros órgãos, e aí então a tramitação é realmente difícil. 

Mas, posso assegurar ao Deputado que a minha metas é de que, dentro de um 
ano, se Deus quiser, senão colocar absolutamente em dia, porque todos os dias chegam, a 
verdade é essa, processos contra administradores, mas eu espero, pelo menos, diminuir em 
70%. 

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Jorge Abreu, para 

argüição. 
O SR. JORGE ABREU - Sr. Presidente deste Poder, Deputado Riva; ilustre 

Procurador-Geral da Justiça em Mato Grosso, Dr. Antônio Hans; nobres Pares: 
Nessa primeira parte da argüição, eu quero ser objetivo e bem prático, em 

razão do tempo,  e depois teremos a oportunidade de fazer o debate. 
Eu questionava, na oportunidade, qual seria a ação do Ministério e a ação do 

Procurador da Justiça quanto à criança abandonada, à criança drogada e à criança 
prostituída das ruas de Cuiabá. 

Portanto, eu gostaria que nessa primeira parte V. Exª nos esclarecesse qual foi 
a ação desenvolvida. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Ilustre Deputado Jorge Abreu, V. Exª nos dá uma 
grande oportunidade de fazer aqui uma colocação que talvez não tivéssemos tido chance 
ainda. Numa das reuniões dos Procuradores Gerais de Justiça do País, nós apresentamos um 
projeto chamado Projeto Consciência, que foi aprovado à unanimidade por todos os 
Procuradores Gerais do País. Infelizmente, eu coloquei o Projeto como de minha autoria, mas 
não pude implementá-lo em Mato Grosso por falta de recursos. Eu posso assegurar que no Rio 
Grande do Sul esse projeto foi implementado e está em pleno andamento. E é exatamente 
buscando esta solução que o nobre Deputado coloca. É o Ministério Público voltado mais para 
esta área e, inclusive, dentre as atribuições do Promotor, seria a dos Promotores visitarem 
todas as escolas do Estado, todo Promotor da Comarca deveria ir às escolas fazer palestra a 
respeito do uso de drogas. Mas, não era só falar com os alunos, teria que requisitar - 
requisitar mesmo, é a expressão adequada - os pais e também para eles fazerem palestra a 
esse respeito. E colocava, até de forma objetiva, que esta palestra para os pais deveria ser feita 
por Promotores mais ou menos da minha idade, para que os pais não dissessem: “Ora, este 
menino Promotor quer me ensinar como criar meus filhos!” Eu já tenho filhos adultos e tenho 
netos pequenos. Então, eu tenho legitimidade e tenho experiência para dar conselhos aos 
outros pais. E para os alunos, as palestras seriam dadas por esses Promotores jovens que, hoje, 
iniciam a carreira, para ter a mesma linguagem que tem a juventude. Esse é o projeto que se 
pretende implementar. 

Quanto ao problema dos menores que estão na Capital, abandonados, 
fazendo uso de drogas, eu posso esclarecer ao Deputado que a Promotoria da Infância e 
Juventude tem feito um trabalho extraordinário, só que é um Promotor histórico, isolado, 
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sozinho, porquanto o Estado não dá condições para que ele implemente isso e coloque essas 
questões dentro do objetivo maior que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece. 

O SR. PRESIDENTE - Terminada a resposta, se houver interesse por parte do 
Deputado Jorge Abreu, ele pode inclusive prosseguir.  

Mas, nós gostaríamos de informar que, após cada quesito, é permitido ao 
autor, de acordo com o Artigo 499: “Proposto um quesito, e respondido pelo convocado, 
passa-se à fase dos debates. Nesta oportunidade, ressalvadas as condições dos cincos 
parágrafos seguintes, os deputados o inquirirão livremente.” 

Se for um assunto referente à argüição, logicamente que o Deputado pode 
prosseguir. 

O SR. JORGE ABREU - Sr. Presidente, eu faço aqui uma indagação: existem 
ainda Deputados inscritos para a argüição? 

O SR. PRESIDENTE - Sim, Deputado Jorge Abreu. Encontra-se inscrito o 
Deputado Wilson Santos. 

Com a palavra, o Deputado Wilson Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Dr. Antônio Hans, em nome de quem eu saúdo todo 

Ministério Público deste Estado e do Brasil, porque sem dúvida é uma das instituições mais 
respeitadas e mais necessárias no esqueleto da sociedade brasileira e que finalmente foi 
reconhecida a partir da Constituição Federal de 88.  

Tenho um zelo e um carinho extraordinário pela figura do Ministério 
Público, aqui representado por V.Exª e alguns Promotores e Procuradores de Justiça. 

Algumas perguntas bem rápidas, Dr. Antônio Hans: quanto à CPI da Terra, 
nós apresentamos ao Ministério Público o Relatório aprovado por esta Casa com o 
encaminhamento  que o Ministério Público deu. 

A Lei n 5.174/87 é uma Lei que dá direito aos aposentados e pensionistas de 
receberem primeiro do que os funcionários da ativa. Como fazer para que essa Lei seja 
cumprida? BEMAT - a Constituição estabelece que todos os órgãos públicos estaduais devam 
negociar exclusivamente com o BEMAT. O Ministério Público cumpre esse dispositivo 
constitucional? Como o Senhor vê o controle do Poder Judiciário - uma matéria 
extremamente polêmica. A Lista Tríplice, na nossa concepção, tem que ser encerrada! A Lista 
Tríplice é um desrespeito à vontade da maioria.  O Senhor pensa assim também? Há dezenas 
de dispositivos constitucionais, na nossa Constituição, que infelizmente não são cumpridos.  O 
que o Ministério Público tem feito? Há uma comissão, há uma câmara para avaliar essa 
questão? E a próxima vaga a ser aberta no Tribunal de Contas, pertence ao Ministério Público 
do Estado? 

O SR. ANTÔNIO HANS - Ilustre Deputado Wilson Santos, a primeira pergunta 
a respeito da CPI da Terra, eu posso informar ao Deputado que foi encaminhado 
imediatamente para a Comarca de Peixoto de Azevedo e ali foi instaurado o procedimento 
adequado para a nulidade daquelas transações. Paralelamente a isso, eu encaminhei à 
Procuradoria Geral da República todo o processo envolvendo pessoas... sujeito a processo 
perante o Superior Tribunal de Justiça; eu encaminhei à Procuradoria Geral da República.  

Posso assegurar ao ilustre Deputado que está na Câmara Criminal da 
Procuradoria Geral da República o exame da questão, provavelmente deve haver um 
pronunciamento, acredito que no máximo em 30, 40 dias, sobre essa questão. 
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Quanto à Lei dos aposentados, Deputado, a Lei n 5.179, eu confesso que nem 
conhecia essa Lei! Dado que ela não teve a divulgação adequada e evidentemente não 
conhecia o teor desse dispositivo legal. Mas, eu quero fazer uma colocação aqui, Deputado. O 
Deputado vai me desculpar, mas o aposentado - ao meu ver  - deve receber no dia em que 
recebem os funcionários da ativa e não antes. Eu vou explicar o por quê. Ele já é privilegiado, 
porque ele recebe 20% a mais no final de carreira. Ou seja, mais um privilégio, embora 
merecedor, porque trabalhou tantos anos, mas eu acho que como está sendo feito, pelo que 
me parece, pelo menos consta - porque dentro da minha área é assim: o aposentado recebe 
exatamente no dia em que recebem os funcionários da ativa. Mas, posso assegurar que como 
é Lei há de ser cumprida. Eu vou mandar verificar e tomar as providências se o caso assim 
requerer. 

O SR. WILSON SANTOS - Como diz o velho ditado latim: dura lex, sed lex.  
Posso afirmar também a V. Exª que mais de 70% dos nossos aposentados e pensionistas não 
ganham mais de três salários mínimos. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Deputado, quanto ao controle externo, o Ministério 
Público Nacional já se pronunciou. Inclusive o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 
por meu intermédio, somos favoráveis ao controle externo do Judiciário, do Ministério 
Público, da Polícia, da Ordem dos Advogados. Eu acho que todos os órgãos que tratam das 
questões sociais devem ter um controle externo. É preciso que a sociedade, que é quem nos 
paga, o grande patrão do funcionários público é o povo, então esse povo tem o direito de 
saber por que é que está pagando e qual é o benefício, qual é o resultado desse pagamento, 
qual é a retribuição que o funcionário, que o Ministério Público, que o juiz está dando na 
prestação desse serviço. Eu sou plenamente favorável. 

Quanto à Lista Tríplice para o Ministério Público, eu vou fazer uma confissão 
aqui aos Srs. Deputados: dispositivo idêntico a esse existia no Estado do Paraná, no Estado do 
Sergipe e me parece que no Estado de Roraima. Todos esses Estados questionaram a 
constitucionalidade desse dispositivo, de vir o Procurador-Geral à Assembléia e ser aqui 
questionado. E o Supremo Tribunal, em liminar, concedeu aos três estados. 

Eu devo dizer que não discuto a constitucionalidade da matéria, eu acho e é 
meu dever confessar que prefiro vir a este Parlamento e ser sabatinado pelos Srs. Deputados, 
mostrar a clareza, mostrar a transparência da nossa atividade e mostrar também - se for o 
caso - as mazelas que tenhamos a  confessar, mas acho que este é o foro adequado para que 
nós, funcionários públicos, nós membros do Ministério Público possamos prestar contas do 
nosso trabalho perante o povo e esse povo é representado pelos Srs. Deputados. Por isso, eu 
acho que a medida em Mato Grosso é salutar e deixo expresso que jamais questionarei a 
constitucionalidade... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Mesmo que esgotado 
o seu tempo de resposta, nós ainda preferimos que o Dr. Antônio Hans termine a sua resposta, 
mesmo porque ainda faltam assuntos argüidos pelo Deputado Wilson Santos. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Eu acho que já respondi a todas, Sr. Presidente. 
O SR. WILSON SANTOS - Falta a questão dos Conselheiros... 
O SR. ANTÔNIO HANS - Ah, sim, Deputado! Essa questão eu já indaguei, já 

pedi informações ao Tribunal de Contas para saber se o último Conselheiro nomeado foi 
indicado pela Assembléia Legislativa ou pelo Governo do Estado, para que nós possamos 
verificar... 
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O SR. WILSON SANTOS - Eu posso informar a V. Exª que os dois últimos 
foram indicados, eu acredito, pelo Governo do Estado, que são os Conselheiros Ubiratan 
Spinelli e Branco de Barros. 

O SR. ANTÔNIO HANS - Se ambos foram pelo Governo do Estado, parece-me 
que a próxima vaga deve ser indicada pelo Poder Legislativo e a terceira indicação seria pelo 
Ministério Público. 

O SR. WILSON SANTOS - Tudo bem! 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais oradores inscritos para a formulação 

de quesitos, esta Presidência determina aos Deputados Rene Barbour e Ricarte de Freitas que 
acompanhem o Dr. Antônio Hans até a ante-sala do plenário para a continuação dos 
trabalhos. 
( A COMISSÃO DESIGNADA PELA PRESIDÊNCIA CONDUZ O DR. ANTÔNIO HANS ATÉ À 
ANTE-SALA DOS DEPUTADOS). 

O SR. PRESIDENTE - Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do 
Dia. 

Em discussão única, Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pelo seguinte Projeto de Resolução: 

“Indica o nome do Dr. Antônio Hans 
para ser reconduzido ao cargo de 
Procurador Geral da Justiça. 
 

Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a indicar o nome do Dr. Antônio 
Hans para que seja reconduzido ao cargo de Procurador Geral da Justiça. 

Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data da sua aprovação.” 
Em discussão o Parecer... 
O Sr. Jorge Abreu - Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o Deputado Jorge Abreu. 
O SR. JORGE ABREU - Sr. Presidente, Srs. Deputados, poucas vezes usei esta 

tribuna, e das poucas vezes que usei, foi para questionar o ilustre Procurador de Justiça, Dr. 
Antônio Hans. 

Neste momento em que o Estado de Mato Grosso passa por uma fase de 
transformação e que procura se adaptar à realidade dos tempos modernos, nós achamos que o 
discurso é impróprio.  Nós temos que buscar objetivos e buscar soluções, e talvez a 
comodidade da tribuna nos leve a fazer discursos eloqüentes, mas ao mesmo tempo 
improdutivos para a sociedade mato-grossense.  Mato Grosso, que busca ser o primeiro 
produtor de grãos, que busca ser o primeiro produtor de carne, que busca a fertilização das 
nossas matérias-primas primárias, que busca as saídas intermodais, por hidrovias, rodovias, 
ferrovias, busca o Pacífico, o Atlântico, a Ásia, a Europa e as Américas, nós aqui, no 
Parlamento, somamos com o Governo do Estado de Mato Grosso, ombreamos as 
responsabilidades dessas transformações de Mato Grosso. 

Nós estamos, neste mandato, passando por momentos difíceis e passamos por 
críticas da sociedade, porque ao invés de estarmos levando obras para o interior, nós estamos 
aprovando as propostas do Governo de transformação, de reformas profundas das 
privatizações das nossas empresas, que eram perdulárias e que traziam grandes prejuízos ao 
nosso Estado. 
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Mas, nós precisamos usar a tribuna, neste momento, quando nós hoje, como 
membro da Comissão de Constituição e Justiça, acatamos juntamente com os nobres Pares a 
indicação do ilustre Dr. Antônio Hans para Procurador da Justiça do Estado de Mato Grosso.  
Nós precisamos, nós que o questionamos no passado, e que hoje cobramos do Procurador, que 
leva através do Ministério Público os direitos sociais, os direitos do cidadão, que busca atender 
aos humildes em suas garantias, e nós que viemos do interior, nós que, enquanto Presidente 
de uma Câmara de Vereadores no ano de 1991, fomos cobrados por um jovem Promotor 
Público, das nossas obrigações de implantar em nosso Município, na cidade de Sinop, o 
Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente sob às penas da lei. Nós cobramos, e como o 
Executivo não cumpria a sua obrigação, a Câmara Municipal implantou o Conselho Tutelar 
da Criança e do Adolescente. Foi o segundo Conselho criado no Brasil no ano de 1991. O 
primeiro Conselho foi na cidade de Maringá, no Paraná, e o segundo na cidade de Sinop, em 
Mato Grosso. 

O Dr. Paulo do Prado, ilustre Promotor Público da cidade de Sinop, prestou 
um grande trabalho para a criança e para o adolescente. E nós, da nossa cidade, após 
implantarmos e criarmos o Conselho, nós não temos na nossa cidade uma criança, um 
adolescente nas ruas da nossa cidade, apesar de termos mais de setenta mil habitantes. E 
quando aparece, quando surge este Conselho, este Conselho que, hoje, tem recursos, porque 
se organizou, ele busca solucionar os problemas e tem solucionado os problemas da nossa 
cidade. 

Eu que vim para o Parlamento Estadual, aqui em Cuiabá, um simples cidadão 
do interior de Mato Grosso e acho, Deputado Wilson Santos, que não adianta Mato Grosso 
despontar no contexto nacional, não adianta buscar uma saída em tribunais, não adianta 
buscar soluções para o desenvolvimento, se não oferecermos cidadania para o nosso cidadão, 
se não prepararmos a sociedade para o futuro, se não educarmos as nossas crianças, para não 
termos amanhã mais um Carumbé, mais uma penitenciária na cidade de Mato Grosso. 

Eu acho até que seria tempo perdido, Deputada Serys, nós debatermos e 
criticarmos a sociedade mato-grossense, se nós não dermos condições para as nossas crianças 
se desenvolverem em local, em ambiente sadio e adequado para o seu crescimento. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Pares, eu peço neste momento, que o Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso, através do ilustre Dr. Antônio Hans, nosso Procurador 
Geral da Justiça, leve, tome como base dentro desse seu mandato a criança  e o adolescente da 
cidade de Cuiabá. Nós estamos cansados de ver em nossas praças públicas, nas ruas, 
principalmente na Prainha, sobre a Ponte do Rio Cuiabá, crianças drogadas deitadas nas 
calçadas, crianças de 10, 12 anos prostituídas, crianças roubando, crianças morrendo à 
míngüa, abandonadas, porque não temos... Como disse o Deputado Wilson Santos, não 
adianta a PROSOL distribuir sorvetes, Srs. Deputados, o que nós precisamos é atender 
realmente aquelas que estão ao léu, abandonadas na nossa cidade de Cuiabá.  

Nós temos hoje, pelo que eu ando todos os dias, nas principais Praças de 
Cuiabá, mais de 200 crianças que não têm lar, que estão ao léu, porque muitos têm uma mãe 
que precisa de trabalhar, têm um pai que precisa trabalhar, mas muitos não têm mais pai e 
nem uma mãe, nem um tutor, e essa criança precisa do Ministério Público. Essa criança 
precisa de uma sociedade organizada. Essa criança precisa deste Parlamento, dessa Câmara de 
Vereadores, desse Prefeito de Cuiabá e desse Governo do Estado de Mato Grosso, Deputado 
Humberto Bosaipo. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 20:00 
HORAS.  

 

 Pag.17  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Nós não podemos achar que a solução do Estado de Mato Grosso passa pela 
sua modernização. Nós achamos que a solução de Mato Grosso passa por uma ação conjunta 
de todos os Poderes da sociedade, para darmos um fim a esse caos que representam essas 
crianças abandonadas nas ruas de Cuiabá. 

Eu espero, Deputado Riva, nosso ilustre Presidente, que o nobre Procurador 
Geral vote para as crianças abandonadas e que nós possamos, até o final do nosso mandato, 
ter o prazer de ver essas crianças abandonadas de Cuiabá num local adequado, em que 
tenham alimentação, educação e saúde. Eu espero que nós possamos terminar o nosso 
mandato com esse prazer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o Parecer ... 
O Sr. Humberto Bosaipo - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o Deputado Humberto 

Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Serei breve, Sr. Presidente, até porque o Projeto 

tem Parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, exarado na reunião Ordinária 
de hoje, onde o ilustre Deputado Ricarte de Freitas é o Presidente dessa Comissão Permanente. 

Apenas, Sr. Presidente, para dizer que o Dr. Antônio Hans me comunicou que 
uma Delegação de Promotores estará no Município de Porto Alegre do Norte, região da qual 
eu sou representante desta Casa para vistoriar o Fórum e implantar a Comarca de Porto 
Alegre do Norte. O que para nós, da região do Vale do Araguaia, principalmente do Baixo 
Araguaia, que é a região mais esquecida e que o Governo do Estado até o momento não levou 
nenhuma obra para aquela região, nós nos sentimos extremamente satisfeitos, honrados, além 
da Comarca de Porto Alegre, nós que estamos aqui representando o Baixo Araguaia, nós 
vamos lutar também para a implantação da Comarca de Vila Rica, onde há um Fórum feito 
pela comunidade, capitaneada pelo Vereador Netão, do PFL, um dos melhores Fóruns do 
Estado de Mato Grosso e quiçá que o Ministério Público possa instalar comarcas em todos os 
municípios, principalmente no Baixo Araguaia, onde as distâncias são muito grande.  Muito 
obrigado Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o Parecer... 
O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, nobre Deputado Wilson 

Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Vou discutir, Sr. Presidente, apesar de ser contrário 

ao princípio constitucional que determina que a decisão do Ministério Público, na verdade é 
bastante limitado, não tem autonomia! Deveria ser respeitado em razão da maioria dos 
procuradores da Justiça que escolheram o Dr. Antônio Hans, hoje, como escolheram no 
passado outros procuradores e ainda o Ministério Público não adquiriu a autonomia que 
precisa. Ainda é obrigado a se submeter à escolha do Poder Executivo - que eu não sei por 
quê, a título de quê, o Poder Executivo ainda tem o privilégio e o direito constitucional de 
definir numa relação tríplice, quem será o Procurador Geral de Justiça e posteriormente o 
Poder Legislativo, ainda ter o direito e a prerrogativa de aprovar ou não! Penso que é uma das 
próximas lutas do Ministério Público, na busca da sua soberania, da sua autonomia. E se 
outros Estados como o Paraná conseguiram liminar do Supremo Tribunal Federal, que o 
Ministério Público deste Estado vá também, em busca do socorro para que ele possa garantir a 
sua autonomia. E, com a sua autonomia total, nós teremos uma instituição muito mais forte, 
como disse aqui o Dr. Hans, o verdadeiro braço armado. O verdadeiro braço armado do 
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direito para salvaguardar o direito do cidadão mais humilde, das instituições - até porque os 
homens passam e as instituições continuam. 

Então, eu quero registrar essa sugestão ao Ministério Público Estadual, que 
percorra os mesmos caminhos que outros Ministérios Públicos Estaduais percorreram e 
obtiveram sucesso no seu pleito. 

Eu sou até, Sr. Presidente, suspeito em falar do Ministério Público, porque 
desde que comecei a minha vida pública na condição de Parlamentar eleito em Cuiabá em 
1988, recorri várias vezes ao Ministério Público na busca do amparo, do resguardo da lei e o 
Ministério Público sempre - porque não dizer na sua totalidade - recebeu este representante 
do povo e deu encaminhamento aos pleitos que nós encaminhávamos em nome da sociedade.  

Várias questões importantes foram decididas até pelo Poder Judiciário, através 
de denúncias e de provocações feitas pelo Ministério Público. Na condição de Deputado 
Estadual já estive várias vezes também na busca do socorro constitucional, da legalidade 
ordinária e sempre o Ministério Público respondeu de maneira correta e justa com os pleitos.  

Hoje, já tivemos aqui o Dr. Antônio Hans confirmando que a nossa CPI da 
Terra, onde que nós investigamos uma operação que envolveu 337 mil hectares no então 
Município de Guarantã do Norte, hoje Município de Novo Mundo. Esta Casa aprovou por 19 
votos contra 2, o nosso Relatório Final e o Ministério Público acatou o relatório, ofereceu 
denúncia e propôs uma ação civil pública que corre na Comarca de Peixoto de Azevedo. Eu 
tenho cobrado inclusive do Juiz daquela Comarca que constantemente alega que está recém-
empossado, que é isso, que é aquilo.  O que nós também temos que começar a provocar o 
Poder Judiciário, não é possível que uma ação como essa já dure 20 anos, desde 1976 o 
INCRA, o Sr. Antônio Lisboa e outros disputam essa ação e ela está no Superior Tribunal de 
Justiça.  Milhares de famílias ocupam essa área e, infelizmente, o Poder Judiciário não dá uma 
decisão definitiva com relação a isso e o Ministério aqui, assim que foi provocado, deu 
encaminhamento. 

Esta Casa pode também, na legislatura passada, presidida pelos Deputados 
Moisés Feltrin e Humberto Bosaipo, nós fomos aqui denunciados pelo Ministério Público, num 
escândalo que ficou conhecido como: “o escândalo do favorecimento”. E o Ministério Público 
fez todos os Srs. Deputados envolvidos devolverem tintim por tintim, inclusive corrigido.  E 
este Deputado que usa a tribuna ficou de fato, como bem disse aqui o Deputado Humberto 
Bosaipo, não pormenorizou a questão, mas ficaram aqui, nesta Casa, alguns fortes 
ressentimentos. Da minha parte não, porque penso que o Ministério Público agiu 
corretamente, tanto é verdade que um Procurador responsável por aquele caso acabou sendo 
convidado pelo Deputado Gilmar Fabris e assumiu importante cargo neste Poder e se 
encontra, se não me falha a memória, à disposição da Assembléia Legislativa de Mato Grosso. 

O Ministério Público tem, com certeza, cumprido, Sr. Presidente, com todas as 
suas funções. Agora, é claro que ele não é um agente arrecadador. Ele depende da sua dotação 
orçamentária, da boa vontade e do beneplácito do Poder Executivo, que infelizmente, neste 
Estado e nos demais Estados, ousa a continuar na velha cultura de achar que Poder é apenas o 
Executivo, porque ele é o arrecadador. E pensa o Poder Executivo que tem poder de legislar, 
que tem o poder de inserir seus interesses sobre o Ministério Público, sobre o Poder Judiciário. 
Isso é uma demonstração de que este Estado tem um perfil de província. Estamos longe, anos-
luz de viver num Estado democraticamente, num Estado que não vive mais o regime de 
exceção. E nessa caminhada, na busca da sua autonomia, da sua soberania, é lógico que a 
instituição Ministério Público esbarra em obstáculos culturais, em vaidades pessoais, em 
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interesses corporais. Mesmo assim, essa instituição tem-se renovado ano a ano. Sou 
testemunha de valorosos promotores de Justiça neste Estado, jovens entusiasmados, 
apaixonados, sonhadores em ajudar como instrumento da justiça social. 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero dizer que aprovo plenamente esse projeto. E 
tenho rigorosamente a certeza de que deverá ser aprovado por unanimidade, até porque o Dr. 
Antônio Hans representa a serenidade, a história, a decência, o compromisso com a 
Instituição, o equilíbrio no relacionamento com os três Poderes. Eu tenho a absoluta certeza 
de que este Poder não se furtará em ratificar o seu nome, apesar de ser contra e penso que no 
futuro este Poder e o Executivo nada têm a ver sobre a escolha livre, independente e 
qualitativa dos Srs. Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça, especialmente Procurador 
Geral de Justiça. 

Então, eu defendo a aprovação do nome do Dr. Antônio Hans para que 
continue mais dois biênios. 

E é importante... E a Deputada Serys Slhessarenko fez uma crítica aqui, que eu 
quero discordar dela. 

As coisas não acontecem por acaso, a grandeza e a suntuosidade dos prédios e 
determinadas igrejas, não é apenas pela paixão, pelo fanatismo, pela fé, mas é também por 
um direcionamento político, pela demonstração de poder de força de determinadas igrejas.  E 
o Ministério Público está correto, quando destina parte da sua dotação orçamentária para 
aplicá-la em construção de prédios próprios, até porque eu sou testemunha de algumas 
humilhações que promotores de justiça são obrigados a passar por determinados juizes em 
algumas comarcas, onde são relegados a alguns quartos, restos de cômodos para exercerem 
uma função extremamente trabalhosa e espinhosa, porque o juiz - não todo, mas parcela - se 
considera num nível superior ao do promotor, e traz para si o direito de ter os melhores 
alojamentos, as melhores acomodações.  Está correto o Ministério Público quando passa para 
a construção dos seus edifícios próprios, autônomos, exigindo também o espaço físico nos 
fóruns no mesmo nível, da mesma qualidade e que proporciona as mesmas condições de 
trabalho que o juiz de direito tem.  Ministério Público e a Magistratura devem ser tratados, 
rigorosamente, com o mesmo peso e com a mesma medida.  Apesar de que o Orçamento do 
Tribunal de Justiça tem os 7 milhões de reais/mês, o do Ministério Público menos de 1 milhão 
e 900 mil/mês.  Essa gritante diferença faz com que a máquina do Ministério Público seja 
uma máquina prejudicada por essa infra-estrutura. 

Parabenizo o Dr. Antônio Hans e toda a sua assessoria e a instituição do 
Ministério Público neste Estado, no País.  Temos muito a caminhar, muitos anos, muitas 
conquistas para que o nosso Ministério Público, para que os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário possam de fato dizer, como disse na sua obra O espírito das Leis:.. O espírito, a 
alma, o desejo da lei, do velho e saudoso Barão de Montesquieu, onde diz que o poder não 
poderia ser único, o poder deveria ser tripartite. 

E como disse também o velho, saudoso cientista Albert Einstein: “É mais fácil 
quebrar um átomo do que destruir um mito.” 

É uma longa caminhada, Sr. Presidente, para que esse Estado possa realmente 
estar numa verdadeira democracia.  

Parabéns ao Dr. Antônio Hans e a todo Ministério Público. 
O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão... 
O Sr. José Lacerda - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado José Lacerda. 
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O SR. JOSÉ LACERDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na realidade eu não 
vou fazer discussão da matéria. Eu quero apenas dizer ao Dr. Antônio Hans que 
provavelmente em 1955, quando ele fazia a Faculdade Cândido Mendes, era bem mais 
simples e mais fácil, e as responsabilidades eram menores. Depois, terminado o seu curso, teve 
sua ascensão sempre por merecimento ou em várias vezes por disputa, e conseguiu chegar 
onde chegou o Dr. Antônio Hans. 

Eu quero dizer a V. Exª, Dr. Antônio Hans, que no dia 28 de março de 1995, 
por esta Casa foi aprovada indicação do seu nome, e eu tive naquela época a oportunidade de 
ser o Relator do Projeto, dando Parecer favorável, exatamente no dia 28 de março, dia do seu 
aniversário. E hoje, 29 de abril, trinta e um dias após o seu aniversário, V. Exª recebe um novo 
presente do Poder Executivo, deste Parlamento e também do Ministério Público. 

É muito bonito este presente, muito interessante, mas de uma 
responsabilidade muito grande, e V. Exª com toda certeza, com o conhecimento e a dignidade 
que tem, vai desempenhá-lo muito bem. E o que eu quero desejar é sucesso a  V.Exª e a toda 
categoria que representa, que Deus ilumine o seu caminho para que seja feliz nessa nova 
empreitada. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. 
Em votação... 

Solicito ao Sr. 1 Secretário, para que proceda à chamada nominal e solicito 

ao Sr. 2 Secretário que confira as sobrecartas, bem como convoco os Deputados Jorge Abreu 
e Eliene, para funcionarem como escrutinadores. 

Gostaria, ainda, de informar que os Deputados que votarem SIM estarão 
votando pela aprovação do nome do Dr. Antônio Hans e os Deputados que votarem NÃO, 
estarão votando pela reprovação. 

Em votação... 

Com a palavra, o Sr. 1 Secretário, para que dê inicio ao processo de votação. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Pela Bancada do Partido da Frente Liberal: Deputado 
Emanuel Pinheiro (AUSENTE), Deputado Humberto Bosaipo, Deputado Moisés Feltrin, 
Deputado Romoaldo Júnior (AUSENTE); da Bancada do Partido da Social Democracia 
Brasileira - Deputado Luiz Soares, Deputado Rene Barbour, Deputado Ricarte de Freitas e 
Deputado Roberto Nunes... da Bancada do Partido da Frente Liberal - Deputado Amador Tut e 
Deputado Gilmar Fabris (AUSENTE); da Bancada do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro: Deputado José Lacerda e Deputado Wilson Santos; da Bancada do Partido 
Progressista Brasileiro - Deputado Quinca dos Santos e Deputado Paulo Moura; da Bancada 
do Partido dos Trabalhadores: Deputada Serys Slhessarenko; da Bancada do Bloco 
Parlamentar Democracia: Deputado Benedito Pinto (AUSENTE), Deputado Eliene, Deputado 
Nico Baracat (AUSENTE); Deputado André Bringsken, Deputado Jorge Abreu, Deputado Pedro 
Satélite, Deputada Zilda (AUSENTE), Deputado Riva e Deputado Manoel do Presidente. 

Encerrada a primeira chamada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira chamada, solicito ao Sr. 1 
Secretário para que proceda à segunda chamada. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Deputado Emanuel Pinheiro... 
O Sr. Roberto Nunes - Sr. Presidente, peço a palavra para uma Questão de 

Ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para uma Questão de Ordem o Deputado 
Roberto Nunes. 

O SR. ROBERTO NUNES - Sr. Presidente, eu não fui chamado na primeira 
chamada, porque eu sou o último da  lista, onde constam os Deputados sem partido. 

Nobre Deputado Wilson Santos, que está como 1 Secretário, o Deputado 
Roberto Nunes é o último e quero aproveirtar para dizer que não sou mais sem partido, Sr. 
Presidente. Aproveito a questão de Ordem também para comunicar ao Plenário que nós nos 
filiamos ao PSDB, tendo a nossa ficha abonada pelo ilustre fundador do Partido, ex-Presidente 
do Partido, ex-candidato a Governador pelo PSDB, o Deputado Luiz Soares, que muito nos 
honrou sendo o nosso padrinho.  

Tenho certeza de que nós iremos honrar esse compromisso, nobre Deputado. 
Muito obrigado pela confiança depositada em nossa pessoa. 

E quero aqui, nobre Presidente, comunicar que a partir da data do dia 25, nós 
já encaminhamos a nossa filiação. Para que o nosso nome não fique no esquecimento, vou 
cumprir a primeira chamada, nobre Presidente. Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE - Portanto, solicitamos que o nome do nobre Deputado 
Roberto Nunes seja retirado do quadrinho dos sem partido e passe a fazer parte dessa grande 
Bancada do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Sr. 1 Secretário que proceda à segunda 
chamada dos Srs. Deputados. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Deputado Emanuel Pinheiro (AUSENTE),  Deputado 
Romoaldo Júnior (AUSENTE), Deputado Gilmar Fabris (AUSENTE), Deputado Benedito Pinto 
(AUSENTE), Deputado Wilson Santos... 

O SR. PRESIDENTE - Enquanto o Deputado Wilson Santos exerce o seu direito 
de voto, gostaria de solicitar que se desconsidere a ausência do Deputado Romolado Júnior, 
em função de problemas de saúde que o Deputado enfrenta. E comunicar aos nobres Pares 
que, amanhã, o Deputado já estará retornando aos trabalhos nesta Casa. 

Solicito ao Sr. 2 Secretário que verifique se o número de sobrecartas confere 
com o número de votantes e, consequentemente, proceder à apuração. (PAUSA) 

Enquanto se procede ao escrutínio, queremos agradecer a presença de todos 
os promotores e procuradores de Justiça, bem como, registrar com satisfação, a presença do 
Jornalista Paulo Zaviasky, em nossas galerias. 

Queremos informar que por decisão das Lideranças Partidárias, será 
convocada para logo em seguida uma Sessão Extraordinária, para apresentação e apreciação 
de matérias. Enquanto que a Sessão matutina de amanhã está suspensa, para que todos os 
Deputados possam participar do Encontro de Vereadores que está se realizando no Hotel 
Fazenda Mato Grosso. 

O SR. 2 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, o número de votantes confere com o 
número de sobrecartas depositadas na urna.  Votaram 18 Srs. Deputados, sendo 18 SIM 
(PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE - Informamos que foi aprovado o nome do Dr. Antônio 
Hans, por unanimidade.  

Parabenizamos o Dr. Antônio Hans, bem como a sua esposa e também todos 
os Srs. Deputados que entenderam e compreenderam o grande trabalho que vem sendo 
realizado pelo Dr. Antônio Hans. Está de parabéns toda sociedade mato-grossense. 
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Registramos ainda a presença de vários vereadores que irão participar do 
Encontro de amanhã e que estão presentes em nossas galerias. 

Antes de encerrar a presente Sessão, comunicamos a convocação de uma 
Sessão Extraordinária para as 22:34 horas. 

Compareceram à presente Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do 
Partido da Frente Liberal - Humberto Bosaipo e Moisés Feltrin; da Bancada do Partido da 
Social Democracia Brasileira - Luiz Soares, Rene Barbour e Ricarte de Freitas; da Bancada do 
Partido Liberal - Amador Tut; da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 
José Lacerda e Wilson Santos; da Bancada do Partido Progressista Brasileiro - Quinca dos 
Santos e Paulo Moura; da Bancada do Partido dos Trabalhadores - Serys Slhessarenko; da 
Bancada do Bloco Parlamentar Democracia -  Eliene (PSB), Nico Baracat (PMDB), André 
Bringsken (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA), Jorge Abreu e Riva (PMN), Manoel do Presidente 
(PDT), Pedro Satélite (PMDB), Zilda (PDT), Sem Filiação Partidária - Roberto Nunes. 

Deixaram de comparecer os Deputados Emanuel Pinheiro e Romoaldo Júnior 
(LICENÇA MÉDICA), do PFL; Gilmar Fabris, do PL; Benedito Pinto, do PSC. 

Está encerrada a presente Sessão (LEVANTA-SE A SESSÃO). 
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