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ATA N 050 - “B” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO RIVA 

1 SECRETÁRIO - DEPUTADO ELIENE (EM EXERCÍCIO)  

2 SECRETÁRIO - DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a presente 
Sessão Extraordinária. 

Solicito ao Deputado Eliene que assuma a 1ª Secretaria. 
(O SR. DEPUTADO ELIENE ASSUME A 1ª SECRETARIA). 

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

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
DIA 24 DE ABRIL DE 1997, ÀS 21:15 HORAS). 

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

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

O SR. 1 SECRETÁRIO  (LÊ) - “Ofício nº 032/97, da SANEMAT; e Ofícios nºs 
338, 344, 348 e 349/97, da Casa Civil, todos em resposta a proposições dos Senhores 
Deputados.” 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do 

Pequeno Expediente.  
Solicito ao Deputado Manoel do Presidente que assuma a direção dos 

trabalhos. 
(O SR. DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 

22:42 HORAS). 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Jorge Abreu. 
O SR. JORGE ABREU - Sr. Presidente, para apresentar quatro Indicações de 

nossa autoria: 

1ª) Indica ao Ilm Sr. Superintendente do IBAMA no Estado de Mato Grosso, 
Dr. Jacob Kuffner, a necessidade de instalar um viveiro de mudas no Município de Sinop, com 
essências nativas da região. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, Artigo 239, alínea “g”, da Indicação, do 
Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, que seja encaminhado expediente ao Ilm Sr. Superintendente do IBAMA no Estado 
de Mato Grosso, Dr. Jacob kuffner, mostrando a necessidade de instalar um viveiro de mudas 
no Município de Sinop, com essências nativas da região. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 
22:34 HORAS.  

 

 Pag.2  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Sinop, como maior pólo madeireiro do Estado, há muito 

carece de um viveiro de mudas com essências nativas da região para que se possa dar maior 
ênfase aos relacionamentos, como forma de garantir matéria-prima para o futuro, reduzindo 
sobremaneira a pressão sobre as florestas nativas da região. 

Diante do exposto, informamos que se faz necessário recurso orçamentário da 
ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que garantiria a produção e plantio de 160.000 
(cento e sessenta mil) mudas para distribuição entre os pequenos e médios produtores do 
município. 

Apelo, pois, para o espírito visionário dos Parlamentares, que compõem 
conosco esta Casa de Leis, na busca de garantia de matéria-prima para o futuro de um dos 
principais itens da nossa base econômica, a madeira. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JORGE ABREU - PMN. 
 

2ª) Indica ao Ilm Sr. Superintendente do IBAMA no Estado de Mato Grosso, 
Dr. Jacob kuffner, a necessidade de isentar da reposição florestal os recortes de madeira 
oriundos do beneficiamento de toras. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, Artigo 239, alínea “g”, da Indicação, do 
Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, que seja encaminhado expediente ao Ilm Sr. Superintendente do IBAMA no Estado 
de Mato Grosso, Dr. Jacob kuffner, mostrando a necessidade de isentar da reposição florestal 
os recortes de madeira oriundos do beneficiamento de toras. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Estado de Mato Grosso é o maior pólo madeireiro do País. Durante o 

beneficiamento de madeira em toras, milhares de metros cúbicos de pequenos recortes de 
madeira que poderiam ser aproveitados na fabricação de forros, portas, enchimento de 
portas, pernas de camas, etc, são queimados, diariamente, provocando poluição ambiental, 
por ter seu custo elevado caso seja aproveitado, em virtude da reposição florestal ser cobrada 
como se fosse madeira normal de mercado. 

Esse tipo de madeira, que ora solicitamos a aludida isenção, caso seja 
aproveitada, será em sua maioria utilizada por micros e pequenos empresários e com menor 
custo de produção irá com certeza gerar empregos e riquezas para o nosso Estado. 

Apelo, pois, para a sapiência dos meus nobres Pares na aprovação da presente 
propositura. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JORGE ABREU -PMN. 
 

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente da CEMAT, a necessidade da implantação da rede elétrica no Bairro Jardim Rio 
Claro, no Município de São José do Rio Claro. 
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Com fulcro na Resolução n 18/91, Artigo 239, alínea “g”, da Indicação, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da CEMAT, mostrando a necessidade da implantação da rede elétrica no 
Bairro Jardim Rio Claro, no Município de São José do Rio Claro. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de São José do Rio Claro, com mais de 20.000 habitantes, apesar 

de relativamente jovem, vem apresentando um grande desenvolvimento, o que tem 
ocasionado um grande aumento da produção em sua sede. 

Com a grande migração que para lá aflora, novos bairros estão sendo criados 
na cidade, porém sem nenhuma estrutura básica, necessitando, pois, do apoio das autoridades 
competentes  para levar maior conforto para as famílias que para lá seguiram em busca de 
dias melhores e progresso para o nosso Estado. 

Com a implantação da rede elétrica do Bairro Jardim Rio Claro, mais de 120 
famílias serão beneficiadas, num total de aproximadamente 600 pessoas. 

Apelo, pois, pela sapiência dos nobres Pares na aprovação da presente 
matéria, para levarmos um pouco de conforto a essa população que tanto luta pelo progresso 
do nosso Estado. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JORGE ABREU - PMN. 
 

4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente da CEMAT, a necessidade da ampliação da rede elétrica no Bairro Jardim Olinda, 
no Município de São José do Rio Claro. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, Artigo 239, alínea “g”, da Indicação, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da CEMAT, mostrando a necessidade de ampliação da rede elétrica no 
Bairro Jardim Olinda, no Município de São José do Rio Claro. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O jovem Município de São José do Rio Claro, no Médio-norte do nosso Estado, 

trata-se de um município pujante e em franco desenvolvimento, e em virtude do seu grande 
progresso houve um grande aumento populacional na cidade, conseqüentemente, grandes 
problemas estruturais entre os quais o energético. 

O Bairro Jardim Olinda foi um dos bairros que apresentou maior aumento 
populacional, fazendo com que a capacidade de seus transformadores tornassem 
incompatíveis com a demanda,  gerando com isso um caos incontrolável, principalmente no 
que se refere à queima de aparelhos eletrodomésticos, culminando em grandes prejuízos aos 
moradores daquela local, além do que, temos também muitas residências sem energia 
necessitando, pois, da ampliação da rede elétrica. 
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Diante do exposto, apelo aos nobres Pares pela aprovação da presente 
propositura. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JORGE ABREU - PMN. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Riva. 
O SR. RIVA - Sr. Presidente, para apresentar várias proposições de nossa 

autoria: 
1ª)PROJETO DE LEI: 

Regulamenta o inciso VI do Art. 129 da 
Constituição do Estado de Mato Grosso, 
fixando os casos de contratação de 
pessoal por tempo determinado, para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 

o que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 
a seguinte Lei: 

Art. 1 Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 
no âmbito da administração direta, das autarquias e fundações públicas poderão ser efetuadas 
contratações de pessoal por tempo determinado, através de contrato de locação de serviços. 

Art. 2 São consideradas como de necessidade temporária de excepcional 
interesse público as contratações de pessoal que visem: 

I - combater surtos epidêmicos; 
II - atender situações de calamidade pública; 
III - substituir professor; 
IV - a execução de serviço por profissional de notória especialização, 

inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; 
V - atender a outras situações de urgência que venham a ser definidas 

em lei e que fujam à previsão ordinária. 

§ 1 As contratações a que se refere este artigo terão dotação específica e 
não poderão ultrapassar doze meses, vedada a prorrogação desse prazo. 

§ 2 A contratação temporária será precedida de processo seletivo 
sumário e simplificado, sujeito à ampla divulgação em jornal de grande circulação, além da 
imprensa oficial, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV. 

§ 3 É vedado o desvio de função da pessoa contratada na forma desta 
lei, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade  civil e 
administrativa da autoridade contratante. 

§ 4 Nas contratações temporárias serão observados os valores do 
mercado de trabalho. 

§ 5 Na área do ensino, o contrato emergencial de professor somente 
será admitido: 

a) nos casos de vacância temporária do cargo de professor e quando não 
houver substituto ou professor com hora-aula sobrando para disciplina, sempre precedido de 
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parecer formal do Conselho Diretor da Escola e da Delegacia de Educação fundamentando a 
necessidade da contratação; 

b) quando, para as disciplinas que, realizado o concurso, não se 
apresentarem candidatos, hipótese em que será admitida renovação do contrato enquanto não 
realizado novo concurso para disciplina. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Inspira o presente Projeto de Lei na necessidade de regulamentação do inciso 

VI do Art. 129 da Constituição Estadual, para determinar previamente os casos de contratação 
de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público  

A regra da admissão pessoal no serviço público, imposto pela Constituição 
Federal ( art.37,II) e pela Constituição Estadual (art.129,II), não pode ser contornada pela  
sistemática contratação de pessoal sob alegação difusa de excepcional interesse público, sob 
pena de fraudar a regra de realização do concurso público. 

O legislador federal bem interpretou o inciso IX do Art. 37, fixando na Lei 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, os casos em que se admite a contratação temporária e ali 
estabeleceu a forma do contrato administrativo de locações de serviços. 

O presente projeto de lei, na verdade, torna-se receptivo da legislação federal, 
acrescentando a cláusula de que fujam a previsão ordinária as hipóteses que surgirem e 
venham a ser reguladas em lei. 

Por outro lado, o aluno é a razão de ser da escola e do professor. 
Estará se prejudicando o aluno, como já tem acontecido, pela razão do 

Governo não dispor de um instrumento legal para, rapidamente, atender a falta de professor, 
evitando perdas irreparáveis na aprendizagem por parte do aluno. 

O Poder Legislativo, ao autorizar o Governo a fazer os contratos, não está 
abdicando de suas prerrogativas, mas está agindo, responsavelmente, pensando no aluno que 
é quem merece toda a atenção e consideração dos representantes do povo. 

Aula sempre com professor é fundamental para que o processo pedagógico se 
realize produtivamente e a sociedade confie na sua escola. 

Por não ser hipótese de iniciativa privativa do Governador, por não se tratar 
de servidores públicos, senão que de pessoal temporário, legitima-se a iniciativa parlamentar. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PMN.               
 
2ª) PROJETO DE LEI: 

Institui o Código Estadual de Qualidade 
dos serviços públicos. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em 

vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado sanciona 
a seguinte lei: 
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Art. 1 Fica instituído o Código de Qualidade dos Serviços Públicos , que tem 
por objetivo estabelecer padrões mínimos de qualidade dos serviços de natureza pública, nos 
termos do Art. 175, Parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, Art. 131, inciso IV, da 
Constituição Estadual. 

Parágrafo único  O disposto neste Código aplica-se aos serviços de 
natureza pública e bens de uso comum do povo, em âmbito estadual, prestados por empresas 
públicas, privadas e órgãos  da administração direta e indireta. 

Art. 2 Constituem também objetivos deste Código, balizar e avaliar a 
qualidade dos serviços de natureza pública e bens de uso comum do povo, buscando a 
adequação ao uso e satisfação dos consumidores, observadas as necessidades de 
universalização  dos serviços e racionalização dos custos decorrentes, especialmente nas áreas 
de: 

I - energia elétrica; 
II - águas e esgotos; 
III - saúde pública; 
IV - educação básica; 
V - segurança pública; 
VI - proteção do meio ambiente; 
VII -transporte; 
VIII - justiça; 
IX - assistência social básica. 

Art. 3 A qualidade dos serviços de natureza pública será aferida por 
consultas científicas junto aos usuários e por indicadores de desempenho, tendo-se por 
objetivo: 

I - níveis crescentes de universalização dos serviços públicos; 
II - níveis crescentes de continuidade dos serviços públicos; 
III - níveis crescentes de rapidez no restabelecimento dos serviços 

públicos; 
IV - níveis crescentes na qualidade dos bens e serviços públicos; 
V - redução dos níveis de perda dos produtos; 
VI - melhoria da qualidade do ambiente e de vida da população. 

Art. 4 A formulação dos indicadores que compõem este Código e outros 
complementares, serão estabelecidos pela Secretaria de Planejamento. 

§ 1 As metas dos indicadores serão elaboradas pela Secretaria de Estado 
de Planejamento e Coordenação Geral para períodos de quatro anos, com revisões anuais 
obrigatórias. 

§ 2 Fará parte da aferição de que trata o caput do Artigo 3 consulta 
anual com os usuários dos serviços públicos. 

§ 3 A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral deverá 
divulgar ostensivamente à população mato-grossense a presente lei, utilizando-se da rede 
escolar, das contas de serviço público, meios de comunicação e demais formas que 

possibilitem a criação em curto prazo do Cadastro de Usuários Voluntários que trata o Art. 5. 
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§ 4 Caberá à Secretaria de Coordenação e Planejamento enviar no 
prazo máximo de 180 dias, a contar da aprovação desta lei, aos Usuários Voluntários as 

informações de que trata o documento referido no  § 4 do Artigo 5. 

Art. 5 É obrigatório facultar a todo cidadão residente no Estado de Mato 
Grosso, maior de idade, fazer parte do Cadastro de Usuários Voluntários Interessados em 
Participar dos Assuntos de Serviços Públicos de que trata esta lei. Estes voluntários receberão 
periodicamente informações dos andamentos dos trabalhos pertinentes a esta lei. Em 
contraparte, prestarão informações periódicas sobre a qualidade dos serviços de que forem 
usuários. 

§ 1 Os Usuários Voluntários referido no caput deste artigo votarão nos 
índices e metas estabelecidos neste Código; bem como poderão propor para apreciação da 
Secretaria  de Estado de Planejamento e Coordenação Geral a formulação de novos 
indicadores e metas. 

§ 2 A votação será realizada através do Correio ou pessoalmente na 
Secretaria de Planejamento ou locais a serem  estabelecidos por estes órgãos. 

§ 3 Estabelece-se o prazo de 30 dias após o recebimento do documento 
contendo a formulação, metas, exemplos didáticos de cálculos e apuração dos indicadores, 
além de carta resposta com porte postal pago para possibilitar o exercício do voto de que 

tratam os §§ 1 e 2. 

§ 4 As metas dos indicadores de que trata este Código, após serem 
votadas pelos Usuários Voluntários, serão encaminhadas pela Secretaria de Coordenação e 
Planejamento para a aprovação do Poder Legislativo, quando da apresentação dos Projetos de 
Lei dos Orçamentos Anuais. 

§ 5 O Cadastro de Usuário Voluntário de Serviços Públicos de que trata 
o caput deste artigo deverá ser atualizado, mantido e disponibilizado aos interessados na 
Secretaria de Estado de planejamento e Coordenação Geral. 

Art. 6 Os órgãos prestadores de serviços de natureza pública (empresas 
públicas, privadas e da administração direta e indireta do Estado) fornecerão à Secretaria de 
Coordenação e Planejamento os dados necessários para a apuração dos indicadores previstos 
neste Código. 

§ 1 A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral com 
base nas informações de que trata o caput deste artigo, bem como nas pesquisas de opinião 
pública e nas auditorias técnicas enviarão à Assembléia Legislativa relatórios trimestrais da 
evolução dos indicadores de que trata este Código. 

§ 2 A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 
obriga-se a efetuar ao menos uma audiência pública anual, para explicarem aos interessados 
a evolução dos serviços públicos de que trata a presente lei. 

 
Título II 

DAS PREMIAÇÕES E SANÇÕES 
 

Art. 7 A Assembléia Legislativa distinguirá anualmente com premiação 
honorífica as equipes de profissionais e os prestadores de serviços que se destacarem por 
atingir os dez melhores padrões de desempenho do Estado de Mato Grosso. 
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Art. 8 O Poder Executivo premiará com cursos de aperfeiçoamento técnico 
no exterior dois profissionais (escolhidos com base nos relatórios da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação Geral) com desempenhos superiores à média dos cinco países 
com os melhores padrões internacionais. 

§ 1 Concorrem também à distinção as equipes de profissionais e 
prestadores de serviços que obtiveram melhoras expressivas nos indicadores de resultados em 
suas áreas, mesmo não tendo atingido padrão internacional. 

§ 2 Nenhuma equipe de profissionais  ou prestador de serviço público 
receberá premiação honorífica se fizer parte de conjunto onde a satisfação da qualidade de 
serviço  por parte dos usuários for inferior a 70% (soma dos conceitos ótimo e bom ou 
satisfeito e muito satisfeito com a qualidade dos serviços prestados); e inferior a 80% para o 
caso de premiação com aperfeiçoamento no exterior. 

Art. 9 As infrações das normas deste Código serão penalizadas por multas 
aplicadas estabelecidas em lei específica. 

 
Título III 

DOS INDICADORES BÁSICOS DE DESEMPENHO 
 

Seção I 
DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Art. 10 Este capítulo define os indicadores básicos relativos ao fornecimento 

de energia elétrica pelas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos de energia 
elétrica. 

Art. 11 A quantificação dos índices de continuidade, níveis de tensão e o 
tempo médio de atendimento ao consumidor por conjunto será calculada através dos 
seguintes indicadores: 

I - duração equivalente de interrupção de energia elétrica, por 
consumidor do conjunto considerado; 

II - freqüência equivalente de interrupção de energia elétrica, por 
consumidor do conjunto considerado; 

III - energia total interrompida no conjunto considerado; 
IV - número de reclamações procedentes; 
V - tempo médio de atendimento a unidade consumidora urbana; 
VI - tempo médio de atendimento a unidade consumidora rural; 
VII - matriz de qualidade, técnica dos serviços de energia elétrica, 

indicador global, oriundo da ponderação dos demais indicadores deste artigo. 
 

Seção II 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS 
 
Art. 12 Este capítulo define os indicadores básicos relativos à prestação dos 

serviços públicos de água e esgoto pelos respectivos concessionários e permissionários. 
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Art. 13 A quantificação dos índices de continuidade, níveis de pressão, tempo 
médio de atendimento ao consumidor e perdas de sistema de água por conjunto é calculada 
conforme os seguintes indicadores: 

I - duração equivalente de interrupção de água, por consumidor do 
conjunto considerado; 

II - freqüência equivalente de interrupção de água, por consumidor do 
conjunto considerado; 

III - água total interrompida no conjunto considerado; 
IV - número de reclamações procedentes; 
V - tempo médio de atendimento à unidade consumidora urbana; 
VI - tempo médio de atendimento à unidade consumidora rural; 
VII - matriz de qualidade técnica, indicador global, oriundo da 

ponderação dos demais indicadores deste artigo. 
 
Seção III 
 

DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
 

Art. 14 Este capítulo define os indicadores básicos dos serviços públicos de 
telecomunicações prestados pelas respectivas concessionárias e permissionárias. 

Art. 15 A quantificação dos índices de atendimento e universalização é 
calculada conforme os seguintes indicadores; 

I - taxa de solicitação de conserto para cada 100 telefones; 
II - taxa de atendimento de reparação; 
III - taxa de cumprimento de ordem de serviço; 
IV - taxa de contas reclamadas; 
V - taxa de obtenção do tom de discar; 
VI - taxa de atendimento dos serviços especiais; 
VII - taxa de chamadas completadas; 
VIII- taxa de solicitação de consertos repetidas em trinta (30) dias; 
IX - tempo médio de espera para aquisição de nova linha telefônica; 
X - taxa de chamadas completadas locais; 
XI - disponibilidade de rede; 
XII - percentagem de transação com tempo menor que cinco (5) 

segundos; 
XIII - número de terminais telefônicos públicos para cada mil 

habitantes; 
XIV - número de terminais telefônicos convencionais e celulares em 

operação em relação a cada cem habitantes; 
XV - matriz de qualidade técnica dos serviços de telecomunicações, 

indicador global, oriundo da ponderação dos demais indicadores deste artigo. 
 

Seção IV 
 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 
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Art. 16  Este capítulo define os indicadores básicos relativos à saúde pública 
no Estado de Mato Grosso. 

Art. 17 A quantificação dos índices de mortalidade infantil é calculada 
conforme os seguintes indicadores: 

I - coeficiente de mortalidade infantil para crianças até um ano de 
idade; 

II - coeficiente de mortalidade infantil de zero a cinco anos de idade. 
Art. 18 A quantificação dos índices de expectativa é calculada conforme os 

seguintes indicadores: 
I - mortalidade proporcional até um ano de idade; 
II - mortalidade proporcional até cinco anos de idade; 
III - mortalidade proporcional acima de cinqüenta anos de idade; 
IV - indicador de  longevidade ou expectativa de vida da população; 
V - matriz de qualidade técnica dos serviços de saúde pública, indicador 

global, oriundo da ponderação dos demais indicadores deste artigo. 
Art. 19 A quantificação dos níveis de ações preventivas é calculado conforme 

os seguintes indicadores: 
I - níveis de aleitamento materno; 
II - níveis de exames  preventivos de saúde; 
III -  tempo médio de atendimento; 
IV - número de crianças vacinadas. 

§ 1 O indicador expresso no item II objetiva avaliar a oferta de 
consultas para fins de prevenção de câncer, hipertensão, exames ginecológicos e outras 
medidas preventivas; 

§ 2 O indicador expresso no item III objetiva avaliar o tempo decorrido 
entre a solicitação de consulta e o efetivo atendimento. 

 
Seção V 
 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Art. 20 Este capítulo define os indicadores básicos do ensino público estadual. 
Art. 21  A quantificação dos índices de educação básica é calculada conforme 

os seguintes indicadores: 

I - nível de universalização do ensino de 1 e 2 graus; 
II - nível de evasão escolar; 
III - nível de alfabetização na faixa etária; 
IV - nível de repetência; 
V - aproveitamento mínimo; 
VI - matriz de qualidade técnica da Educação Básica, indicador global 

oriundo da ponderação  dos demais indicadores deste artigo. 
Parágrafo único  O aproveitamento mínimo previsto no inciso V será 

apurado pela avaliação externa prevista no Art. 78 da Lei n 10.576, de 14 de novembro de 
1995. 

SEÇÃO VI 
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DA SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Art. 22  Este capítulo define os indicadores básicos da segurança pública e da 
segurança no trânsito no Estado. 

Art. 23 A quantificação dos índices de ocorrência é calculada pelos seguintes 
indicadores: 

I - número proporcional de homicídios; 
II - número proporcional de roubos; 
III - número proporcional de arrombamentos; 
IV - número proporcional de acidentes fatais ocorridos no trânsito no 

conjunto considerado no ano; 
V - número proporcional de acidentes com lesões devido a acidentes de 

trânsito ocorrido no conjunto considerado no período; 
VI - matriz de Qualidade Técnica da segurança pública, indicador 

global, oriundo da ponderação dos demais indicadores deste artigo. 

§ 1 O índice expresso no item II aplica-se no caso de violência à pessoa; 

§ 2 O índice expresso no item III aplica-se no caso de violência ao 
patrimônio; 

§ 3 Os índices expressos nos itens IV e V referem-se a acidentes de 
trânsito. 

 
Seção VII 
 

DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 

Art. 24 Este capítulo define os indicadores básicos de proteção ao meio 
ambiente verificados  no Estado de Mato Grosso. 

Art. 25 A quantificação dos índices das áreas verdes e de lazer é calculada 
conforme os seguintes indicadores: 

I - área verde em metros quadrados por habitantes; 
II - área de lazer em metros quadrados por habitantes. 

Art. 26 A quantificação dos índices de coleta e destinação final de lixo será 
calculada segundo os seguintes indicadores: 

I - população atendida por coleta de lixo; 
II - proporção do lixo coletado; 
III - população atendida por coleta de lixo seletiva; 
IV - proporção de lixo seletivo coletado; 
V - destinação final. 

Art. 27 A quantificação dos índices de qualidade do ar será calculada 
segundo os seguintes indicadores: 

I - nível de monóxido de carbono no ar; 
II - nível de dióxido de enxofre; 
III - nível de óxido de nitrogênio; 
IV - nível de hidrocarbonetos; 
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V - nível de materiais particulados. 
Art. 28 A quantificação dos níveis de ruído será calculada segundo o 

indicador que mede o ruído médio em decibéis. 
Art. 29  O índice de água do sistema fluvial leva em consideração os seguintes 

parâmetros: 
I - oxigênio dissolvido; 
II - coliformes fecais; 
III - PH; 
IV - DBO (Demanda Biológica de Oxigênio); 
V - nitratos; 
VI - fosfatos; 
VII - turbidez e, 
VIII - sólidos totais. 

Art. 30 A quantificação da matriz de Qualidade da Proteção ao Meio 
Ambiente, indicador global, oriundo da ponderação de todos indicadores de que trata esta 
seção VII. 

 
Seção VIII 
 

DOS TRANSPORTES 
 

Art. 31 Este capítulo define os indicadores básicos dos transportes públicos no 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 32 A quantificação dos índices relativos aos transportes públicos e 
rodovias será calculado pelos seguintes indicadores: 

I - tempo necessário para deslocamento (ida e volta) dos trabalhadores 
de seus domicílios aos locais de trabalho, utilizando transportes públicos municipais e 
intermunicipais; 

II - velocidade média do deslocamento, no horário de pico dos veículos 
nos aglomerados urbanos no Estado; 

III - percentagens da população com possibilidade de deslocar-se de sua 
residência ao local de trabalho utilizando bicicletas; 

IV - nível de pontualidade; 
V - relação percentual entre os quilômetros de rodovias intermunicipais 

e estaduais que requerem manutenção sobre quilômetros totais de rodovias existentes; 
VI - relação percentual entre a quilometragem de estradas 

intermunicipais e estaduais adequadamente sinalizadas pela quilometragem total de estradas 
do conjunto. 

VII - matriz de Qualidade Técnica dos Transportes, indicador global, 
oriundo da ponderação dos demais indicadores deste artigo. 

 
 Seção IX 
 
DA JUSTIÇA 
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 Art. 33 Este capítulo define os indicadores básicos dos serviços públicos de 
justiça em primeira e segunda instância no Estado de Mato Grosso. 

Art. 34 A quantificação dos índices relativos à justiça será calculada pelos 
seguintes indicadores: 

I - tempo médio de atendimento ao cidadão quando de demandas 
jurídicas; 

II - índice de satisfação do cidadão com os serviços de justiça; 
III - nível de universalização dos serviços de justiça; 
IV - taxa de resolução de demandas de cidadãos por justiça em prazos 

inferiores a 90 dias. 
V - matriz de Qualidade Técnica da Justiça, indicador global, oriundo da 

ponderação dos demais indicadores deste artigo. 
 

Seção X 
 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 
 

Art. 35 Este capítulo define os indicadores básicos dos serviços públicos de 
assistência social básica no Estado de Mato Grosso. 

Art. 36 A quantificação dos índices relativos a assistência básica será 
calculada pelos seguintes indicadores: 

I - índice de população abaixo da linha de pobreza; 
II - índice de população morando em sub-habitação; 
III - índice de menores abandonados; 
IV - matriz de Qualidade Técnica da Assistência Social Básica, i 

indicador global, oriundo da ponderação dos demais indicadores deste artigo. 
Art. 37 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 38 Revogam-se as disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de 

Mato Grosso e o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n 8.078/90) garantem a 
prestação e a qualidade dos serviços de natureza pública à população. O Código de Defesa do 
Consumidor, em seu Art. 22, dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,  contínuos. 

O Código de Qualidade do Serviço público será um instrumento que irá 
garantir à sociedade civil um serviço público mais adequado e satisfatório para a comunidade 
deste Estado. É preciso que seja assegurada não somente a qualidade do serviço, mas também 
sua democratização de forma que atenda eficientemente o mercado crescente. Neste código a 
população terá a oportunidade de se manifestar através dos serviços de teleligações, pesquisas 
de opinião pública ou diretamente no órgão executor sua insatisfação na prestação dos 
serviços públicos. 

Por sua vez, a implantação do Código proporcionará alguns benefícios como: 
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- os serviços de natureza pública de boa qualidade e crescentemente 
universalizados, permitirão isonomia entre os grandes contingentes da população, sem opção 
por alternativas privadas, e as minorias que podem prescindir de parte desses serviços; 

- em situação semelhante de alocação de recursos existem grandes diferenças 
de desempenho, o que passará a ser de conhecimento da sociedade; 

- mudanças na relação da sociedade civil com os prestadores de serviços de 
natureza pública que passam a ter mais responsabilidades no exercício da cidadania; 

- a sociedade civil poderá acompanhar o desempenho dos serviços de 
natureza pública prestados no Estado de Mato Grosso. 

A experiência prática tem demonstrado que os serviços apresentam grandes 
avanços, mesmo permanecendo escassos os recursos, quando se trabalha com base em 
indicadores de resultados. 

A necessidade do Código de Qualidade dos Serviços Públicos surgiu na análise 
das diversas áreas públicas e não tem a pretensão de esgotar o assunto, ao contrário, fica 
aberta a possibilidade de seu aperfeiçoamento, se contar com a colaboração dos mais diversos 
segmentos da população mato-grossense. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PMN. 
 
3ª) REQUERIMENTO: Nos termos do Artigo 161, inciso V, do Regimento 

Interno, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que autorize a realização de 

Sessão Solene para comemorar o 30 aniversário da Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato 
Grosso, a realizar-se no dia 28 de maio do corrente ano, às 17:00 horas, no Plenário das 
Deliberações “Deputado Oscar Soares”. 

O presente Requerimento objetiva proporcionar uma integração do Poder 
Legislativo do Estado de Mato Grosso nos eventos comemorativos ao trigésimo aniversário da 
Justiça Federal. 

Proponho a realização de uma Sessão Solene em reconhecimento aos atos 
relevantes prestados à sociedade mato-grossense, motivação justa ao necessário empenho dos 
nobres Pares para a aprovação desta proposição. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PMN. 
 

4ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura e ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a 
necessidade da pavimentação da Rodovia MT-206, no trecho que liga Alta Floresta a 
Paranaíta, na altura do Frigorífico Frigolíder. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após 

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 

do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura e ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente do DVOP, demonstrando a necessidade da pavimentação da Rodovia MT-
206, no trecho que liga Alta Floresta a Paranaíta, na altura do Frigorífico Frigolíder. 

 
JUSTIFICATIVA 
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A comunidade de Alta Floresta reivindica a pavimentação da referida rodovia, 
principalmente no trecho de 08 quilômetros, vez que ali está construindo uma empresa 
frigorífica que gerará empregos diretos e indiretos, bem como aquecerá a economia da 
região. 

Entendendo a importância deste pleito para acolher a expectativa daquela 
população trabalhadora é que contamos com o acolhimento dos nobres Pares na aprovação 
desta propositura. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PMN. 
 

5ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, a necessidade de ceder um veículo ao 
Batalhão da Polícia Militar do Município de Juína. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após 

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 

do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, demonstrando a 
necessidade de ceder um veículo ao Batalhão da Polícia Militar do Município de Juína. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Juína, localizado ao Norte do Estado, possui uma extensa área 

territorial de 26.350 km² e uma população de 32.420 habitantes. 
Infelizmente, os atos de desrespeito às leis têm aumentado na região, 

ocasionando inúmeras ocorrências, fato que tem preocupado a sociedade em geral. 
Como constatamos in loco, a Polícia Militar encontra inúmeras dificuldades 

em realizar seu trabalho, principalmente no patrulhamento ostensivo, por falta de viatura. 
Em razão do exposto é que os Vereadores Aldenor Batista de Almeida e 

Zulmor Curzel apresentaram-nos a reivindicação, solicitando que as autoridades competentes 
cedam um veículo ao Batalhão da Polícia Militar de Juína, para viabilizar o trabalho daqueles 
policiais. 

Considerando ser oportuno e justo o pleito, é que esperamos contar com os 
nobres Pares para acolher a propositura. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PMN. 
 
6ª) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no artigo 268, alínea “c”, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais e 
encaminhe ao Professor OSWALDO e Equipe do PROJETO RENASCER, Voto de 
Congratulações, na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO manifesta suas 
efusivas Congratulações pela valiosa administração do PROJETO RENASCER, cujas 
características envolvem os ideais inseridos na Constituição Cidadã, inter-relacionando a 
criança carente à sociedade brasileira. 

Dos inúmeros projetos aplicados na Educação do País, temos no Município de 
Juara em plena atividade o PROJETO RENASCER, com o objetivo de sanar naquela região o 
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problema do analfabetismo, preparando crianças na faixa etária de 07 a 14 anos ao 
enfrentamento educacional, cultural e profissional para o final deste século e assim iniciando 

o 3 milênio. 
Para o inter-relacionamento da criança com a cidadania, enaltecemos o apoio 

do Prefeito Municipal de Juara, Sr. Priminho Antônio Riva, à Divisão de Organização e 
Promoção Social da Prefeitura Municipal, onde a 1ª Dama Srª Marlene Riva, promoveu 
adequação ao Projeto anterior acrescentando os cursos de Computação com duração de 03 
(três) meses e Curso de Cerâmica, ficando o Projeto com os Cursos de Artefatos de Madeira, 
Karatê-Do, Teatro, Pintura em Tecidos, Música, Corte e Costura, Horticultura e Plantas 
Ornamentais, na gestão anterior o Projeto atendia 450 crianças e hoje atende a uma clientela 
de 580 crianças carentes. 

Seu objetivo primeiro é integrar a criança na sociedade em sua totalidade, ou 
seja, transformá-la em um cidadão apto à produção, à educação, à geração de renda para seu 
auto-sustento. 

Hoje, em Juara, crianças que já fizeram parte do Projeto estão produzindo e 
ganhando dinheiro com sua produção, aumentando assim a qualidade de vida de toda sua 
família. 

Um aspecto interessante no módulo Artefatos de Madeira é perceber o tipo de 
educação que ele gera. Além de profissionalizar a criança, ensina o respeito à ecologia e ao 
meio ambiente: o trabalho, feito a partir de rejeitos de madeira deixados pelas serrarias, 
ensina também o não-desperdício, a valorização da matéria-prima até sua última instância. 

Das metas do PROJETO RENASCER destacamos o incansável e excelente 
trabalho efetuado pelo Professor Oswaldo Pereira da Silva - 64 anos, e sua equipe formada 
por: Mara Francisca da Silva - 37 anos, Tiago Júnior Matricardi Moreira - 10 anos, Edérson 
Moraes - 13 anos, Elias Siqueira dos Anjos - 13 anos, Edvaldo Severino da Silva - 13 anos. 
Com o acompanhamento dos Servidores Municipais: Tânia Figueira, Antônio Carlos Riva e 

Marcus Vinícius Pizzólio Alves, a participação de Juara na III FEMOV e 1 Salão de Designer 
de Mato Grosso, foi um sucesso visível a todos os que visitaram a Feira. 

Entendemos que o ensino aplicado, voltado à criança carente, merece nossas 
sinceras Congratulações, pelo seu desempenho alcançado e ótimo grau de eficiência 
mostrada, é que deixamos aqui nosso comprometimento de apoio a Projetos dessa natureza. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PMN. 
 
7ª) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no artigo 268, alínea “c”, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 
encaminhe ao Pastor JUAREZ JERÔNIMO DE FREIRE, da Igreja Assembléia de Deus 
Madureira, extensivo a todos os membros da congregação, Voto de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas locais, onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 
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Por isso o serviço dos apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre:  

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei,  
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura; 
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
Vale ainda ressaltar que no momento em que o Poder Público gasta fortunas 

em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade, pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos. 
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA 
 
8ª) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no Artigo 268, alínea “c”, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 
encaminhe ao Representante JOSÉ MARCOS PININGA FILHO da Igreja Apostólica, extensivo a 
todos os membros da congregação, Voto de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas locais, onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso o serviço dos apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre:  

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei;  
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura; 
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
Vale ainda ressaltar que no momento em que o Poder Público gasta fortunas 

em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade, pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos. 
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA 
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9ª) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no Artigo 268, alínea “c”, do 
Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais e 
encaminhe ao Pastor MARCOS EDUARDO DA SILVA da Igreja Presbiteriana Independente, 
extensivo a todos os membros da congregação, Voto de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas locais, onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso o serviço dos apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre: 

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei;  
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura; 
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
Vale ainda ressaltar que, no momento em que o Poder Público gasta fortunas 

em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos. 
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA 
 
10) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no artigo 268, alínea “c”, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 
encaminhe ao Pastor ADERIVALDO JOSÉ DE MORAES da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
extensivo a todos os membros da Congregação, Voto de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas locais, onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso o serviço dos apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre:  

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei,  
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura; 
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
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Vale ainda ressaltar, que no momento em que o poder público gasta fortunas 
em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos. 
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA 
 
11) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no Artigo 268, alínea “c”, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 
encaminhe ao Pastor DORVAL BENEDITO DO NASCIMENTO da Igreja Presbiteriana 
Renovada, extensivo a todos os membros da congregação, Voto de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas locais, onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso o serviço dos apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre: 

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei;  
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura; 
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
Vale ainda ressaltar, que no momento em que o Poder Público gasta fortunas 

em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos. 
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA 
 
12) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no artigo 268, alínea “c”, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 
encaminhe ao Cooperador SINVALDO BARBOSA da Congregação Cristã no Brasil, extensivo a 
todos os membros da congregação, Voto de Congratulação, na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 
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A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas locais, onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso o serviço dos apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre:  

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei,  
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura; 
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
Vale ainda ressaltar, que no momento em que o Poder Público gasta fortunas 

em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos. 
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA 
 
13) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro no artigo 268, alínea “c”, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 
encaminhe ao Pastor ANTÔNIO PÚBLICO DE BRITO, da Igreja Assembléia de Deus, extensivo 
a todos membros da congregação, VOTO DE CONGRATULAÇÃO, na forma: 

A ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas, locais onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso, o serviço dos Apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé  em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre: 

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei; 
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura;  
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Vale ainda ressaltar que, no momento em que Poder Público gasta fortunas 

em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade, pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 
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Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos.  
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PRESIDENTE. 
 
14) VOTO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro nos artigos 268, alínea “c”, do 

Regimento  Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 

encaminhe ao Pastor Wierberti Monteiro Rocha, da Igreja ADVENTISTA DO 7 DIA, extensivo 
a todos os membros da congregação, VOTO DE CONGRATULAÇÃO,  na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta sua 
efusiva CONGRATULAÇÃO, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de  Mato Grosso.” 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para edificação de Igrejas, locais onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso, o serviço dos apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação envangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre:  

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei; 
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura; 
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Vale ainda ressaltar, que no momento em que o Poder Público gasta fortunas 

em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos  somos irmãos. 
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PRESIDENTE. 
 
15) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro nos artigos 268, alínea “c” 

do Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais e 
encaminhe ao Pastor RAIMUNDO ROGÉRIO LOPES, da Igreja do Evangelho Quadrangular, 
extensivo a todos membros da congregação, VOTO DE CONGRATULAÇÃO, na forma: 

A ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 
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A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas, locais onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso, o serviço dos Apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé  em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre: 

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei; 
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura;  
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Vale ainda ressaltar que no momento em que Poder Público gasta fortunas em 

vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade, pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos.  
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PRESIDENTE. 
 
16) VOTO DE CONGRATULAÇÕES: Com fulcro nos artigos 268, alínea “c”do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que registre nos Anais e 
encaminhe ao DIRETOR JOSÉ LAURENTINO NUNES FILHO, do Templo  Adventista da 
Promessa, extensivo a todos  membros da congregação, VOTO DE CONGRATULAÇÃO, na 
forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO manifesta sua 
efusiva Congratulação, pelo relevante trabalho envolvendo a pregação do Evangelho nas 
comunidades do Estado de Mato Grosso. 

A adoção da palavra de Deus, pelos seguidores de Jesus Cristo, fez com que o 
ensinamento passado a Pedro fosse a vertente para a edificação de Igrejas, locais onde uma ou 
mais pessoas cultuam a Deus. 

Por isso, o serviço dos Apóstolos deve conduzir toda Igreja a confessar a fé  em 
Jesus Filho de Deus e Messias. 

Congratulamos por esta sua ação evangelizadora bíblica e ensinamentos 
promovendo conhecimentos sobre: 

Direitos Civis: Vida, Integridade, Liberdade, Igualdade perante a Lei; 
Direitos Sociais: Educação, Saúde e Cultura;  
Direitos Econômicos: Terra, Alimento, Trabalho e Moradia. 
 
JUSTIFICATIVA 
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Vale ainda ressaltar que no momento em que o Poder Público gasta fortunas 
em vão, em programas de recuperação de pessoas drogadas e alcoólatras sem um retorno 
reconhecido, as igrejas evangélicas dedicam-se a este trabalho prestando relevantes serviços à 
sociedade, pois retiram das ruas as pessoas com desvios de conduta social, além de sua 
indispensável e necessária atuação evangelizadora, exercendo assim um serviço bíblico. 

Por ser Deus o Pai, formamos uma única família, onde todos somos irmãos.  
No que peço aos demais pares seu beneplácito para apoiar as ações dessa 

entidade evangelizadora. 
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. 
Deputado RIVA - PRESIDENTE. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Amador Tut. 
O SR. AMADOR TUT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar várias 

Indicações de nossa autoria: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Sr. Secretário-
Chefe da Casa Civil e Presidente da CEMAT, a necessidade urgente da ligação da rede de 
energia elétrica, com extensão de alta tensão trifásica nas chácaras do Bairro Pedra 90. 

Com fulcro no artigo 239, letra “g”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

Indica a Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja expedido ofício ao Exm Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e Presidente da CEMAT,  mostrando a 
necessidade da ligação da rede de energia elétrica, com extensão de alta tensão trifásica nas 
chácaras do Bairro Pedra 90. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
É compreensivo que os moradores das Chácaras do Bairro Pedra 90 venham 

reivindicar a ligação de rede de energia elétrica, com extensão de alta tensão trifásica, sendo 
que uma dessas chácaras tem um projeto de Olericultura, gerando aproximadamente 15 
empregos diretamente. 

As chácaras são habitadas por muitas famílias, e vemos o seu crescimento dia 
a dia, por isso se faz necessário que seja providenciada a ligação. Sabemos que é quase 
impossível viver com a inexistência desse fator básico no cotidiano de qualquer cidadão. 

É de extrema urgência que seja levado até aquelas chácaras energia elétrica, 
para que aquela população, tenha um pouco mais de conforto e segurança, aumentando a 
produção e gerando receita. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. 
Deputado AMADOR TUT - LÍDER DO PL. 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 
Secretário-chefe da Casa Civil e Presidente da CEMAT, a necessidade urgente da instalação de 
uma usina termoelétrica, no recém-criado Distrito de Veranópolis, Município de Confresa. 

Com fulcro no Art. 239, letra “g”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

indica a Mesa, ouvido o soberano Plenário seja expedido ofício ao Exm Sr. Governador do 

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-chefe da Casa Civil e Presidente da CEMAT, a 
necessidade urgente da instalação de uma usina termoelétrica, no recém criado Distrito de 
Veranópolis, Município de Confresa. 
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JUSTIFICATIVA 
 
Atendendo a reivindicação do Vereador Geancarlos Francisco Guimarães, da 

Câmara Municipal de Confresa, que há muito vem lutando, pelo conforto e melhores 
condições daquele povo, é que solicitamos a urgência da instalação da usina termoelétrica no 
recém-criado Distrito de Veranópolis. 

A comunidade é habitada por uma população carente, e vemos o seu 
crescimento dia-a-dia, por isso se faz necessário que o Governo providencie a extensão. 
Sabemos que é quase impossível viver no centro urbano com a inexistência desse fator básico 
no cotidiano de qualquer cidadão. 

É de extrema urgência, que seja levado até aquele Distrito a energia elétrica 
para aquela população. As pessoas que ali residem merecem um pouco mais de conforto e 
segurança uma vez que, com a inexistência do solicitado serviço, os moradores vivem diversas 
dificuldades, como nos afazeres domésticos, comerciais e até mesmo em se tratando nas horas 
de lazer. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado AMADOR TUT 
 

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Secretário-chefe 
da Casa Civil e ao Presidente da TELEMAT, a necessidade urgente de instalação de um telefone 
público comunitário (ORELHÃO), no recém-criado Distrito de Veranópolis, no Município de 
Confresa. 

Com fulcro no Art. 239, letra “g”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

indica a Mesa, ouvido o soberano Plenário seja expedido ofício ao Exm Sr. Governador do 

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-chefe da Casa Civil e Presidente da TELEMAT, 
afirmando a necessidade de implantação e instalação de um posto telefônico, no recém-criado 
Distrito de Veranópolis, Município de Confresa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se de um Distrito recém-criado, que precisa do nosso apoio para que 

possa se desenvolver, como não poderia deixar de se apresentar a necessidade de ver 
resolvidos os inúmeros problemas, dentre os quais destacam-se a necessidade de instalação de 
um telefone público, no referido endereço. Por ser um Distrito formado por familiares de 
baixa renda, sem condições de adquirir uma linha telefônica. 

Aquela população fica totalmente isolada, passando por grandes dificuldades, 
quando há necessidade de serviços relacionados à saúde, segurança ou qualquer outro 
atendimento imediato, os mesmos têm de se deslocar uma distância de 30 quilômetros para 
poder ter algum tipo de atendimento. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado AMADOR TUT 
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4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário  de Estado de Saúde, a urgente necessidade da 
implantação de um Posto de Saúde no Bairro Vila Nova, no Município de Confresa. 

Com fulcro no Art. 239, letra “g”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

indico à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário  
de Estado de Saúde, mostrando a urgente necessidade da implantação de um Posto de Saúde 
no Bairro Vila Nova, no Município de Confresa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se de um Município em desenvolvimento, como não poderia deixar de 

se apresentar a necessidade de ver resolvidos os inúmeros problemas, dentre os quais destaca-
se a necessidade de um Posto de Saúde, para atender aquela população carente, pois a mesma 
quando precisa de um atendimento precisa se deslocar até a Capital, sendo que o Bairro Vila 
Nova possui 6.000 moradores. 

Aquela população fica totalmente isolada, passando por grandes dificuldades, 
quando há necessidade de serviços relacionados à saúde, segurança ou qualquer outro 
atendimento imediato. 

Por isso achamos que se faça o mais rápido possível este Posto de Saúde, pois é 
um Bairro sem infra-estrutura nenhuma. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado AMADOR TUT 
 
E fazer um apelo ao INCRA, que faça a instalação de sua sede lá em Confresa, 

porque hoje aqueles colonos têm que se deslocarem de uma extensão de 300 quilômetros 
para poderem chegar a reivindicar as coisas junto ao INCRA, é um dos maiores assentamento 
da atualidade. 

Portanto, peço aos demais Pares, Sr. Presidente, que estas Indicações sejam 
levadas com bastante zelo a todos esses órgãos que nós reivindicamos, para que nós possamos 
resolver os problemas daqueles familiares daqueles que lá se instalaram, com esperança, com 
vontade, com dedicação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, para apresentar um Projeto de Lei, de 

autoria das Lideranças Partidárias: 
Declara de utilidade pública a 
Associação Cuiabana de Defesa do 
Consumidor - ADECON. 

 
A ASSEMBLÉIA 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. 1 Fica declarada de utilidade pública a Associação Cuiabana de Defesa 
do Consumidor. 
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Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A Associação Cuiabana de Defesa do Consumidor - ADECON, é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração intermediada, com autonomia administrativa-
financeira, criada em 1995, para defender os direitos e legítimos interesses de seus associados 
e consumidores em geral, como também conscientizá-los a respeito de seus direitos e deveres 
estabelecidos na relação do consumo. 

Por ser uma Associação que se destaca na comunidade pela sua relevante 
função social, principalmente por colaborar com as autoridades públicas ligadas à área das 
relações de consumo no combate ao abuso de outras transgressões previstas em legislações 
especiais e promover programas de esclarecimento e educação da comunidade sobre os seus 
direitos e deveres na área de consumo é que tenho certeza do apoio unânime dos meus Pares 
nesta Casa. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 
 

E, também, para encaminhar a Mensagem n 05/97: 

“Ofício/GG/DAD/006/97, que encaminha Mensagem n 05/97, de autoria 

do Poder Executivo, ao Exm Sr. Deputado Riva, DD. Presidente da Assembléia Legislativa, em 
Cuiabá, 04 de abril de 1997. 

Sr. Presidente, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa augusta 

Assembléia Legislativa a Mensagem n 05/97, acompanhada do incluso Projeto de Lei que 
‘Concede pensão de mercê ao Sr. Avelino Tavares e dá outras providências.’ 

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevado apreço. 
Atenciosamente, 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

MENSAGEM N 05/97 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Deputados: 
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências o incluso 

Projeto de Lei que ‘Concede pensão de mercê ao Sr. Avelino Tavares e dá outras providências.’ 
O beneficiário da presente moção é dedicado cuiabano, fundador do Bairro 

Praeiro, um dos primeiros loteamentos criados com o objetivo de assentar famílias carentes 
que perambulavam pelas periferias da cidade, à margem de qualquer benefício que lhes 
pudesse minimizar o sofrimento. 

O Sr. Avelino Tavares é, sem sombra de dúvidas, um benfeitor desta cidade, 
tendo em vista a sua ativa participação na instalação do Hospital Júlio Müller, cujo espaço 
físico foi doado, parcialmente, por esse homem de elevado espírito público. Isso, sem falar em 
diversas outras obras assistenciais, tais como: trabalho de assistência social com crianças 
carentes no ‘Lar Monteiro Lobato’; doação da área física onde foi construído esse asilo; doação 
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de centenas de lotes a famílias carentes do bairro Praeiro; enfim, diversas atividades 
voluntárias e dirigidas aos menos favorecidos desta cidade. 

Essas atividades fazem do Sr. Avelino Tavares cidadão cuiabano de primeira 
grandeza, com singular espírito altruísta e inegável merecimento da homenagem aqui 
pretendida. 

Por outro lado, ninguém melhor do que Vossas Excelências seriam capazes de 
uma avaliação tão  sincera e honesta, em vista da necessidade material porque passa o 
interessado, seu ‘curriculum’, que bem prova o benefício social por ele carreado e a sua 
evidente atuação na área citadina, de todos conhecida. 

Animado, assim, pelo evidente espírito público que sempre reinou no âmbito 
das decisões dessa augusta Assembléia, proponho à deliberação dos eminentes Deputados o 
presente Projeto de Lei, na certeza de ser mais uma vez distinguido com a sua aprovação. 

Colho do ensejo para reiterar aos ilustres membros dessa Casa protestos de 
alta consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá 04 de abril de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 
PROJETO DE LEI: 

Concede pensão especial ao Sr. Avelino 
Tavares e dá outras providências.’ 

 
ASSEMBLÉIA 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. 1 Fica concedida ao Sr. Avelino Tavares uma pensão especial cujo valor 
corresponderá, mensalmente, a 08 (oito) vezes a remuneração estipulada à Referência I da 
Tabela de Vencimentos da Administração Direta - Nível Elementar e Médio de que trata a Lei 

n 6.583, de 13 de dezembro de 1994. 
Parágrafo único A pensão referida neste Artigo é intransferível e 

inacumulável com qualquer outra percebida dos cofres estaduais, exceto a pensão 
previdenciária. 

Art. 2 As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta 
de dotação própria do orçamento do Estado. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4 Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá 04 de abril de 1997, 176 da Independência e 

109 da República. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado” 
 

E, Ofício n 019/97, que encaminha Mensagem n 08/97, de autoria do 

Poder Executivo, datado em Cuiabá, 17 de abril de 1997, do Exm Sr. Governador do Estado 

ao Exm Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 
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Sr. Presidente, 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa augusta Assembléia 

Legislativa a Mensagem n 08/97, acompanhada do incluso Projeto de Lei que ‘autoriza o 
Poder Executivo a doar à União Federal, para uso do Ministério do Exército, o imóvel que 
menciona, e estabelecer permuta de áreas’. 

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevado apreço. 
Atenciosamente, 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 

Exm Sr. Presidente, 

Exms Srs. Deputados: 
No exercício da competência estabelecida no Artigo 39 e com supedâneo no 

Artigo 25, inciso X, alínea ‘b’, ambos da Constituição do Estado, tenho a subida honra de me 
dirigir a V. Exªs para submeter à qualificada apreciação dessa augusta Casa de Leis o anexo 
Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a doar e permutar com a União Federal o imóvel 
destinado ao Ministério do Exército-13ª Brigada de Infantaria Motorizada ‘Barão de 
Melgaço’, uma área de propriedade do Estado de Mato Grosso, conforme o remanescente da 

matrícula n 69.209, fls. 013, Livro 2-GZ, - 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, Cartório 

do 2 Ofício, totalizando 104.2644 hectares, avaliada pelo Departamento de Viação e Obras 
Públicas-DVOP, em 21 de fevereiro de 1997, em R$ 8.424.563,52 (oito milhões, 
quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinqüenta e dois 
centavos), localizada no Centro Político Administrativo, nesta Capital, destinada à ampliação 
das instalações militares da donatária, neste Estado, e receber em doação a área ‘Mãe 
Bonifácia’, de propriedade da União Federal, com superfície de 771.609,00m² (setecentos e 

setenta e um mil, seiscentos e nove metros quadrados), remanescente da matrícula n 38.012, 
fls. 88, Livro 3-AC, 1ª CRI de Cuiabá avaliada pelos técnicos do Serviço de Engenharia da 
Secretaria do Patrimônio da União, em R$ 7.245.549,00 (sete milhões, duzentos e quarenta e 
cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais), localizada à margem esquerda da Perimetral 
(Av. Miguel Sutil), no sentido Barro Duro - Ponte Nova, destinada à implantação do Parque da 
Cidade de Cuiabá. 

Ilustres Legisladores, há interesse da mais alta relevância na permuta dos bens 
imóveis mencionados, uma vez que a área que atualmente pertence ao Estado, por ser 
contígua ao quartel da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada ‘Barão de Melgaço’, é específica 
à ampliação de suas instalações militares. 

Por sua vez, a área denominada ‘Mãe Bonifácia’, encravada na mancha que 
define nossa Capital como ‘Cidade Verde’, e que será recebida em doação da União, em 
contrapartida, na presente permuta, transformar-se-á no Parque da Cidade, permitindo, 
assim, que o ecossistema que a mesma representa fique protegido e perpetuado para as 
futuras gerações, propiciando, de imediato, à população cuiabana, significativa melhoria na 
qualidade de vida. 

Assim, a proposição, em vias de autorização, atenderá tanto aos interesses da 
entidade pública Federal envolvida, como, seguramente, aos da coletividade. 
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Estes, pois, são os motivos que me inclinam a submeter o presente Projeto de 
Lei à apreciação desse Poder Legislativo, contando, como sempre, com a compreensão e apoio 
de V. Exªs, traduzidos na aprovação desta proposição. 

Ao ensejo, renovo aos membros dessa Casa meus protestos de elevado apreço 
e distinta consideração. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de abril de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI: 

Autoriza o Poder Executivo a doar à 
União Federal, para uso do Ministério 
do Exército, o imóvel que menciona e 
estabelecer permuta de áreas. 

A ASSEMBLÉIA 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. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União Federal, para uso do 
Ministério do Exército, uma área de terras localizada nos Setores ‘D’ e ‘F’ do Centro Político 
Administrativo-CPA, em Cuiabá/MT, com 104.2644 hectares, de propriedade do Estado de 

Mato Grosso, conforme parte remanescente da Matrícula n 69.209, fls. 013, Livro 2-GZ, de 

29 de julho de 1992, Cartório do 2 Ofício da 1ª Circunscrição Imobiliária da Capital, que 
assim se descreve e caracteriza: 

I - CAMINHAMENTO - o Marco I está cravado na intersecção das margens da 
Rua I com a Avenida ‘B’ margem direita da Rua I sentido Av. ‘B’ - Av. Hist. Rubens de 

Mendonça; do marco I com ângulo interno de 8701’58” e percorrendo 321,00m cravou-se 
o marco II; do marco II com ângulo interno de 274O32’00” e percorrendo 343,00m cravou-

se o marco III; do marco III com ângulo interno de 19023’54” e percorrendo 666,00m 

cravou-se o marco IV; do marco IV com ângulo interno de 18358’24” e percorrendo 

16,20m cravou-se o marco V; do marco V com ângulo interno de 23530’00” e percorrendo 

179,00m cravou-se o marco VI; do marco VI com ângulo interno de 17830’00” e 
percorrendo 113,14m cravou-se o marco VII; do marco VII com ângulo interno de 

18210’00” percorrendo 33,66m cravou-se o marco VIII; do marco VIII com ângulo interno 

de 18130’00” e percorrendo 19,47m cravou-se o marco IX; do marco IX com ângulo 

interno de 22500’00” e percorrendo 2,66m cravou-se o marco X; do marco X com ângulo 

interno de 17330’00” e percorrendo 37,80m cravou-se o marco XI; do marco XI com 

ângulo interno de 8200’00” e percorrendo 21,42m cravou-se o marco XII; do marco XII 

com ângulo interno de 16130’00” e percorrendo 100,00m cravou-se o marco XIII; do 

marco XIII com ângulo interno de 8930’00” e percorrendo 435,00m cravou-se o marco 

XIV; do marco XIV com ângulo interno de 21730’00” e percorrendo 643,50m cravou-se o 

marco XV; do marco XV com ângulo interno de 13630’00” e percorrendo 376,00m cravou-

se o marco XVI; do marco XVI com ângulo interno de 5000’00” e percorrendo 210,00m 

cravou-se o marco XVII; do marco XVII com ângulo interno de 27500’00” e percorrendo 

1.009,00m cravou-se o marco XVIII; do marco XVIII com ângulo interno de 13400’00” e 
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percorrendo 600,00m cravou-se o marco XIX; do marco XIX com ângulo interno de 

98023’44” e percorrendo 650,00m cravou-se o marco XX; do marco XX com ângulo 

interno de 8330’00” e percorrendo 800,00m encontra-se o marco I onde iniciou-se este 
caminhamento. 

II - LIMITES DAS LINHAS - linhas I-II - limita-se com a Rua ‘I’; linhas II-III-
IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII - limita-se com terras do INPE; linhas XII-XIII-XIV - limita-se 
com terras do CPA; linhas XIV-XV-XVI - limita-se com o Jardim Florianópolis; linhas XVI-
XVII - limita-se com a estrada para Chapada dos Guimarães; linhas XVII-CVIII-XIX - limita-
se com terras da COHAB; linhas XIX-XX - limita-se com terras do CPA.; linhas XX-I limita 
com a Avenida ‘B’. 

Art. 2 A área descrita no artigo 1 foi avaliada pelo Departamento de Viação 
e Obras Públicas-DVOP, em 21 de fevereiro de 1997, em R$ 8.424.563,53 (oito milhões, 
quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinqüenta e dois 

centavos), conforme Laudo de Avaliação n 009/97, junto ao Processo n 12.863-5/96/PGE. 

Art. 3 A presente doação destina-se à ampliação das instalações do Quartel 
da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada ‘Barão de Melgaço’, sendo feita em permuta, a favor 
do Estado de Mato Grosso, com área de 771.609,00m² (setecentos e setenta e um mil 
seiscentos e nove metros quadrados), denominada ‘Estande de Tiro Mãe Bonifácia’, destacada 
de área maior de 784.000,00 m² (setecentos e oitenta e quatro mil metros quadrados), de 
propriedade da União, e sob guarda do Ministério do Exército, conforme matrícula 38.012, 

fls. 88, Livro 3-AC, Cartório do 2 Ofício, da 1ª Circunscrição da Capital, que assim se 
descreve e caracteriza: 

O ponto 01 é um marco de concreto cravado na junção da cerca limite com a 
margem esquerda da estrada que dá acesso à área. Partindo do M-1 com azimute de 

30439’27” e distância de 265,60m, confrontando com terras da Prefeitura Municipal, 

chega-se ao M-2; partindo do M-2, com azimute de 6528’21” e distância de 37,24m, 
confrontando com terras de Luiz Antônio Vieira, chega-se ao M-3; deste, com azimute de 

35106’49” e distância de 50,04m, com mesma confrontação, chega-se ao M-4; deste, com 

azimute de 1639’01” e distância de 472,75m, confrontando com terras da Prefeitura 

Municipal, chega-se ao M-5; deste, com azimute de 5734’05” e distância de 50,95m, 
confrontando com a faixa de domínio da Avenida Miguel Sutil, chega-se ao M-6; deste, com 

azimute de 4656’48” e distância de 410,07, com mesma confrontação, chega-se ao M-7; 

deste, com azimute de 9142’20” e distância de 183,21m, chega-se ao M-8; deste, com 

azimute de 12031’43” e distância de 90,90m, chega-se ao M-9; deste, com azimute de 

15258’21” e distância de 36,30m, chega-se ao M-10; deste, com azimute de 13421’23” e 

distância de 96,14m, chega-se ao M-11; deste, com azimute de 10826’29” e distância de 
171,12m, chega se ao M-12. Todos os marcos compreendidos entre os M-7 e M-12 

confrontam com terras da União. Seguindo do M-12, com azimute de 12859’13” e distância 

de 64,97m, chega-se ao M-12A; deste, com azimute de 14042’24” e distância de 20,10m, 

chega-se ao M-12B; deste, com azimute de 13855’14” e distância de 23,97m, chega-se ao 

M-13; deste, com azimute de 14549’39”, e distância de 127,59m, chega-se ao M-14. Todos 
os marcos compreendidos entre os M-12 e M-14 confrontam com a faixa de domínio da 
Avenida Miguel Sutil. Do M-14, marco de concreto cravado na junção da faixa de domínio 
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da Avenida Miguel Sutil com faixa de domínio da Avenida Filinto Müller, segue-se com 

azimute de 21631’38” e distância de 660,803m, confrontando com faixa de domínio da 

Avenida Filinto Müller, até o M-15, deste, com azimute de 33457’10” e distância de 
95,51m, confrontando com a faixa de domínio da Rua Presidente Café Filho, até o M-16; 

deste, com azimute de 22027’22” e distância de 314,99m, confrontando com terras da 

Prefeitura Municipal, chega-se ao M-17; deste, com azimute de 31007’11” e distância de 
27,97m, confrontando com terras de Manoel Estevão de Figueiredo, chega-se ao M-17A; 

deste, com azimute de 21344’05” e distância de 45,61m, com mesma confrontação, chega-

se ao M-18; deste, com azimute de 30258’02” e distância de 85,86m, confrontando com 

terras da Prefeitura Municipal, chega-se ao M-19; deste, com azimute de 20002’09” e 
distância de 46,52m, com mesma confrontação, chega-se ao M-20, deste, com azimute de 

30234’26” e distância de 204,80m, confrontando, ainda, com terras da Prefeitura 
Municipal, chega-se ao M-1, marco inicial desta descrição, fechando um polígono irregular 
de área 771.009,00m² e perímetro de 3.583,00m excluindo a área de servidão administrativa 
na faixa contígua à Avenida Miguel Sutil (Perimetral). 

Parágrafo único  Esta área, objeto da presente permuta, foi avaliada em R$ 
7.245.546,00 (sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis 

reais), conforme Laudo de Avaliação Técnica às fls. 47 a 62/PGE, constante no Processo n 
12.863-5/96/PGE, e se destina à implantação do Parque da Cidade de Cuiabá. 

Art. 4 Compete à Procuradoria-Geral do Estado tomar as providências 
necessárias à efetivação da permuta de que trata esta lei. 

Art. 5 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6 Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 17 de abril de 1997, 178 da Independência e 

109 da República. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado.” 
O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Solicitamos ao 

Deputado Riva que reassuma a direção dos trabalhos. 
(O SR. DEPUTADO RIVA REASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 22:51 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - “Ofício GG/024/DAD/97, datado em Cuiabá, 28 de 

abril de 1997, do Exm Sr. Governador do Estado ao Exm Sr. Deputado Riva, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª e na oportunidade, em atendimento ao 

disposto nos Artigos 26, XXVII, e 151, Parágrafo único, da Constituição Estadual, 

encaminhar-lhe cópias dos Convênios ICMS s/n e ns 05 a 34/97; Protocolo ICMS n 07 e 

08/97 e Ajuste SINIEF n 01/97, celebrados na 33ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, realizada na data de 3 de fevereiro de 1997, em 
Brasília-DF, e nas 84ª e 85ª Reuniões Ordinárias do citado Colegiado, realizadas, 
respectivamente nas datas de 14 de fevereiro de 1997 e 21 de março de 1997, em Belém-PA e 
Florianópolis-SC, solicitando a devida apreciação dessa augusta Assembléia Legislativa. 
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Ao ensejo, reitero a V. Exª e ao seus dignos Pares protestos de elevado apreço. 
Atenciosamente. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado” 
 

E, ainda, Ofício n 347/97, da Casa Civil, respondendo Requerimento n 

102/96, de autoria da Deputada Serys Slhessarenko; Ofício n 346/97, da Casa Civil, 

respondendo ao Requerimento n 021/96, de autoria do Deputado Benedito Pinto; Ofício n 

373/97, da Casa Civil respondendo Requerimento n 061/97, de autoria do Deputado 

Gilmar Fabris; Ofício n 391/97, da Casa Civil, respondendo ao Requerimento de Informação 

n 54/96, de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro. 
Agradecemos a paciência, Sr. Presidente, de V. Exª e do Plenário. Estamos 

cumprindo com a nossa obrigação de Líder da Bancada Governista trazendo - na medida do 
possível, e com bastante boa vontade e insistência, às vezes - as respostas dos Requerimentos 
de Informação apresentados pelos Srs. Deputados e aprovados por esta Casa de Leis. Muito 
obrigado! 

O SR. PRESIDENTE - Nós é que agradecemos. 
Com a palavra, o Deputado Manoel do Presidente. 
O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Sr. Presidente, para apresentar uma 

Indicação e um Requerimento: 

INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente do DETRAN, a necessidade da informatização da CIRETRAN de Campo 
Novo do Parecis. 

Com fulcro no Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, solicito à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DETRAN, 
mostrando a necessidade da informatização da CIRETRAN de Campo Novo do Parecis. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Pedimos providências urgentes para a informatização da CIRETRAN de 

Campo Novo do Parecis, de modo que a mesma seja interligada, via computador, ao DETRAN 
da Capital e, conseqüentemente, do Brasil. 

Hoje o simples licenciamento de um veículo demora de quinze a vinte dias 
para ser concluído, tendo em vista a necessidade de todos os documentos (pessoal e do 
veículo) serem encaminhados para Cuiabá para confecção, estando sempre o DETRAN 
sobrecarregado, pois são poucos os municípios que estão informatizados. 

Essa demora causa aborrecimentos aos proprietários de veículos e 
despachantes, perdendo, também, divisas o município, pois os veículos na sua maioria são 
emplacados em Cuiabá onde é recolhido o imposto devido, que não é repassado para a cidade 
onde o veículo irá permanecer. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE. 
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REQUERIMENTO: Com fulcro no Artigo 28, da Constituição Estadual, e no 
Artigo 268, alínea “h”, do Regimento Interno desta Casa, requeiro à Mesa, ouvido o soberano 

Plenário, sejam solicitadas ao Exm Sr. Governador do Estado as informações referentes ao 
funcionamento da Defensoria Pública neste Estado. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Tal pedido de informação tem relação ao andamento/implantação da 

Defensoria Pública em nosso Estado, encontrando-se alicerçado às freqüentes indagações a 
nós dirigidas pelos profissionais ligados à área, como também à população carente de modo 
geral, que aguarda com ansiedade o efetivo funcionamento. 

Com a certeza que receberemos informações completas sobre o assunto em 
tela é que pedimos o apoio dos nobres Pares. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a Deputada Serys Slhessarenko. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, para apresentar um 

Requerimento e uma Indicação: 

1) REQUERIMENTO: Com base no Artigo 46, da Constituição Estadual e 
Artigos 258 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano 
Plenário, sejam solicitadas ao Sr. Governador informações sobre obras e dívidas públicas em 
Mato Grosso, a seguir especificadas: 

a) Relação das obras públicas executadas pela atual administração, com os 
valores empenhados e as efetivamente pagas; 

b) relação das obras públicas que estão paralisadas e quais os valores 
necessários para concluí-las; 

c) o débito consolidado que o Estado tem com os bancos, fornecedores e 
prestadores de serviços; 

d) o volume e valores das cartas de créditos e qual o deságio na 
comercialização. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A transparência na gerência da coisa pública e seus gastos diuturnos impõem 

ao Poder Legislativo ação fiscalizadora atenta para poder contribuir nas soluções dos 
problemas que afligem a administração pública em Mato Grosso. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputada SERYS SLHESSARENKO-PT. 
 

2) INDICAÇÃO: Nos termos regimentais, requeiro à Mesa, ouvido o soberano 

Plenário, que seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Secretário de Estado de Segurança 

Pública, Sr. Hilário Mozer, indicando a urgente necessidade de destinar uma viatura para o 5 
Batalhão de Polícia Militar, do Município de Poconé. 
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JUSTIFICATIVA 
 
O destacamento de Polícia Militar de Poconé dispõe de apenas um veículo, 

tipo Gol, que já está muito desgastado pelo uso, e que é absolutamente insuficiente para 
atender às necessidades dos serviços de segurança que devem ser prestados à população do 
Município de Poconé. 

Urgente se faz a melhoria das condições de trabalho daquele destacamento. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputada SERYS SLHESSARENKO-PT. 
 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Paulo Moura 

(AUSENTE). Com a palavra, o nobre Deputado Eliene. 
O SR. ELIENE - Sr. Presidente, nobres Pares, para apresentar quatro Indicações 

e uma Moção de Congratulação: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao 

Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, a urgente necessidade da expansão da rede de água até o 
Jardim Paiaguás II. 

Com fulcro na Resolução 18/91, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio 

Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato 

Grosso, com cópia ao Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, mostrando a urgente necessidade da 
expansão da rede de água até o Jardim Paiaguás II. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Há quarenta e oito dias, 65 famílias ocuparam uma área devoluta nas 

proximidades do Residencial Paiaguás. 
Acontece que essas famílias vêm passando uma série de dificuldades, 

principalmente pela falta de água, que tem sido buscada de muito longe. 
Sem dúvida que essa situação vem penalizando sobremaneira as mulheres e 

crianças em maior proporção. 
A Associação de Moradores, constituída em 23.03, está trabalhando no 

sentido de conseguir junto aos órgãos competentes, o mínimo de infra-estrutura para o novo 
bairro dentre elas a expansão da rede de água até a comunidade que denominaram de Jardim 
Paiaguás II. 

Com base no exposto e na reivindicação da Associação de Moradores, é que 
justifico esta Indicação. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado ELIENE-PSB. 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao 

Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, a urgente necessidade do fornecimento de água à Praia 
Grande, no Município de Várzea Grande. 

Com fulcro na Resolução 18/91, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio 

Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato 
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Grosso, com cópia ao Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, mostrando a urgente necessidade do 
fornecimento de água à Praia Grande, no Município de Várzea Grande. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Os moradores da comunidade de Praia Grande, à 10 km da cidade de Várzea 

Grande, não têm água encanada. 
A bomba que distribuía água do poço está quebrada, há algum tempo, o que 

vem complicar ainda mais a situação. 
Para amenizar o problema da população, a SANEMAT doou uma caixa d’água 

com capacidade de 40 mil litros, mas que até agora não foi instalada. 
Essa situação tem revoltado os moradores que têm recorrido às águas das 

chuvas. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado ELIENE-PSB. 
 

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, a necessidade da construção do muro na EEPSG 
“Alvarina Alves de Freitas”, no Município de Planalto da Serra. 

Com fulcro na Resolução 18/91, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio 

Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato 

Grosso, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, mostrando a urgente 
necessidade da construção do muro na EEPSG “Alvarina Alves de Freitas”, no Município de 
Planalto da Serra. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O problema da insegurança, um dos quais a EEPSG “Alvarina Alves de 

Freitas” vem enfrentando, já que a mesma encontra-se exposta à ação dos vândalos pela 
inexistência do muro, é bastante sério. 

Assim, a comunidade escolar está reivindicando a construção do muro para 
que tenha o mínimo de tranqüilidade para desenvolver o trabalho educacional. 

Com base no exposto, justifico esta Indicação. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado ELIENE-PSB. 
 

4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao 

Ilm Sr. Presidente da CEMAT, a urgente necessidade da expansão da rede de energia elétrica 
ao Jardim Paiaguás II. 

Com fulcro na Resolução 18/91, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio 

Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato 

Grosso, com cópia ao Ilm Sr. Presidente da CEMAT, mostrando a urgente necessidade da 
expansão da rede de energia elétrica ao Jardim Paiaguás II. 
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JUSTIFICATIVA 
  
Há quarenta e oito dias, 65 famílias ocuparam uma área devoluta, nas 

proximidades do Residencial Paiaguás. 
Acontece que essas famílias estão passando por uma série de dificuldades, 

principalmente pela falta de energia. 
Sendo assim, a Associação de Moradores, já constituída em 23.03, reivindica 

com a máxima urgência a expansão da rede até a comunidade que denominaram de Jardim 
Paiaguás II. 

Com base no exposto, é que justifico esta Indicação. 
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado ELIENE-PSB. 
 
5ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio Plenário, seja 
enviada Moção de Congratulação ao Sr. Wockton Santos, Presidente da Associação da escola 
Especial Educandário Asa Branca e demais membros, pelos 10 anos de existência da 
Instituição, vazada nos seguinte termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados e Deputadas que a compõem, congratula-se com o Sr. Wockton Santos, Presidente 
da Associação da Escola Especial Educandário Asa Branca, e demais membros, pela passagem 
dos 10 anos de existência da Instituição. 

Foi em 21.04.87 que um grupo de pais de crianças excepcionais reuniu-se 
em busca de melhor atendimento para seus filhos e fundaram a Associação, que ao longo 
desse tempo vem atingindo seus objetivos. 

Atualmente, a Escola conta com 35 alunos, que junto com a família buscam 
conquistar a independência e uma vida melhor. 

O Educandário, apesar de todas as dificuldades, já conseguiu integrar 12 
alunos à Escolas de Ensino Regular, graças à determinação e vontade dos seus membros e o 
ensino estruturado e personalizado. 

A Escola, mesmo desenvolvendo um trabalho da maior relevância, sobrevive 
praticamente das contribuições dos pais, que pagam mensalidade de acordo com o poder 
aquisitivo de cada família. 

Portanto, esta Casa de Leis não poderia deixar de registrar esse magnífico 
trabalho que vem sendo realizado e, ao mesmo tempo, revelar a difícil situação da Instituição 
e a necessidade de apoio mais efetivo por parte do Poder Público, tanto a nível estadual 
quanto municipal, e do empresário. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado ELIENE-PSB. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Pares, quero apresentar, em 

conjunto com o nobre Deputado José Lacerda, uma Indicação para a construção do presídio 
federal no Município e na Comarca de Pontes e Lacerda. 

Este pedido tem a sua justificativa embasada no fato de que, no Orçamento 
Geral da União para este ano, ficou aprovada a construção de um presídio federal para 
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aquela nossa região, a região da Grande Cáceres, por ser uma região importante, região de 
fronteira e, numa Audiência Pública realizada em Cáceres, a comunidade cacerense rejeitou a 
construção naquela localidade. 

E entendemos até que foi de muito bom grado, porque Pontes e Lacerda é sede 
de uma Comarca e, no entanto, o presídio, que na verdade nem está classificado como 
presídio e, sim, como uma cadeia pública, mas chamado Presídio de Vila Bela, que comporta 
36 presos e tem, hoje, 117 presos, inclusive alguns da mais alta periculosidade, onde ali  o 
presídio não oferece nenhuma  segurança e já ocorreram várias fugas. 

Então, é importante a construção desse presídio no Município de Pontes e 
Lacerda, primeiro porque vai significar um aumento da geração de emprego local e, segundo, 
porque vai resolver definitivamente um programa de segurança pública daquela região, e 
assim encaminhamos ao Sr. Governador do Estado: 

Indica ao Exm. Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário 
de Estado de Justiça, a urgente necessidade da construção de uma Penitenciária Pública, em 
Pontes e Lacerda. 

Com fundamento no que dispõe a Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm. Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm. Sr. Secretário de Estado de Justiça, mostrando a 
necessidade da construção de uma Penitenciária Pública Federal, em Pontes e Lacerda, a 
construção  esta já aprovada no Orçamento geral da União para o ano de 1997. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Um dos problemas sociais mais graves que vem atingindo a população de 

Pontes e Lacerda é a insegurança, em função da falta de uma penitenciária no município, 
uma vez que os detentores e condenados têm lotado as cadeias dos municípios vizinhos, como 
por exemplo, a Cadeia Pública de Vila Bela que se encontra com superlotação de detentos de 
alta periculosidade. 

A construção deste Presídio Federal em Cáceres já foi aprovada no Orçamento 
da União para 1997. 

Como o Município de Cáceres não demonstra interesse na construção deste 
Presídio ali, e como a região necessita deste, o Município de Pontes e Lacerda, por se tratar de 
Cidade Pólo da Região e que é sede da Comarca que atende a todos os municípios 
circunsvizinhos, é o ideal. 

Sendo assim, o atendimento a esta necessidade seria de grande alcance social, 
pois amenizaria as dificuldades de trabalho e ação das Polícias em Pontes e Lacerda e região, 
garantindo a segurança de todos. 

Com base no exposto, e na reivindicação da Comunidade lacerdense, justifico 
esta Indicação. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado José Lacerda. 
O SR. JOSÉ LACERDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar várias 

indicações de nossa autoria: 
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1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, a 
necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o Município de Pedra Preta. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente Indicatório ao  Exm Sr. Governador do 

Estado de Mato Grosso, com cópia aos Exms Srs. Secretário de Estado da Casa Civil e ao de 
Segurança, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Pedra Preta, graças à fertilidade de seu solo e da sua 

boa localização, devido a proximidade com outras rgiões produtoras, vem atraindo milhares 
de pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante desse crescimento, consequentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública a comunidade. 

A Polícia Militar neste Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que estão impossibilitados pela falta de infra-estrutura e 
veículos, impedindo que os profissionais desta área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o Destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação de que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, a 
necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o Município de São José do Povo. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente Indicatório ao  Exm Sr. Governador do 

Estado de Mato Grosso, com cópia aos Exms Srs. Secretário de Estado da Casa Civil e ao de 
Segurança, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de São José do Povo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de São José do Povo, graças à fertilidade de seu solo e 

da sua boa localização, devido a proximidade com outras rgiões produtoras, vem atraindo 
milhares de pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante desse crescimento, consequentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública a comunidade. 
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A Polícia Militar neste Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que estão impossibilitados pela falta de infra-estrutura e 
veículos, impedindo que os profissionais desta área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o Destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação de que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, a 
necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o Município de Rondonópolis. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente Indicatório ao  Exm Sr. Governador do 

Estado de Mato Grosso, com cópia aos Exms Srs. Secretário de Estado da Casa Civil e ao de 
Segurança, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de Rondonópolis. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Rondonópolis, graças a fertilidade de seu solo e da 

sua boa localização, devido a proximidade com outras rgiões produtoras, vem atraindo 
milhares de pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante desse crescimento, consequentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública a comunidade. 

A Polícia Militar neste Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que estão impossibilitados pela falta de infra-estrutura e 
veículos, impedindo que os profissionais desta área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o Destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação de que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação e ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Planejamento, a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G “Kreen 
Akarore”, Município de Guarantã do Norte, no Projeto Centro-Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente Indicatório ao  Exm Sr. Governador do 

Estado de Mato Grosso, com cópia aos Exms Srs. Secretário de Estado de Educação e ao Exm 
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Sr. Secretário de Estado de Planejamento, mostrando a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G 
“Kreen Akarore”, Município de Guarantã do Norte, no Projeto Centro-Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Investir na Educação torna-se primordial para a preparação das crianças e 

jovens, tanto para a formação da cidadania como também para dar bases da preparação para 
a vida. 

Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e capacitação são 
elementos essenciais para o mercado de trabalho. Para uma Educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-la de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 

A modernidade e a nova geração de Comodoro devem ser estimuladas no 
ensino-aprendizagem com meios didáticos, audiovisuais e instalações que permitam o 
máximo desenvolvimento da capacidade social e cultural de suas crianças e jovens. 

Com a inclusão da E.E.P.S.G. “Kreen Akarore”, no Projeto Centro-Oeste as 
aspirações da comunidade no tocante a questão educacional terão, certamente, reais 
condições de concretizarem. 

Cientes, portanto, da importância deste expediente indicatório para a área 
educacional desse município, conclamamos a todos os ilustres Pares para que, com o 
imprescindível apoio de todos, aprovemos esta indicação. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB” 
 

5ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação e ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Planejamento, a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G “Água 
Boa”, Município de Água Boa, no Projeto Centro-Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente Indicatório ao  Exm Sr. Governador do 

Estado de Mato Grosso, com cópia aos Exms Srs. Secretário de Estado de Educação e ao Exm 
Sr. Secretário de Estado de Planejamento, mostrando a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G 
“Água Boa”, Município de Água Boa, no Projeto Centro-Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Investir na Educação torna-se primordial para a preparação das crianças e 

jovens, tanto para a formação da cidadania como também para dar bases da preparação para 
a vida. 

Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e capacitação são 
elementos essenciais para o mercado de trabalho. Para uma Educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-la de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 
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A modernidade e a nova geração de Comodoro devem ser estimuladas no 
ensino-aprendizagem com meios didáticos, audiovisuais e instalações que permitam o 
máximo desenvolvimento da capacidade social e cultural de suas crianças e jovens. 

Com a inclusão da E.E.P.S.G. “Água Boa”, no Projeto Centro-Oeste as 
aspirações da comunidade no tocante a questão educacional terão, certamente, reais 
condições de concretizarem. 

Cientes, portanto, da importância deste expediente indicatório para a área 
educacional desse município, conclamamos a todos os ilustres Pares para que, com o 
imprescindível apoio de todos, aprovemos esta indicação. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB” 
 

6ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação e ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Planejamento, a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G “Pio 
Machado”, Município de Acorizal, no Projeto Centro-Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente Indicatório ao  Exm Sr. Governador do 

Estado de Mato Grosso, com cópia aos Exms Srs. Secretário de Estado de Educação e ao Exm 
Sr. Secretário de Estado de Planejamento, mostrando a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G 
“Pio Machado”, Município de Acorizal, no Projeto Centro-Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Investir na Educação torna-se primordial para a preparação das crianças e 

jovens, tanto para a formação da cidadania como também para dar bases da preparação para 
a vida. 

Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e capacitação são 
elementos essenciais para o mercado de trabalho. Para uma Educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-la de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 

A modernidade e a nova geração de Comodoro devem ser estimuladas no 
ensino-aprendizagem com meios didáticos, audiovisuais e instalações que permitam o 
máximo desenvolvimento da capacidade social e cultural de suas crianças e jovens. 

Com a inclusão da E.E.P.S.G. “Pio Machado”, no Projeto Centro-Oeste as 
aspirações da comunidade no tocante a questão educacional terão, certamente, reais 
condições de concretizarem. 

Cientes, portanto, da importância deste expediente indicatório para a área 
educacional desse município, conclamamos a todos os ilustres Pares para que, com o 
imprescindível apoio de todos, aprovemos esta indicação. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Moisés Feltrin... 
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Antes do Deputado Moisés Feltrin usar a palavra, queremos informar mais 
uma vez aos Srs. Deputados que, por decisão das Lideranças Partidárias, com esta Sessão 
Extraordinária fica suspensa a Sessão matutina de amanhã, para que os Srs. Deputados 
possam participar do Encontro dos Vereadores, que será realizado no Hotel Mato Grosso, a 
partir das 08:30 horas. 

Com a palavra, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar uma 

Voto de Pesar de nossa autoria, endereçado à família do Senhor Alcides Joaquim de Santana, 
Município de Cuiabá. 

Com respaldo nos Artigos 258 e 268, alínea “C” do Regimento Interno deste 
Poder Legislativo, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja aprovado Voto de Pesar 
endereçado à Ilústríssima Família do Doutor Alcides Joaquim de Santana, formulado nos 
seguintes termos: 

O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, profundamente 
consternado pelo infausto e inesperado passamento do Ilustríssimo Doutor Alcides Joaquim de 
Santana, expressa os mais profundos votos de condolências à Senhora Deuzidete do Vale 
Santana e distinta família, bem como à comunidade da 1ª Igreja Batista de Cuiabá, que sofrem 
a dor da perda do excelente e insubstituível esposo, companheiro, pai, médico pediatra, 
pastor, conselheiro e fundador da 1ª Igreja Batista de Cuiabá. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós conhecemos o Dr. Alcides de Santana, há 
mais ou menos 40 anos atrás! Eu creio que, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros 
pediatras que vieram para Cuiabá. Ele é cuiabano, mas formou-se no Rio de Janeiro e veio 
para Cuiabá! E eu me lembro bem, eu acho que ele era o único médico pediatra que tinha 
aqui, depois foram chegando outros. Ele foi médico do meu filho. 

Eu tenho certeza que esse Voto de Pesar será subscrito, talvez, pela maioria 
dos cuiabanos que aqui vivem. Estamos aqui recebendo o interesse do Deputado Roberto 
Nunes, em subscritar conosco este Voto de Pesar. E queremos dizer que é bem merecido que a 
família receba isso, a Comunidade Evangélica também, pelo fato de ser uma grande perda 
para todos nós mato-grossenses. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Nós queremos informar que, de acordo com o Art. 246 - 

e nós gostaríamos que os Srs. Deputados atentassem para o que diz esse Artigo: “Os projetos 
de lei declarativos de utilidade pública dispensarão a apreciação pelo Plenário, sendo que será 
terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.” 

Portanto, nós retornamos o Projeto de Lei n 13/97, de autoria do Deputado 
Gilmar Fabris, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Barra da Água Quente, de Rondonópolis, uma vez que dispensa a apreciação do Plenário, 
de acordo com o Artigo 246. E determinamos que a Comissão de Constituição e Justiça, a 
partir de agora, passe a dar o Parecer em caráter terminativo na Comissão. 

Sobre a mesa, uma Moção de Pesar de autoria do Deputado Nico Baracat. 
“Com base no que dispõe o Regimento Interno, requeiro à Mesa seja enviada 

Moção de Pesar aos familiares do Sr. José Rodrigues do Prado, falecido no dia 25 p.p., vazada 
nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento do povo Mato-grossense, vem externar à família do Sr. José Rodrigues do Prado 
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as mais profundas condolências, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 p.p., em Nossa 
Senhora do Livramento. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O passamento do Sr. José Rodrigues do Prado deixou uma lacuna 

imprescindível na laboriosa comunidade livramentense. Homem dinâmico, pai inigualável, 
José do Prado foi o exemplo de dedicação e dignidade à formação de gerações e gerações. 

Tenho certeza que o seu nome será sempre lembrado como símbolo de luta e 
de garra pelas causas de seu Estado e de sua gente.” 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado NICO BARACAT - PMDB 
Ainda sobre a mesa, proposições de autoria do Deputado Humberto Bosaipo. 

1ª) “Indica ao Exm Sr. Governador, extensivo ao Diretor-Presidente do 
DVOP, a necessidade da destinação de recursos para a recuperação da MT-206, no Município 
de Aripuanã. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08.05.91, indico ao Exm Sr. 
Governador, extensivo ao Diretor-Presidente do DVOP, afirmando a necessidade da 
destinação de recursos para a recuperação da MT-206, no Município de Aripuanã. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Recentemente encaminhamos expediente indicatório ao Sr. Governador e ao 

Presidente do DVOP, mostrando-lhes a necessidade da recuperação da MT-206, no 
Município de Aripuanã, a qual fica as localidades de Colniza, Rosevelt e Mineração São 
Francisco e que se encontra sem condições de tráfego. 

Como resposta, recebemos o Of./SCC/226/97, da Casa Civil, informamos 
que a RVOP-10 de Juína procura manter na referida rodovia uma equipe permanente de 
equipamentos, mas que faltam recursos como combustíveis, pneus e alimentação para a 
execução dos trabalhos. 

Ocorre que apesar dos esforços das comunidades envolvidas e lideranças 
locais, não há no momento, disponibilidade de recursos financeiros no montante necessário à 
manutenção desses serviços, haja vista as grandes dimensões do território do município e os 
inúmeros problemas estruturais a serem enfrentados. 

Portanto, somente com a decisão política por parte do Governo de socorrer a 
população daquelas comunidades solucionará a situação calamitosa dessa família que se 
encontram praticamente abandonadas, numa região tão distante dos grandes centros. 

Assim sendo, solicito a aprovação desta matéria pelos nobres Deputados com 
assento nesta Casa de Leis. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, extensivo ao Diretor-Presidente 
do DVOP, a necessidade da conclusão do Ginásio de Esportes de São Félix do Araguaia. 
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Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08.05.91, indica ao Exm Sr. 
Governador do Estado, extensivo ao Diretor-Presidente do DVOP, afirmando a necessidade da 
conclusão do Ginásio de Esportes de São Félix do Araguaia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A população de São Félix do Araguaia de longa data vem reivindicando a 

conclusão das obras do Ginásio de Esportes daquele Município. 
A empreiteira contratada para a execução dos serviços deu início aos 

trabalhos com a construção de um muro e algumas colunas, sendo que no momento, o 
canteiro de obras encontra-se abandonado. 

Assim sendo, haja vista a falta de condições financeiras, por parte da 
municipalidade, para a conclusão do projeto, somente com recursos do Estado será possível a 
entrega dessa praça de esportes e local de eventos à população de São Félix do Araguaia. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO 
 

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, extensivo ao Comandante-
Geral da PMMT, a necessidade da reativação do posto policial do Jardim Vitória, em Cuiabá. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08.05.91, indica ao Exm Sr. 
Governador do Estado, extensivo ao Comandante-Geral da PMMT, afirmando, a necessidade 
da reativação do posto policial do Jardim Vitória, em Cuiabá. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A população do Jardim Vitória, nesta Capital, encontra-se alarmada com o 

completo clima de insegurança que toma conta do bairro e região, principalmente depois da 
desativação do posto policial ali localizado. 

Segundo declarações dos moradores, são raras as patrulhas ostensivas com 
viaturas de corporação nas ruas do bairro, sendo que já impera um clima de ‘toque de 
recolher’ velado, devido aos inúmeros casos de assaltos, arrombamentos, agressões e 
assassinatos. 

Portanto, é primordial uma urgente tomada de providências por parte das 
autoridades constituídas, para que essa situação não  perdure ainda mais. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO 
 
4ª) Voto de Louvor: Com fundamento nos termos regimentais vigentes, 

requeiro à Mesa Diretora, após ouvido soberano Plenário, para que encaminhe ao Exm Sr. 
Deputado Federal Etivaldo Vadão Gomes - Câmara dos Deputados - Brasília-DF, um Voto de 
Louvor, vazado nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento público à pessoa do empresário 
e Deputado Federal Etivaldo Vadão Gomes, em virtude da sua decisão de instalar na cidade de 
Alto Araguaia, neste Estado a 3ª filial do Frigorifico Frigoestrela, de Estrela Oeste-SP. 
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Com uma capacidade de abate de 500 (quinhentos) bois/dia e gerando cerca 
de 500 (quinhentos) empregos diretos, o novo frigorífico vem fortalecer a economia regional 
e será um fator decisivo para o desenvolvimento não só de Alto Araguaia, mas de grande 
número de municípios limítrofes. 

Ao Deputado Etivaldo Vadão Gomes nossa admiração, respeito e gratidão, 
com votos de um futuro de vitórias e plenas realizações. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO 
 
5ª) Voto de Louvor: Com fundamento nos termos vigentes, requeiro à Mesa 

Diretora, após ouvido soberano Plenário, para que encaminhe ao Ilm Sr. Diretor-geral do 

Grupo Modelo, Sr. Altevir Magalhães - Av. Beira Rio, n 4.004 - Cuiabá - CEP. 78.15190 - 
um Voto de Louvor, vazado nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento à excelente capacidade 
empresarial, gerencial e compromisso com o Estado, por parte da família Magalhães, nas 
pessoas do Diretor-geral, Sr. Altevir Magalhães, demais membros da diretoria e funcionários 
do Grupo Modelo, em virtude da inauguração em tempo recorde, no Bairro Ponte Alta, nesta 
Capital, de mais uma loja, dessa conceituada cadeia de supermercados, empresa 
legitimamente mato-grossense. 

Gerando empregos e divisas para o Estado, o Grupo Modelo reflete em sua 
própria denominação o sucesso dos seus empreendimentos, sendo motivo de orgulho e 
admiração de todos aqueles que acreditam e fazem crescer esta terra. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO 
 
6ª) Voto de Louvor: Com fundamento nos termos regimentais vigentes, 

requeiro à Mesa Diretora, após ouvido soberano Plenário, para que encaminhe ao Ilm Sr. 
Francisco Inácio dos Santos - Presidente da Associação dos Moradores - Rua Mato Grosso, 33 
- Bairro Praeirinho Cuiabá -MT, um Voto de Louvor, vazado nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento público à pessoa do Sr. 
Francisco Inácio dos Santos, pela extraordinária vitória obtida pela chapa que encabeçou nas 
eleições para a Associação dos Moradores do Bairro Praeirinho. 

O espírito de iniciativa e equipe, somados à competência e à longa folha de 
serviços prestados à comunidade, indubitavelmente, foram os fatores determinantes para o 
êxito alcançado e pelo qual estão de parabéns a Associação de Moradores, as famílias 
residentes e todos que colaboram para esse objetivo. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO 
 
7ª) Voto de Louvor: Com fundamento nos termos regimentais vigentes, 

requeiro à Mesa Diretora, após ouvido soberano Plenário, para que encaminhe ao Ilm Sr. 
Pastor Paulo Alves dos Santos - Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Novo Mato 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 
22:34 HORAS.  

 

 Pag.46  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Grosso - Rua Antônio Cesário de Figueiredo n 106 - Bairro Novo Mato Grosso - Cuiabá -MT, 
um Voto de Louvor, vazado nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento público à pessoa do Pastor 
Paulo Alves dos Santos, pela extraordinária vitória obtida pela chapa que encabeçou nas 
eleições para a Associação dos Moradores do Bairro Novo Mato Grosso. 

O espírito de iniciativa e equipe, somados à competência e à longa folha de 
serviços prestados à comunidade, indubitavelmente foram os fatores determinantes para o 
êxito alcançado e pelo qual estão de parabéns a Associação de Moradores, as famílias 
residentes e todos que colaboram para esse objetivo. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO 
 
8ª) Voto de Louvor: Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa 

Diretora, após ouvido soberano Plenário, para que encaminhe aos ilustres Jornalistas Celso 
Ferreira e Paulo Zaviasky, Rádio Clube FM, um Voto de Louvor, vazado nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento público ao trabalho e as 
pessoas dos ilustres Jornalistas Celso Ferreira e Paulo Zaviasky em virtude do excelente nível e 
audiência alcançados pela ‘Nossa Terra, Nossa Gente’, transmitindo diariamente pela Rádio 
Clube FM, nesta Capital. 

Calcado em um jornalismo sério, honesto e profundamente compromissado 
com os valores e legítimos interesses do povo Mato-grossense, o programa em questão ressalta 
os principais fatos que norteiam a vida política, econômica e social desta Terra de Rondon, 
patrono das comunicações. 

Atingindo com eficácia ímpar o seleto grupo de formadores de opinião que 
promovem a cultura e o desenvolvimento do Estado, os citados jornalistas são a vanguarda da 
qualidade que enobrece o jornalismo Tupiniquim. 

Aos jornalistas Celso Ferreira e Paulo Zaviasky, nossa admiração, nosso 
respeito e votos de um futuro promissor de vitórias e plena realização. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO” 
 
Ainda sobre a mesa, uma Moção de Aplauso de autoria do Deputado Wilson 

Santos. 
 
1ª) “De acordo como dispõe o Art. 258, combinado com a alínea “c” do Art. 

268, todos do Regimento Interno desta colenda Assembléia Legislativa, requeremos o 
encaminhamento do presente expediente à Frigoverdi S/A, pela recente implantação de seu 
parque industrial em Mato Grosso, supedaneado nos termos a este em anexo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Estamos vivenciando a entrada do Terceiro Milênio, novo conceito de valores 

que impõe o contexto da globalização das culturas, das relações jurídicas, econômicas, sociais 
e políticas. Seremos em breve habitantes de uma aldeia global. Tais mudanças, de velocidade 
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impressionante, carreia para nossa sociedade, profundas transformações, muitas delas, no 
primeiro instante, de gosto amargo e traumático, até que, em segundo plano, haja a sua plena 
assimilação, e readequação das relações sociais. 

Um dos sintomas desta globalização é o desemprego, pois, as novas técnicas 
no meio de produção, exigem uma mão-de-obra mais especializada, mais eficiente, e de custo 
mais reduzido, no total. 

A máquina pública, em contrapartida, deverá experimentar novo conceito, 
não mais lhe será permitida exercer uma função social, através do inchaço de sua folha de 
pagamento, comprometendo sua eficiência e finalidade. Neste mesmo sentido, haverá, no 
primeiro momento, redução significativa do recolhimento dos impostos, combustível da 
máquina estatal. Tal fato, forçará o Estado, uma nova adequação, nova visão administrativa, 
onde conceitos como Reengenharia, Organização e Métodos e Qualidade Total farão parte do 
dia a dia estatal. A sociedade já está exigindo está nova mudança conceitual. 

Há que se incentivar a iniciativa privada, para exercer, em estrita parceria 
com o Estado a função social, de gerar empregos, permitir, de certa forma, a distribuição da 
renda, com salários justos e participação da força produtiva nos lucros das corporações 
mercantis. 

Não mais será permitido ao Estado o conceito de “Cabidão de Empregos”, ao 
contrário, deve o Estado proporcionar o maior nível de incentivos e garantias, para que a 
iniciativa privada o veja como fiel e seguro companheiro. 

Além disso, cada unidade da Federação terá que competir com as demais, em 
capacidade de garantir à iniciativa privada sua existência, pois, será ela que exercerá daqui 
para frente a função social de gerar empregos, garantindo, por conseqüência melhoria no 
nível e qualidade de vida dos seus trabalhadores, desencadeando uma seqüência de fatos, que 
construirão as bases firmes da nova sociedade, pois, com novos salários, garante-se aumentos 
na circulação de mercadorias, bom para o Estado que arrecada, melhor para o comércio que 
vende. Neste último, haverá necessidade de geração de novos empregos, para atender a nova 
demanda. Novamente, aumenta-se o consumo, circula-se mais mercadorias, bom para o 
Estado que arrecada, melhor para  a indústria que fornece ao comércio. 

Este raciocínio simples, já vem sendo seguido a décadas pelos países 
desenvolvidos, e, sem podermos entender o porquê, nós teimamos em marchar no sentido 
inverso, diminuindo sempre e sempre o poder aquisitivo dos salários, aumentando a recessão 
e o desemprego. 

Voltando ao raciocínio da competitividade entre as Unidades da Federação, 
percebemos a necessidade do Estado de Mato Grosso em romper, de uma vez por todas e de 
forma definitiva, os velhos conceitos de proteção tributária. Ora, todos os demais Estados 
brasileiros estão sentindo a necessidade de buscar parceria significativa com a iniciativa 
privada. Recentemente, observamos uma disputa em os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
pela instalação de uma unidade de produção de uma montadora de carros. Venceu aquele 
que deu maiores garantias e vantagens tributárias. Aparentemente o Estado que trouxe a 
montadora reduziu o recolhimento de impostos, contudo, estará recolhendo este na outra 
ponta, pois aos gerar milhares de empregos reduziu a tensão social, aumentou o consumo de 
bens e serviços da região, arrecadando indiretamente os impostos isentos na produção, 
através da circulação das mercadorias adquiridas pelos novos salários. Ganho na verdade 
duas vezes. 
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Não mais podemos permitir que Mato Grosso não se torne ágil concorrente 
na obtenção de novas indústrias em seu solo, com o novo conceito de isenção tributária. 

Recentemente, Cuiabá foi brindada com a instalação de um Frigorífico, do 
Grupo Verdi, o Frigoverdi. Fruto de empresários que, sempre acreditando no potencial deste 
Estado, vem anos e anos investindo aqui seus recursos, seu tempo, cumprindo sobremaneira 
uma função social, mercantil e econômica. 

Na contramão da cultura estatal, investiram na construção de uma edificação 
de 15.000 m2, operando no ramo de atividade de abate e comercialização, importação e 
exportação de suínos e bovinos. Entram no mercado, com previsão de faturamento de U$ 60 
milhões/ano, destinando 70% (setenta por cento) de sua produção para o mercado interno e 
o restante para o mercado externo. 

Suas instalações permitem o abate de 800 (oitocentos) bovinos e 500 
(quinhentos) suínos. Geram diretamente 240 (duzentos e quarenta) empregos, com 
estimativa de mais 700 (setecentos) empregos indiretos. 

Mato Grosso precisa de homens que invistam no seu solo, no seu povo 
homens sérios, compromissados, não só na obtenção do lucro a qualquer modo, mas que 
acima de tudo, tenham na mente, e em primeiro lugar, o reconhecimento da força de 
trabalho, do humilde que faz o papel de mais um tijolo, que coopera na construção e 
permanência do todo. Homens sensíveis a realidade social que ora experimentamos. 

Mato Grosso precisa acordar definitivamente em relação ao desemprego. 
Precisamos minimizar e rápido as tensões sociais de nossas cidades. Não podemos mais perder 
empresários e suas iniciativas para os Estados vizinhos, pela falta de uma Política de Incentivo 
Fiscal. Precisamos, sim, de homens como os do Grupo Verdi, do Frigorífico Frigoverdi, que 
merecem de forma cabal e insofismável nossa Moção de Aplausos e Congratulações.. 

Pelas razões e fatos supra desenvolvidos, temos certeza que contaremos com o 
apoio dos ilustres Deputados que compõem esta digna Casa de Leis. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1997” 
Deputado WILSON SANTOS 
Ainda sobre a mesa, uma Indicação e um Requerimento de Informação de 

autoria do Deputado Quinca dos Santos. 

1ª) “Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-

Presidente do DVOP e ao Exm Sr. Secretário de Infra-Estrutura, a necessidade de melhorias 
na Ponte existente no Rio Fontoura que liga o Município de São José do Xingu-MT aos demais 
municípios do Baixo Araguaia. 

Com fulcro nas disposições contidas na Resolução n 18/91, indico a douta 

Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP e ao Exm Sr. 
Secretário de Infra-Estrutura, enfatizando a urgente necessidade de melhorias na Ponte 
existente no Rio Fontoura, que liga o Município de São José do Xingu aos demais municípios 
do Baixo Araguaia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Considerando que a Ponte existente no Rio Fontoura que liga o Município de 

São José do Xingu aos demais municípios do Baixo Araguaia encontra-se em estado precário 
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de conservação, podendo inclusive desabar a qualquer momento, isolando aquele município, 
bem como, interrompendo o trânsito de veículos e principalmente a linha de ônibus que serve 
àquela região.  É que apresentamos esta indicação para que as autoridades competentes 
tomem as devidas providências para sanar este grave problema que atualmente vem 
enfrentando a população dos referidos municípios. 

Dos demais Pares com assento neste Parlamento, pedimos o devido apoio para 
a aprovação desta matéria. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado QUINCA DOS SANTOS - PPB 
 
2ª) Conforme disposições contidas no Art. 261 do Regimento Interno desta 

Casa, requeiro à douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente à 
Secretaria de Agricultura, solicitando o seguinte quesito: 

1 - Quantos projetos foram efetivamente atendidos com financiamentos 
oriundos do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no 
âmbito do Estado de Mato Grosso, especificando-se por Município? 

Outrossim, como suporte no aludido dispositivo regimental, seja consignado 
no próprio Requerimento prazo razoável para seu atendimento, ficando estipulado o prazo de 
15 (quinze) dias para a resposta do período formulado. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado QUINCA DOS SANTOS - PPB” 
E também sobre a mesa, duas Indicações de autoria do Deputado Roberto 

Nunes. 

1ª) “Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, a necessidade de 
construir um poço artesiano na localidade denominada Bairro Jardim Olinda, no Município 
de São José do Rio Claro. 

Com base na Resolução n 18/91, de 08/01/91, requeiro à Mesa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da 
SANEMAT, a fim de que o mesmo possibilite a urgente necessidade de construir um poço 
artesiano na localidade denominada Bairro Jardim Olinda, no Município de São José do Rio 
Claro. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Após ouvir as lideranças daquela localidade, acreditamos ser legítima tal 

reivindicação. 
Os moradores, de considerável densidade, enfrentam as já conhecidas de 

desconfortantes inconveniências da falta de água. 
Considerando o crescimento acelerado dessa Comunidade, apelamos para o 

dinamismo da SANEMAT em atender este pleito, bem como o apoio dos nobres Pares, é que 
apresenta esta legítima propositura. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB 
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2ª) Indica ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde a necessidade da 
aquisição de uma ambulância para o Município de Rosário Oeste. 

Com base na Resolução n 18/91, de 08/01/91, requeiro à Mesa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Secretário de Estado 
de Saúde, mostrando a urgente necessidade da aquisição de uma ambulância para o 
Município de Rosário Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Constatamos in loco o pleito contido nesta propositura. 
O veículo que ora serve aquele Município encontra-se em precário estado de 

conservação, tendo prejudicada a sua trafegabilidade pelas constantes visitas à oficina, 
deixando sérios transtornos aos doentes e familiares que dela necessitam. 

Por estas razões, cremos ser legítimo e urgente tal pleito, e que portanto 
espero contar com o apoio dos nobres Pares. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB” 
Ainda sobre a mesa, um Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias. 
“Com fulcro no Artigo 265, alínea C, do Regimento Interno deste Parlamento, 

requeiro à Mesa seja feita juntada ao Projeto de Decreto Legislativo n 01/97 (Susta os efeitos 

do Decreto n 1.438, de 25 de março de 1997, que regulamenta a exigência do ICMS 
Garantido), cópia do estudo elaborado pela Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 
analisando o teor desse Decreto. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997 
Deputado PAULO MOURA - PPB” 
 
E ainda sobre a mesa, uma Moção de Congratulações e um Projeto de Lei 

Complementar de autoria do Deputado Paulo Moura. 
 

1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:  
“Dispõe sobe os crimes de 
responsabilidade do Governador, dos 
Secretários de Estado, do Procurador-
Geral de Justiça, do Procurador-Geral 
do Estado e dá outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em 
vista o que dispõe o Artigo 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 
sanciona a seguinte lei complementar: 

Art. 1 São crimes de responsabilidade do Governador os que atentem contra 
a Constituição Federal ou a do Estado, especialmente contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação; 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do país; 
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V - a probidade na administração; 
VI - a Lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das Leis das decisões judiciais; 
VIII - a guarda e o emprego legal dos dinheiros públicos e do patrimônio 

imobiliário do Estado. 
Parágrafo único - Também respondem pelos crimes definidos nesta lei o 

Vice-Governador, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-
Geral do Estado. 

Art. 2 São crimes de responsabilidade contra a existência política da União: 
I - entreter, direta ou indiretamente, inteligência com Governo 

estrangeiro, provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a república, 
prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de 
guerra contra a república; 

II - tentar diretamente, e por fatos, submeter a União ou alguns dos 
estados ou territórios a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção do 
território nacional; 

III - cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a 
República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade; 

IV - revelar negócios políticos ou militares, que devam ser mantidos 
secretos, a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação; 

V - auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer a guerra ou a 
cometer hostilidade contra a república; 

VI - celebrar convênios ou qualquer forma de ajuste que comprometam 
a dignidade da Nação; 

VII - violar a intimidade dos representantes de Estados estrangeiros 
acreditados no País; 

VIII - não empregar contra o inimigo da Nação os meios de defesa de 
que poderiam dispor; 

IX - violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. 

Art. 3 São crimes de responsabilidade contra o livre exercício do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das 
unidades da Federação: 

I - tentar dissolver a Assembléia Legislativa, impedir a reunião ou tentar 
impedir por qualquer modo o seu funcionamento; 

II - usar de violência ou ameaça contra parlamentar para afastá-lo do 
Legislativo ou para coagí-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou 
tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção; 

III - retardar, sem motivo justo, a liberação dos recursos orçamentários, 
destinados aos Poderes Legislativos e Judiciário; 

IV - violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso 
Nacional, das Assembléias Legislativas dos Estados, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e 
das Câmaras Municipais; 

V - opor-se ao livre exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por 
qualquer meio, o efeito de seus atos, mandatos ou sentenças; 
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VI - usar de violência ou ameaça, para constranger magistrado, ou 
jurado, a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer deixar de fazer 
ato de seu ofício; 

VII - praticar contra os poderes municipais ato definido como crime 
neste artigo; 

VIII - intervir em negócios peculiares aos municípios com desobediência 
às normas constitucionais; 

IX - usar de violência, ameaça, coação ou outro expediente dessa 
natureza para constranger órgão do Ministério Público a tomar ou deixar de tomar medida 
judicial ou extrajudicial ou a realizar ato funcional, ou ainda com o objetivo de influir sobre o 
mérito de medida, ato ou providência a ser tomada; 

X - opor-se diretamente ou por fatos ao funcionamento e ao livre 
exercício do Ministério Público. 

Art. 4 São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos 
políticos, individuais e sociais: 

I - impedir por violência, ameaça ou corrupção o livre exercício do voto; 
II - obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais; 
III - violar o escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o seu 

resultado por meio de substração, desvio ou inutilização do respectivo material; 
IV - utilizar o Poder Estadual para impedir a livre execução da Lei 

Eleitoral; 
V - servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para 

praticar abuso do Poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua; 
VI - subverter ou tentar subverter, por meios violentos, a ordem política 

e social; 
VII - incitar militares à desobediência à Lei ou a infringir normas de 

disciplina profissional; 
VIII - violar, por qualquer modo, direito ou garantia, individual ou 

social, constante da constituição federal; 
IX - tomar ou autorizar durante os estados de defesa ou de sítio, medidas 

de repressão que excedam os limites estabelecidos na Constituição Federal. 

Art. 5 São crimes contra a segurança interna do País: 
I - tentar mudar, por meios ilegais, a forma do Governo da República; 
II - tentar mudar, por meios ilegais, a Constituição Federal ou a de 

alguns dos Estados, ou Lei da União, de Estado ou Município; 
III - omitir providências e atos de sua competência para impedir ou 

frustar a execução de crimes contra a segurança interna do País; 
IV - ausentar-se do Estado sem autorização da Assembléia Legislativa, 

por período superior a 15 (quinze) dias, e/ou do País por qualquer tempo; 
V - permitir ou tolerar a infração federal da ordem pública; 
VI - deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas 

por Lei Federal ou Estadual, necessárias à sua execução e cumprimento. 

Art. 6 São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração: 
I - omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do 

Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo; 
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II - não prestar, até 30 de abril de cada ano, à Assembléia Legislativa, as 
contas relativas ao exercício anterior; 

III - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, 
quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição 
Federal ou Estadual, e as Leis Federais ou Estaduais; 

IV - expedir ordens em fazer requisição de forma contrária às 
disposições expressa na Constituição do Estado; 

V - infringir, no provimento dos cargos públicos, as normas legais; 
VI - usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-

lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer forma de 
corrupção para o mesmo fim; 

VII - causar, por ação, dano ou prejuízo financeiro, econômico ou 
patrimonial aos cofres públicos; 

VIII - subordinar ou, por qualquer modo, corromper alguém com o fim 
de o coagir a proceder ilegalmente; 

IX - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 
decoro do cargo. 

Art. 7 São crimes de responsabilidade contra a Lei Orçamentária: 
I - não apresentar à Assembléia Legislativa nos prazos legais, as 

proposições referentes ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei 
Orçamentária Anual; 

II - omitir, sonegar ou prestar falsamente informação que, por 
determinação legal, deva integrar qualquer das proposições mencionadas no inciso anterior; 

III - exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do 
orçamento; 

IV - realizar o estorno de verbas; 
V - infringir, de qualquer modo, dispositivo das leis de diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual. 

Art. 8 São crimes de responsabilidade contra a guarda e o emprego legal dos 
dinheiros públicos e do patrimônio imobiliário do Estado: 

I - ordenar despesas não autorizadas por Lei ou sem observância das 
prescrições legais a elas relativas; 

II - abrir crédito sem fundamento em Lei ou sem as formalidades legais; 
III - contrair empréstimo, emitir títulos ou apólices, ou efetuar 

operações de crédito sem autorização legal; 
IV - negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como 

a conservação do patrimônio público do Estado; 
V - alienar imóveis públicos sem autorização de Assembléia Legislativa, 

e sem observância das normas legais sobre licitações. 

Art. 9 São crimes de responsabilidades contra o cumprimento das decisões 
do Judiciais: 

I - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões 
do Poder Judiciário; 

II - recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que 
depender do exercício das funções do Poder Executivo; 
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III - impedir ou frustar pagamento determinado por sentença Judiciária. 
Art. 10 São crimes de responsabilidade dos Secretários de Estado: 

I - os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados; 
II - os atos previstos nesta lei que os secretários assinarem com o 

Governador do estado ou por ato deste  praticarem; 
III - a falta de comparecimento, sem justificação, perante a Assembléia 

Legislativa ou qualquer de suas comissões, quando convocados para, pessoalmente, prestar 
informações sobre assunto previamente determinado; 

IV - não prestar, dentro de trinta dias e sem motivo justo, as informações 
solicitadas por escrito pela Assembléia Legislativa ou por qualquer de suas comissões; 

V - prestar informações falsas à Assembléia Legislativa ou ás suas 
comissões; 

VI - negligenciar ou omitir ato devido no exercício de suas atribuições. 
Art. 11 São crimes de responsabilidade do Procurador Geral da Justiça: 

I - emitir parecer quando, por Lei, seja suspeito ou impedido na causa; 
II - recusar a prática de ato que lhe é incumbido; 
III - atuar com desídia no cumprimento de suas atribuições; 
IV - comportar-se de modo incompatível com a honra, a dignidade e o 

decoro de seu cargo; 
V - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 

percentagens ou custas processuais; 
VI - exercer a advocacia; 
VII - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto 

como quotista ou acionista; 
VIII - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 

pública, salvo uma de magistério; 
IX - exercer atividade político-partidária, salvo as exceções previstas em 

lei; 
X - deixar de comparecer, sem justificativa, perante a Assembléia 

Legislativa ou suas comissões, quando convocado para prestar informações sobre assuntos 
previamente determinados; 

XI - não prestar, dentro de trinta dias e sem motivo justo, as informações 
solicitadas por escrito pela Assembléia Legislativa ou por suas comissões; 

XII - prestar informações falsas à Assembléia Legislativa ou às suas 
comissões. 

Art. 12 São crimes de responsabilidade do Procurador Geral do Estado: 
I - omitir ou retardar ato que lhe incumba prática de ofício; 
II - celebrar acordo, judiciais ou extrajudiciais, lesivos aos interesses do 

Estado; 
III - deixar de praticar, dentro dos prazos estabelecidos, ato do seu 

ministério em processos judiciais; 
IV - comportar-se de modo incompatível com a honra, a dignidade e o 

decoro do seu cargo; 
V - exercer a advocacia privada; 
VI - receber, a qualquer título, e sob qualquer pretexto, custas 

processuais, percentagens ou honorários advocatícios que não os concedidos na forma da lei; 
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VII - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto 
como quotista ou acionista; 

VIII - exercer ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo uma de magistério; 

IX - exercer atividade político-partidário, salvo nos casos permitidos em 
lei. 

Art. 13 Os crimes definidos nesta lei, ainda quando apenas tentados, são 
apenados com a perda do cargo e inabilitação por 8 (oito) anos, para o exercício de qualquer 
função pública. 

Art. 14 A imposição ou não da pena referida no artigo anterior não exclui o 
processo e julgamento do acusado por crime comum na justiça ordinária. 

Art. 15 Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical 
poderá denunciar o Governador, o Vice-Governador, os Secretários de Estado, o Procurador-
Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado por crime de responsabilidade, perante a 
Assembléia Legislativa. 

Art. 16 A denúncia assinada pelo denunciante e com firma reconhecida, deve 
ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou a declaração de impossibilidade de 
apresentá-los, com a indicação do local em que possam ser encontrados. Nos crimes de que 
houver prova testemunhal, conterá o rol das testemunhas, em número de 5 (cinco), pelo 
menos. 

Parágrafo único - Não será recebida a denúncia depois que o 
Governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo. 

Art. 17 Recebida a denúncia, será lida no expediente da Sessão seguinte e 
despachada a uma comissão especial designada pelo Presidente, da qual participam, por 
indicação dos Líderes e observada a respectiva proporcionalidade, representantes de todos os 
Partidos para opinar sobre a mesma. 

Art. 18  A Comissão a que alude o Artigo anterior se reunirá dentro de 48 
(quarenta e oito) horas e, depois de eleger seu Presidente e Relator emitirá parecer dentro do 
prazo de 10 (dez) dias, concluindo por Projeto de Decreto Legislativo, dispondo sobre se a 
denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a 
Comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. 

Parágrafo único - Do recebimento da denúncia será notificado o 
denunciado (a) para manifestar-se, querendo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 19 Publicado o Projeto de Decreto Legislativo que tramitará em regime de 
urgência, sendo incluído na Ordem do Dia da Sessão imediata para ser submetido a duas 
discussões e votações, com intervalo de 48 (quarenta e oito) horas entre uma e outra. 

§ 1 - Na discussão do Projeto de Decreto Legislativo sobre a 
procedência ou improcedência da denúncia falará um representante de cada Partido, 
indicado pelo respectivo Líder. 

§ 2 - Encerrada a discussão do Projeto de Decreto Legislativo, será o 
mesmo submetido a votação nominal, não sendo permitidas, então, Questões de Ordem nem 
encaminhamento de votação. 

Art. 20 Se a aprovação por 2/3 (dois terços) da Assembléia Legislativa 
resultar a procedência da denúncia, o conseqüente Decreto Legislativo, após a respectiva 
publicação, será encaminhado a um Tribunal Especial. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 
22:34 HORAS.  

 

 Pag.56  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

§ 1 - O Tribunal Especial a que se refere este Artigo será constituído 
pelos Deputados Estaduais, tendo como Presidente o do Tribunal de Justiça. 

§ 2 - Compete, ainda, privativamente ao Tribunal Especial referido 
neste Artigo processar e julgar o Vice-Governador nos crimes de responsabilidade, e os 
Secretários de Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, ou com os 
praticados pelo Governador, bem como o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral 
do Estado. 

§ 3 - O Governador ficará suspenso de suas funções nos crimes de 
responsabilidade, após instauração do processo pela Assembléia Legislativa. 

§ 4 - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não 
estiver concluído, cessará o afastamento do Governador, sem prejuízo do prosseguimento do 
processo. 

§ 5 - O Governador, na vigência de seu mandato, não pode ser 
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

Art. 21 No julgamento a condenação somente ocorrerá ser for proferida por 
2/3 dos votos do Tribunal Especial. 

Art. 22  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Com esse Projeto de Lei Complementar pretendemos dotar o Estado de Mato 

Grosso de normas claras e precisas quanto aos crimes de responsabilidade de seus 
administradores. 

O eminente professor Adilson de Abreu Dallari, em artigo que publicou no 
mensário Tribuna de Direito - setembro/95, pg 27, sob o título ‘infração político-
administrativa’, comentou que a União tem competência para legislar sobre Direito Penal e 
Processual Penal, editando normas para tipificar os crimes comuns dos prefeitos e, por 
similaridade, como entendemos, também dos governadores, mas que o mesmo, porém, não 
ocorre com relação às infrações político-administrativas. 

Assim, cada Estado, em Lei Especial, e cada município, em sua respectiva Lei 
Orgânica, deve dispor a respeito da responsabilidade dos governadores e dos prefeitos, 
elencando os comportamentos considerados como crime de responsabilidade ou infrações 
político-administrativa (expressões sinônimas) e dispondo sobre seu processo e julgamento. 

Lembra Dallari que ‘em muitos municípios a Lei Orgânica simplesmente 

atribui competência à Câmara para processar e julgar o prefeito nos casos referidos no Art. 4 
do Decreto Legislativo Federal. Ou seja: o município acolheu como sua a relação de condutas 
contidas no referido dispositivo da Legislação Federal decaída’. 

Nesse passo, também as disposições da Lei n 1.079, de 1950, relativamente 
aos crimes de responsabilidade, não mais se aplicariam aos governadores, pois, da mesma 

forma, que o Art. 4 do D.L. 201/67, igualmente não foram recepcionadas pela Constituição 
Federal de 1988, já que não cabe à União legislar sobre a matéria em apreço. 

Concluindo o referido artigo, o Professor Dallari diz que: ‘ninguém pode ser 
punido senão pelo cometimento do ato previamente tipificado pela lei como delituoso. 
Ninguém pode ser julgado sem observância do devido processo legal, ou seja, de normas 
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processuais estabelecidas em Lei. Ninguém pode ser condenado senão pela autoridade a quem 
a Lei houver expressamente conferido competência para isso’. 

Ressaltamos, por fim, a necessidade de regulamentar os incisos XVI e XVII e o 
Parágrafo único do Artigo 26, os Artigos 67, 68 e o Parágrafo único do Artigo 72 de nossa 
Constituição Estadual, para que não se repita neste Legislativo, numa eventualidade, os graves 
problemas enfrentados pelo Congresso Nacional por ocasião do caso ‘PC Farias e Collor’, 

quando se recorreu à Lei n 1.079/50, já defasada em muitos pontos e, por isso contestada 
por muitos quanto aso aspectos processuais ali contemplados. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
2ª)MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 
Em consonância com o disposto no Regimento Interno, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja enviada Moção de Congratulações ao Presidente da 
Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro - ABCCP, Cristóvão Afonso da Silva, 
vazada no seguintes termos: 

‘A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia  ao 
Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro - ABCCP, Cristóvão 
Afonso da Silva, Moção de Congratulações, pela passagem no dia 29 de abril, do vigésimo 
quinto aniversário de sua fundação.’  

 
JUSTIFICATIVA 
 
Em 29 de abril de 1972 foi fundada, em Poconé, a Associação Brasileira de 

Criadores de Cavalo Pantaneiro - ABCCP, com um núcleo inicial de 100 animais, sendo 92 
éguas e oito garanhões. 

O Cavalo Pantaneiro tornou-se conhecido nacionalmente em 1972, o ano da 
fundação da ABCCP, depois que um grupo de cavaleiros percorreu 850 quilômetros entre 
Poconé e Campo Grande (MS), montando animais de raça, para participar da VII Exposição 
Nacional de Equídeos e Concursos diversos naquela Capital. 

E foi naquela exposição que os três primeiros garanhões da raça foram 
registrados pela ABCCP dando início ao controle genealógico do Cavalo Pantaneiro. 

Atualmente existem 3.800 animais controlados nos Estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul e 130 associados. A Associação possui sede própria e laboratório para 
identificação da anemia. 

Queremos nesta oportunidade estender os cumprimentos e todos presidentes 
que dirigiram com brilhantismo esta Associação: 
 
JUSTINO VICENTE DA SILVA - 1972 à 1974 
JOÃO LOUSANO EUBANK DE CAMPOS - 1974 à 1978 
ANTÔNIO AVELINO PAES DE PROENÇA - 1978 à 1980 
CELSO LUIS DE FIGUEIREDO - 1980 à 1982 
CAIO PIO DA SILVA CAMPOS - 1982 à 1984 
JOÃO CÂNDIDO PINHEIRO V. FILHO - 1984 à 1986 
CELSO LUIS DE FIGUEIREDO - 1986 à 1988 
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PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA - 1988 à 1990 
AÍRTON SILVA CAMPOS - 1990 à 1992 
GILSON GONÇALO DE ARRUDA - 1992 à 1994 
JOÃO LOUSANO EUBANK DE CAMPOS - 1994 à 1996 
CRISTÓVÃO AFONSO DA SILVA 1996 à 1998 (ATUAL PRESIDENTE) 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1997. 
Deputado PAULO MOURA” 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos à Ordem do dia. 
Indicação... 
O Sr. Pedro Satélite - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Pedro 

Satélite.  
O SR. PEDRO SATÉLITE - Sr. Presidente, tendo em vista que todas as 

Indicações apresentadas no Pequeno Expediente da presente Sessão já são do conhecimento 
dos Srs. Deputados, solicito a V. Exª que proceda à votação de forma englobada. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação o Requerimento oral de autoria do Deputado 
Pedro Satélite. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (PAUSA). 
Aprovado. 

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

O Sr. Pedro Satélite - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Pedro 

Satélite.  
O SR. PEDRO SATÉLITE - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Mesa 

Diretora e à Comissão de Constituição e Justiça que, pelo fato do Deputado Chico Daltro ter se 
licenciado para assumir a Secretaria de Agricultura, ficou vaga a cadeira que ele exercia 
como suplente na Comissão de Constituição e Justiça e queremos indicar o Deputado André 
Bringsken para substituí-lo. E também na Comissão de Educação, Cultura e Seguridade Social 
queremos indicar o Deputado André Bringsken para substituir o Deputado Chico Daltro. 

O Sr. Moisés Feltrin - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. RIVA - Esta Presidência informa ao Deputado Pedro Satélite que, de 

acordo com o nosso Regimento Interno, é automática a ascensão do suplente nessa Comissão. 
Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, nós queremos solicitar que seja feita a 

substituição, na CPI da URUCUM, do Deputado Gilmar Fabris pelo Deputado Humberto 
Bosaipo... 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Serviço de Taquigrafia que anote a referida 
substituição, para que conste no processo. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - E ainda queremos convocar os membros da CPI das 
Debêntures da CEMAT para uma reunião amanhã, às 15:00 horas, apesar de estarmos 
enviando por escrito, mas fazemos também essa convocação aqui da tribuna desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 69/96, de autoria do 
Deputado Riva, que veda a realização, nos dias de sábado, de provas dos concursos públicos 
no Estado de Mato Grosso.  Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária. 
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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. 

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

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

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

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 99/96, Mensagem n 10/96, de autoria do 

Poder Executivo, que dá nova redação ao Artigo 2, da Lei n 6.086, de 15 de outubro de 
1991. Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária. 

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

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

Art. 2 (LIDO). Em discussão o Art. 2. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. Por 
não ter sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 137/96, de autoria do Tribunal de Justiça, 
que modifica disposições do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato 

Grosso, Lei n 4.964, de 26/12/95, com a redação dada pelas Leis ns 8.182, de 30/12/92 e 
6.487, de 22/06/94. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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

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

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

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

Em discussão única, Projeto de Resolução n 04/97, de autoria dos Deputados 
Romoaldo Júnior e Emanuel Pinheiro, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. 
Daniel Meneghel. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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 n 16/97, de autoria do Deputado 
Emanuel Pinheiro, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Dr. Joaquim Nunes 
Rocha. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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 n 15/97, de autoria do Deputado 
Moisés Feltrin, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Desembargador Mariano 
Alonso Ribeiro Travassos. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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 n 39/96, de autoria do Deputado 
Humberto Bosaipo, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Geraldo Quirino de 
Souza Júnior. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Riva... 
O Sr. Luiz Soares - Sr. Presidente, solicito a palavra, para uma questão de 

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

Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, eu sugiro que as Moções sejam votadas 

englobadamente. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido. 
Em discussão todas as Moções apresentadas na Sessão de hoje. Encerrada a 

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

Requerimento de autoria do Deputado Riva, solicitando a convocação de 

Sessão Especial, pela passagem do 30 aniversário da Justiça Federal, para o dia 28 de maio do 
corrente ano, às 17:00 horas. 

Em discussão o Requerimento... 
O Sr. Humberto Bosaipo - Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o nobre Deputado 

Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO (EXAMINANDO O REQUERIMENTO) - Desisto 

da discussão, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o Requerimento.  Encerrada a 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando tramitação 

em regime de urgência urgentíssima, para a Mensagem n 05/97, de autoria do Poder 
Executivo, que concede pensão de mercê ao Sr. Avelino Tavares. 
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Em votação o Requerimento.  Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
como se encontram (PAUSA).  Aprovado.  

Requerimento de Informações, de autoria do Deputado Manoel do Presidente, 

solicitando ao Exm Sr. Governador do Estado informações referentes ao funcionamento da 
Defensoria Pública no Estado. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando a juntada ao 
Projeto de Decreto Legislativo... 

Designo a juntada da presente documentação ao Projeto de Decreto 
Legislativo, sem a necessária apreciação deste Plenário. 

Requerimento de autoria do Deputado Quinca dos Santos, à Secretaria de 
Agricultura, solicitando informações com relação ao número de projetos que foram 
efetivamente atendidos com financiamentos oriundos do PRONAF. 

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

Requerimento de autoria do Deputado Quinca dos Santos, ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Justiça, solicitando quantos 
candidatos diplomados por cursos ministrados pelo Programa QUALIFICAR foram 
encaminhados e quantos foram efetivamente aproveitados no mercado de trabalho através do 
agenciamento SINE. 

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

Solicito ao Presidente da Comissão de Constituição de Justiça, Deputado 

Ricarte de Freitas, para que a reúna em plenário para exarar Parecer à Mensagem n 05/97. 
Requerimento de Informações de autoria da Deputada Serys Slhessarenko ao 

Exm Sr. Governador do Estado, solicitando relação das obras públicas executadas e das 
paralisadas, o débito consolidado que o Estado tem com os bancos e o volume e valores das 
cartas de créditos... 

Eu gostaria de informar que já foi votada uma matéria com essas mesmas 
solicitações, de autoria do Deputado Benedito Pinto. 

O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Luiz 

Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, se é uma matéria similar não pode ser... 

A outra, já aprovada... 
O SR. PRESIDENTE - Inclusive, eu quero informar que o Deputado Benedito 

Pinto vem fazendo um trabalho com relação às obras paralisadas. E, portanto, com a resposta 
desse Requerimento, ele vem fazendo esse trabalho... 

(A SRª DEPUTADA SERYS SLHESSARENKO FALA DE SUA BANCADA - INAUDÍVEL) 
O SR. PRESIDENTE - Mas, a Deputada Serys insiste que nós coloquemos em 

apreciação... 
Eu gostaria que a Consultoria Técnico-Jurídica verificasse... 
A Srª Serys Slhessarenko - Para uma Questão de Ordem, Sr. Presidente. 
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O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Luiz 

Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, pode apensar àquela mais antiga... 
O SR. PRESIDENTE - Eu sugiro que seja colocado em votação, uma vez que 

pode haver... E a Deputada alega que há outras informações diferenciadas daquele 
Requerimento. 

A Srª Serys Slhessarenko - Para uma Questão de Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Informo à Deputada que já foi decidida a votação do 

Requerimento. Portanto, não justifica mais o pedido de Questão de Ordem. 
A Srª Serys Slhessarenko - V. Exª está manobrando, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a Deputada Serys Slhessarenko. 
Qual o artigo do Regimento em que V.Exª se baseia para requerer a Questão 

de Ordem? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Não importa! V. Exª sabe melhor do que eu...  
O SR. PRESIDENTE - Eu já concedi a palavra, mas V. Exª tem que citar o 

artigo. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - V. Exª sabe muito bem! 
O SR. PRESIDENTE - Solicito a V. Exª que me respeite, porque V. Exª tem que 

se... 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - ...(INAUDÍVEL) 
O SR. PRESIDENTE - O Regimento Interno determina isso. 
Eu já havia decidido pela votação. Portanto, improcede o pedido de V.Exª.      
Em discussão o Requerimento de autoria da Deputada Serys Slhessarenko... 
O Sr. Luiz Soares - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o nobre Deputado  Luiz 

Soares. 
O Sr. Ricarte de Freitas - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE  - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Ricarte 

de Freitas 
O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente, antes de V.Exª colocar em 

discussão e definir essa Questão de Ordem da Deputada Serys, me passou a impressão de que 
V.Exª havia me convocado para exarar Parecer em plenário sobre esse Projeto de Lei que 
tramita. Portanto, eu gostaria de saber de V.Exª qual é a ordem de trabalho para que eu possa 
ou não convocar a Comissão... 

O SR. PRESIDENTE - Após a apreciação dos requerimentos que estão na Pauta, 
nós solicitamos a reunião da Comissão em plenário para exarar Parecer ao referido Projeto. 

O SR. RICARTE DE FREITAS - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu tenho o feitio de não 

procurar obstruir, tão-pouco me posicionar contrariamente a requerimentos de informações. 
Penso que é dever constitucional do Parlamentar, penso que é dever constitucional do Poder 
Executivo prestar essas informações. Mas, existem algumas coisas, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, com as quais esta Casa tem que refletir melhor. 

Este requerimento de autoria da Deputada Serys é de uma redundância 
extravagante, tendo em vista que esta Casa já aprovou o Balanço Geral do Estado, as Contas 
do Governador, já recebe, a cada início de Sessões Legislativas, Mensagem do Governador do 
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Estado, relatórios, enfim, Sr. Presidente, penso que é um desperdício de tempo, é um 
desperdício de papel.  Entretanto, é direito da Deputada Serys e eu voto favoravelmente a esse 
requerimento de informações, até porque nada pode impedir a sua tramitação, não fosse a 
redundância e a absoluta falta de necessidade de promover toda essa discussão, 
encaminhamento de papéis, dar serviços, gastar papéis, tinta, caneta, quando na verdade são 
informações que até os meninos de grupo e toda a torcida do Botafogo conhecem! 

O SR. PRESIDENTE - Nós queremos informar à Deputada Serys Slhessarenko, 
que quando nós falamos sobre o Requerimento de igual teor, nós falamos em função de que 
nós sabíamos da resposta do Deputado Benedito Pinto, quando ele solicitou relação de todas as 
obras paralisadas e o que faltava! Inclusive, ele estava fazendo um trabalho nesse sentido, por 
isso é que eu falei com conhecimento de causa. Mas, para mostrar a Deputada que não é 
manobra... 

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

O SR. LUIZ SOARES - Com o apoio de toda a Bancada que dá sustentação ao 
Governo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Gostaria de dizer aos Srs. Deputados que a Deputada 
Serys Slhessarenko acaba de dar uma grande contribuição à Presidência. Não concederemos 
mais Questão de Ordem, se não houver o devido embasamento no Regimento Interno, no 
respectivo Artigo. 

O SR. LUIZ SOARES - Parabéns, Sr. Presidente! 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a apreciação dos Requerimentos. 

Em 1ª discussão, em regime de urgência urgentíssima, Projeto de Lei n 

61/97, que encaminha Mensagem n 05, de autoria do Poder Executivo, que concede pensão 
de mercê ao Sr. Avelino Tavares.  

Solicito ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça que reúna a 
mesma em Plenário, para exarar Parecer. 

O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reunida em 
Plenário a Comissão de Constituição e Justiça, eu designo o Deputado Humberto Bosaipo para 
exarar Parecer sobre a matéria. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO (RELATOR) - Sr. Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Deputado Ricarte de Freitas, em mãos, na Comissão Permanente de 

Constituição e Justiça, Mensagem n 05/97, de autoria do Poder Executivo, que concede 
pensão de merecer ao Sr. Avelino Tavares. 

Eu gostaria de ler a justificativa do Projeto, porque a pessoa do Sr. Avelino 
Tavares, que é o beneficiado, é o fundador do Bairro Praeiro, cuiabano de “tchapa e cruz”! E 
o loteamento Praeiro foi um dos primeiros loteamentos criados com o objetivo de assentar 
famílias carentes, que perambulavam pelas periferias da cidade, à míngua de qualquer 
benefício que pudesse minizar o sofrimento. 

E o Dr. Avelino Tavares, um espírita, um homem de luz, um homem sábio, já 
naquela época, um benfeitor da cidade, teve essa visão de fazer esse assentamento. Além de 
que participou ativamente da instalação do Hospital Júlio Müller, espaço físico que foi doado 
parcialmente por esse homem de elevado espírito público.  O Dr. Avelino Tavares é uma 
daquelas pessoas que todas as comunidades gostariam de tê-lo no dia-a-dia. 
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As suas obras assistenciais, como feito no Lar Monteiro Lobato, as doações 
dessas áreas, as centenas de famílias fazem de Avelino Tavares, além dos artigos que ele 
escreve diariamente na imprensa, trazendo sempre um pouco de luz, um pouco de 
espiritualidade, amenizando o sofrimento e trazendo para todos nós a boa nova. Por isso que 
eu estou aqui, Sr. Presidente da Comissão, relatando favoravelmente à tramitação deste 
Projeto, até por uma questão de justiça. Muito obrigado. 

O SR. RICARTE DE FREITAS - Após o Parecer favorável do Relator, passo à 
coleta de votos dos demais membros da Comissão: Deputado Moisés Feltrin (COM O 
RELATOR); Deputado Luiz Soares (COM O RELATOR); Deputado Eliene (COM O RELATOR). 
Esta Presidência também acompanha o voto do Relator. 

Portanto, Sr. Presidente, aprovado por unanimidade na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Em 2ª discussão, em regime de urgência urgentíssima, Projeto de Lei n 

61/97, que encaminha Mensagem n 05/97, que concede pensão de mercê ao Sr. Avelino 
Tavares e dá outras providências. 

Esta Presidência envia o referido Projeto à Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária, Deputado Moisés Feltrin, para reuní-la em  
Plenário para exarar Parecer à referida matéria. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, reunida em plenário a Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária para relatar a presente matéria. 

Esta Presidência avoca para si o direito de relatar a matéria.  
Tecnicamente, a mesma encontra-se em perfeita ordem e em condições de 

tramitação. Portanto, o nosso Parecer é favorável à sua aprovação. 
Passemos à coleta de votos dos demais membros da Comissão: Deputado Paulo 

Moura (AUSENTE); Deputado Benedito Pinto (AUSENTE); Deputado Luiz Soares (COM O 
RELATOR); Deputado Pedro Satélite (COM O RELATOR); Deputado Jorge Abreu (COM O 
RELATOR); Deputado Ricarte de Freitas (COM O RELATOR); Deputado Humberto Bosaipo 
(COM O RELATOR). 

Portanto, Sr. Presidente, aprovado por unanimidade na Comissão. 
O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer favorável da Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). 
Aprovado. 

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

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

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

Art. 4 (LIDO). Em discussão o Art. 4. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Por não 
ter sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 
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Esta Presidência informa que a próxima Sessão será amanhã, às 20:00 horas. 
Compareceram à 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 - Roberto Nunes, 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, André Bringsken, Jorge 
Abreu, Riva e Manoel do Presidente. 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Emanuel Pinheiro, do PFL; 
Gilmar Fabris, do PL; Benedito Pinto, Nico Baracat e Zilda, do Bloco Parlamentar Democracia.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.  
(LEVANTA-SE A SESSÃO). 
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