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ATA N 051 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      -  DEPUTADO BENEDITO PINTO (EM EXERCÍCIO)       
1ª SECRETÁRIA  -  DEPUTADA SERYS SLHESSARENKO (AD HOC) 

2 SECRETÁRIO -  DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE   
 
 
 

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

Solicito do Sr. 2 Secretário que proceda à leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE 
ABRIL DE 1997, ÀS  08:00 HORAS) 

O SR. 2 SECRETÁRIO - Lida a Ata, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Em discussão a Ata que acaba de ser lida (PAUSA). Não 

havendo impugnação, dou-a por aprovada. 
Convido a ilustre Deputada Serys Slhessarenko para assumir a 1ª Secretaria e, 

em seguida, proceder à leitura do Expediente. 
(A SRª DEPUTADA SERYS SLHESSARENKO ASSUME A 1ª SECRETARIA) 

A SRª 1ª SECRETÁRIA (LÊ) - “Ofício nº 308/97, do Deputado Federal 
Wellington Fagundes, encaminhando cópia de estudo elaborado pela Assessoria da Câmara 
sobre o ICMS Garantido; Ofício nº 192/97, da Secretaria de Estado de Fazenda, respondendo 
ao Requerimento nº 23, do Deputado Riva; Ofício nº 088/97, da SANEMAT, em resposta ao 
Requerimento nº 29, do Deputado Eliene; Ofício nº 2.903/97, do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso, comunicando julgamento processo de Declaração de Bens de final de 
gestão do Deputado Humberto Bosaipo; e Ofício 347/97, da EMPAER-MT; Ofícios nºs 052 e 
084/97, da SANEMAT; Ofício nº 400/97, da Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da 
Cidadania; Ofício nº 194/97, da Secretaria de Estado de Fazenda; Carta nº 122/97, da 
TELEMAT, e Ofícios nºs  348, 354, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 369, 377, 379, 380, 381 e 
396/97, da Casa Civil, todos em resposta a proposições dos Deputados.” 

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

Pequeno Expediente. Com a palavra, o nobre Deputado Riva. 
O SR. RIVA - Sr. Presidente, ilustres Deputados, para apresentar várias 

proposições de nossa autoria: 

1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, a 
necessidade da ampliação do PS (Posto de Serviço) do Distrito de Águas Claras, Município de 
Juara, com mais 01 (uma) linha telefônica. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Ilm Sr. Diretor-
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Presidente da TELEMAT, demonstrando a necessidade da ampliação do PS (Posto de Serviço) 
do Distrito de Águas Claras, Município de Juara, com mais 01 (uma) linha telefônica. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Distrito de Águas Claras, localizado a 35 quilômetros da sede do 

Município, tem-se desenvolvido muito, contando atualmente com cerca de 6.000 (seis mil) 
habitantes. 

Na localidade há um Posto de Serviço com duas cabines, mas apenas uma 
linha telefônica, não atendendo satisfatoriamente à demanda. 

O Vereador Felisberto José Gomes trouxe-nos a solicitação dos moradores de 
Águas Claras para que seja instalada mais uma linha telefônica, para que possam utilizar 
deste importante meio de comunicação com mais facilidade. 

Entendendo a importância do pleito, é que contamos com o empenho do Dr. 

Eduardo Delamônica Freire, Ilm Diretor-Presidente da TELEMAT, no sentido de viabilizar, 
com a urgência possível, o teor desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Juara. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado, com cópia à Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Juara. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Juara, ao longo de sua existência, através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Juara. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
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3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Juína. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado, com cópia à Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Juína. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Juína, ao longo de sua existência, através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Juína. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

4ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Alta Floresta. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado, com cópia à Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Alta Floresta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Alta Floresta, ao longo de sua existência, através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 
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Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Alta Floresta. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN.  
 

5ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Aripuanã. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado, com cópia a Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Aripuanã. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Aripuanã, ao longo de sua existência, através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Aripuanã. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
  

6ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Diamantino. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado, com cópia à Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
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um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Diamantino. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Diamantino, ao longo de sua existência, através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Diamantino. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

7ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Lucas do Rio Verde. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado com cópia a Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir um 
prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Lucas do Rio Verde. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Lucas do Rio Verde, ao longo de sua existência, através de 

seus administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido as reais necessidades financeiras que passam 
os Municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Lucas do Rio Verde. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 
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Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

8ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Sinop. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado, com cópia à Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Sinop. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Sinop, ao longo de sua existência, através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Sinop. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

9ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura do já 
existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Peixoto de Azevedo. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado, com cópia à Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Peixoto de Azevedo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Peixoto de Azevedo, ao longo de sua existência, através de 

seus administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
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migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Peixoto de Azevedo. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

10ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à 
Exmª Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura 
do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Dom Aquino. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
do Estado com cópia a Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
prédio ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade 
de Dom Aquino. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Dom Aquino, ao longo de sua existência através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Dom Aquino. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

11ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à 
Exmª Srª Presidente da PROSOL, a necessidade de construir um prédio, ampliando a estrutura 
do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na cidade de Nortelândia. 

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

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. Governador 
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do Estado, com cópia à Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade de construir 
um prédio, ampliando a estrutura do já existente, para funcionamento da Casa do Idoso, na 
cidade de Nortelândia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Nortelândia, ao longo de sua existência, através de seus 

administradores no setor público e privado, se debate com as mais diversas carências 
estruturais no setor social, uma das lutas é o amparo aos idosos, que em sua maioria 
migraram de outros centros em procura de trabalho na agricultura e outras atividades. Hoje, 
em virtude da idade, estão esquecidos. 

Nas mais diversas cidades do interior os administradores, juntamente com a 
iniciativa privada, comunidade e pequena ajuda governamental, construíram pequenos 
prédios para agasalhar essas pessoas, mas devido às reais necessidades financeiras que passam 
os municípios não existe possibilidade de novas construções, motivo pelo qual, levado pela 
valiosa atuação que o Governo Estadual propõe para o social, solicitamos que seja autorizada 
a PROSOL a promover essa construção no Município de Nortelândia. 

Pela real importância do pleito, é que contamos com o acolhimento dos 
nobres Pares, na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

12ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário Especial de Meio Ambiente, a necessidade de designar um Engenheiro 
Florestal para atuar no Município de Aripuanã. 

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

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

do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário Especial de Meio Ambiente, mostrando a 
necessidade de designar um Engenheiro Florestal para atuar no Município de Aripuanã. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Possuindo uma extensa área territorial o Município de Aripuanã deixa de 

render aos cofres públicos um considerável valor, em decorrência da não exploração dos seus 
recursos naturais. 

Centenas de espécies de riquezas naturais e cultiváveis, que poderiam ser 
extraídas e exploradas, ainda permanecem inertes, bem como a capacidade energética da 
região. 

Segundo pesquisas do INPA, CNPQ e UFMT, há viabilidade de produção e 
industrialização de essências medicinais retiradas das plantas naturais encontradas na 
localidade. No entanto, um fator que tem preocupado o Legislativo Municipal é a falta de um 
Engenheiro Municipal, que estaria apto para elaborar projetos que beneficiariam os 
produtores rurais, especialmente no manejo, extração e reflorestamento, pois o pequeno 
percentual extraído hoje da forma vegetal vem sendo feito sem projetos de remanejamento em 
prejuízo do Município, do Estado, em especial ao meio ambiente. 
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Por estas razões, os Vereadores de Aripuanã solicitam que seja designado um 
Engenheiro Florestal para que, com a sua competência possa oportunizar a capacitação da 
Base Produtora de Aripuanã, o que geraria, seguramente, o desenvolvimento econômico da 
região e do Estado. 

Em face do exposto, é que contamos com o apoio dos Nobres Pares na 
aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

13ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Ilm Sr. Diretor-Presidente do DETRAN, a necessidade de criar e instalar uma unidade do 
CIRETRAN, no Município de Brasnorte. 

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

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

do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DETRAN, mostrando a necessidade de 
criar e instalar uma unidade do CIRETRAN, no Município de Brasnorte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Brasnorte, emancipado em 1986, hoje conta com uma 

população em torno de 11.000 habitantes. 
Atualmente, cerca de 500 veículos pertencentes aos moradores de Brasnorte 

circulam por todo o território municipal. Todavia, como no município não há uma unidade 
do CIRETRAN, as pessoas têm que percorrer 160 quilômetros até o Município de Juína ou 180 
quilômetros até Campo Novo do Parecis, para fazer os serviços de emplacamento, 
transferências de veículos, encaminhamentos para obtenção de carteiras de habilitação, etc. 

Como tal procedimento tem trazido grandes dificuldades à população de 
Brasnorte, é que o Prefeito local, Sr. Ezequias Vicente da Silva, no afã de resolver esta situação, 
solicita que as autoridades competentes criem e instalem uma unidade do CIRETRAN na 
localidade. 

Entendendo ser justa a reivindicação, é que contamos cm o acolhimento dos 
nobres Pares na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 

14ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, a necessidade de reformas nas dependências 
físicas das escolas estaduais “Cecília Meireles”, “Rui Barbosa” e “Ludovico da Riva Neto”, 
localizadas no Município de Alta Floresta. 

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

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

do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, mostrando a necessidade 
de reformas nas dependências físicas das escolas estaduais “Cecília Meireles”, “Rui Barbosa” e 
“Ludovico da Riva Neto”, localizadas no Município de Alta Floresta. 
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JUSTIFICATIVA 
 
O Vereador Paulo Florêncio da Silva, preocupado com o grave problema que 

tem afligido os alunos, pais e profissionais da Educação nas Escolas Estaduais “Cecília 
Meireles”, “Rui Barbosa” e “Ludovico da Riva Neto” solicitou-nos que intercedêssemos junto 
às autoridades competentes para que viabilizassem reformas nos prédios daquelas escolas. 

As estruturas estão há muito tempo comprometidas e atualmente há riscos de 
desabamentos, colocando em perigo a vida dos alunos, professores e funcionários. 

Diante de tal caótica situação é que entendemos ser imprescindível viabilizar 
obras de recuperação daquelas escolas, com a urgência possível, para que os trabalhos 
escolares fluam adequadamente, com conforto e segurança. 

Pelas razões expostas é que contamos com o acolhimento dos Nobres Pares ao 
pleito. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 
15ª) EMENDA CONSTITUCIONAL: 

Emenda Constitucional à alínea “a” do 
Artigo 317 da Constituição do Estado de 
Mato Grosso. 

 
A alínea “a” do Artigo 317 da Constituição do Estado de Mato Grosso, passa a 

ter a seguinte redação: 
“Art. 317... 

a) - pessoas maiores de sessenta e cinco anos, no transporte coletivo 
urbano e metropolitano, mediante apresentação da carteira de identidade ou de trabalho, 
sendo vedada a exigência de qualquer outra identificação.” 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A presente emenda constitucional visa simplificar um direito 

constitucionalmente garantido (art. 230, § 2, C.F.), oferecendo ao beneficiário o fim da 
rotina a que seguidamente são os idosos obrigados, à troca de documentos. 

Assim, com a nova redação que esta emenda pretender dar à alínea “a” do 
Artigo 317 da Constituição do Estado de Mato Grosso, fica o idoso obrigado apenas a 
apresentar o documento de identidade ou a carteira de trabalho para ter o seu acesso 
garantido nos ônibus coletivos urbanos e metropolitanos. 

Não se trata de revolução ou alteração radical do benefício, mas sim o 
reconhecimento aos cidadãos e cidadãs que muito orgulhamos e que muito fizeram para o 
progresso desta terra. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RIVA - PMN. 
 
16ª) PROJETO DE LEI: 
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Dispõe sobre a implantação de unidades 
de assentamento no Estado de Mato 
Grosso e dá outras providências. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 
o que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado sanciona a 
seguinte lei: 

Art. 1 O  Estado de Mato Grosso, de acordo com o disposto no Art. 324 da 
Constituição Estadual, implantará unidades de assentamento como uma das formas de 
reforma agrária. 

Art. 2 As unidades condominiais se constituem em módulos produtivos, 
implantados em áreas de terras cedidas ou arrecadadas pelo Poder Público, destinadas à 
exploração racional de atividades agrícolas intensivas, especialmente agricultura e 
fruticultura, através do sistema associativo e solidário. 

§ 1 A qualificação do projeto (tamanho da área e número de famílias 
participantes) será definido de acordo com as condições oferecidas pelo município 
interessado, em relação à área oferecida para a sua implantação. 

§ 2 A área mínima a ser oferecida será de, no mínimo, 25 (vinte e 
cinco) hectares por família participante do projeto. 

§ 3 A área a ser localizada a unidade deve contar com recursos hídricos 
localizados dentro ou nas proximidades da área. 

§ 4 Será obrigatória a destinação de 01(um) lote no mínimo, para um 
Técnico Agrícola, na razão de 25 (vinte e cinco) lotes de cada unidade. 

§ 5 O Técnico Agrícola assentado funcionará como irradiador de 
tecnologia, organização e de política agrícola estadual. 

§ 6 Sempre que possível, na observância do § 4, dar-se-á prioridade 
aos filhos dos assentados, que tenham a qualificação profissional exigida. 

Art. 3 O núcleo urbano da unidade de assentamento se constituirá de um 
conjunto habitacional, de um galpão destinado à armazenagem de produtos e equipamentos e 
contará com um centro comunitário, escola, uma unidade de saúde e ainda com toda a infra-
estrutura básica necessária. 

Art. 4 Os objetivos de implantação do Projeto constituem-se em: 
I - gerar empregos para trabalhadores com vocação agrícola e que se 

encontram marginalizados e sem alternativa de renda; 
II - melhorar as condições de vida da população beneficiária do 

Programa, dando-lhes acesso à moradia, educação, saneamento e saúde; 
III - propiciar uma justa distribuição de terra, respeitando os 

mandamentos constitucionais; 
IV - aumento da oferta e diminuição de custos de produtos 

hortifrutigranjeiros nos municípios mato-grossenses; 
V - profissionalização dos agricultores, através da capacitação técnica e 

gerência promovida em cursos específicos e acompanhados por órgãos de extensão rural do 
Estado; 
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VI - estimular a mudança do perfil agropecuário das regiões 
subdesenvolvidas através da diversificação de culturas e o incentivo à instalação  de agro-
industriais. 

Art. 5 O público beneficiário constituir-se-á de famílias de baixa ou 
nenhuma renda, com vocação agrícola e que não sejam proprietários de imóveis, dando 
ênfase aos filiados aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais/FETAGRI. 

Parágrafo único O cadastramento será feito pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Agrícola. 

Art. 6 A assistência técnica será prestada pela EMPAER-MT, em conjunto 
com os órgãos técnicos municipais. 

Art. 7 As atividades agrárias a serem desenvolvidas pelas unidades de 
assentamento deverão ser planejadas de acordo com as condições do solo, clima, vocação 
agrícola da região, levando-se também em consideração aspectos relativos à comercialização. 

Art. 8 Após cinco anos da instalação das unidades de assentamento, as 
benfeitorias passam a integrar o condomínio. 

Art. 9 O Poder Executivo regulamentará a presente lei, 60 (sessenta) dias 
contados da sua publicação, devendo nesta oportunidade estabelecer critérios de 
emancipação, prazo das amortizações e o pagamento dos lotes relativos às unidades de 
assentamento. 

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo estabelecer critérios viáveis para 

uma ocupação racional das áreas rurais, através de unidades de assentamento, bem como 
atender ao disposto no Artigo 324 da Constituição Estadual. 

A implantação dessas unidades, mediante a celebração de convênios, visa o 
fomento e a criação de alternativas aos trabalhadores rurais sem-terra e às famílias com 
comprovada vocação agrícola, estabelecendo condições de acesso a terra. 

É uma proposta que determina as ações para o retorno ao campo das pessoas 
que nos últimos anos vieram para os centros urbanos, vivendo hoje em condições indignas, 
residindo em periferias das cidades de maneira desordenada, ocasionando o desemprego, a 
marginalização social, o crescimento da miséria e da violência. 

Dentro deste contexto, ainda mais grave se torna a situação de algumas 
regiões com notadas características de subdesenvolvimento, o que pressiona o uso de 
alternativas  que possibilitem a alteração radical desse quadro. 

Propaga ainda a propositura, o oferecimento aos assentados em áreas 
destinadas a essa finalidade, condições satisfatórias no que tange o aproveitamento e 
permanência das famílias nas referidas unidades. 

Igualmente, cuida ainda em assegurar a participação de um técnico agrícola 
nos assentamentos, na razão de um para cada vinte e cinco lotes, para garantir nas unidades a 
presença de um agente permanente de irradiação de tecnologia, dando ainda a preferência 
aos filhos dos assentados, que tenham a formação profissional. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
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Deputado RIVA - PMN. 
 
Sr. Presidente,  eu quero também, aqui, nesses três minutos, agradecer a 

participação dos Srs. Deputados na Audiência Pública que realizamos ontem, para falar a 
respeito da BR-163.  E dizer que a Audiência Pública, Sr. Presidente, foi muito proveitosa, já 
que nós ouvimos aqui, inclusive, uma parte da história da BR-163, demonstrada pelo Coronel 
Meirelles, com muita riqueza de dados. Nós tínhamos aqui muitos colegas Deputados que não 
conheciam a história da BR-163, mas que agora passaram a conhecê-la e passaram a 
conhecer, também, a viabilidade econômica dessa rodovia importantíssima para o País. 

Então, eu quero agradecer, de coração, aos Deputados que estiveram 
presentes, valorizando essa Audiência Pública, que foi muito importante para o Estado de 
Mato Grosso. 

E é bom que se diga aqui que quando se fala em Nortão, logicamente que o 
Nortão luta por esta causa, mas a BR-163 é importante principalmente para o Estado de Mato 
Grosso, inclusive para Cuiabá. 

Não tivemos o privilégio de ter a presença do Prefeito Roberto França, que 
teve problemas ontem na Prefeitura de Cuiabá, mas a sugestão do Deputado José Lacerda, 
tornando Cuiabá a cidade-irmã de Santarém vai, sem dúvida nenhuma, implementar 
principalmente o desenvolvimento dessas duas grandes cidades. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, para apresentar os seguintes Ofícios, 

respondendo aos Requerimentos de autoria dos Deputados Emanuel Pinheiro, Quinca dos 
Santos, Eliene e Moisés Feltrin: 

“Ofício n SCCC/392/97, da Casa Civil, ao Exm Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado José Riva. 

Senhor Presidente, 
Para conhecimento das providências adotadas em razão da reivindicação 

contida no Requerimento n 025/97, de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro, versando 
sobre Demonstrativo dos convênios da Fonte 118, constante da Mensagem 30/96, onde se 
detalha: órgão, valor e aplicação, Relatório/Resumo da Despesa por Órgão/Unidade, bem 
como Quadros de Detalhamento da Despesa, por órgão e unidade relativamente aos 
convênios consignados no Orçamento, fazemos chegar às mãos de V.Exª a informação 
prestada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, através do 
OF/SEPLAN/GS/276/97, cuja cópia anexamos ao presente. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente, 
ANTERO PAES DE BARROS NETO 
Secretário-Chefe da Casa Civil” 
 

“OF/SCCC/407/97, da Casa Civil, ao Exm Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado José Riva. 

Senhor Presidente,  
Temos a grata satisfação de cumprimentá-lo, oportunidade em que 

solicitamos providências de V.Exª no sentido de levar ao conhecimento do Deputado Quinca 
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dos Santos que o Requerimento n 46/97, de sua autoria, foi devidamente atendido através do 

Ofício n 122/97/GP, de 31/03/97, cuja cópia anexamos ao presente. 
Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente, 
ANTERO PAES DE BARROS NETO 
Secretário-Chefe da Casa Civil” 
 

“OF/SCCC/385/97, da Casa Civil, ao Exm Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado José Riva. 

Senhor Presidente, 
Para conhecimento das providências adotadas em razão da reivindicação 

contida no Requerimento n 55/97, de autoria do Deputado Eliene, solicitando informações 
sobre a posição do INTERMAT em relação às áreas de “Aristeu de Moraes e Nelson Ribeiro da 
Costa”, localizadas em Canabrava do Norte, fazemos chegar às mãos de V.Exª a informação 
prestada pela Presidência do INTERMAT, cuja cópia anexamos ao presente. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente, 
ANTERO PAES DE BARROS NETO 
Secretário-Chefe da Casa Civil” 
 

“OF/SCCC/419/97, da Casa Civil, ao Exm Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado José Riva. 

Senhor Presidente, 
Para conhecimento das providências adotadas em razão da reivindicação 

contida no Requerimento n 72/97, de autoria do Deputado Moisés Feltrin, versando sobre o 
valor real, projetado pelo Governo do Estado de Mato Grosso para operacionalização da 
transformação do BEMAT em agência de desenvolvimento, fazemos chegar às mãos de V.Exª a 
informação prestada pela Secretaria de Estado de Governo e Modernização,  através do 
OF/050/97, cuja cópia anexamos ao presente. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente, 
ANTERO PAES DE BARROS NETO 
Secretário-Chefe da Casa Civil.” 
 
E também, Sr. Presidente, para apresentar proposições de nossa autoria: 
1ª) EMENDA SUPRESSIVA: 

Emenda Supressiva ao Art. 7 do Projeto 

de Lei n 05/97, que autoriza o 
parcelamento de débitos fiscais relativos 
ao ICMS e dá outras providências. 

 

Suprime-se o Art. 7 do Projeto de Lei n 05/97. 
 
JUSTIFICATIVA 
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O Art. 7 do presente Projeto fere frontalmente o disposto no Art. 39- 
Parágrafo único - inciso II - alínea “d”, da Constituição Estadual, senão vejamos: 

Art. 39..................................................................................................... 
Parágrafo único  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 

que: 
II - disponham sobre: 
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

da Administração Pública. 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado LUIZ SOARES - PSDB. 
 
2ª) EMENDA MODIFICATIVA: 

Emenda Modificativa ao § 3 do Art. 1 

do Projeto de Lei n 35/97, de autoria 
do Deputado Nico Baracat, que altera 

redação do § 3 ao Art. 1 da Lei n 
6332, de 30 de novembro de 1993. 

 

Modifica-se o § 3 do Art. 1 do Projeto de Lei n 35/97, passa a ter a 
seguinte redação: 

Art. 1.......................................................................................... 

§ 3 A produtividade máxima será de 100% (cem por cento) sobre o 
vencimento-base do servidor de carreira e do ocupante de Cargo em Comissão, não admitindo 
a incidência sobre o valor inferior ao salário mínimo vigente.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A remuneração compreende o vencimento-base e a representação. 
Fazer-se incidir o percentual de produtividade máxima de 100% sobre a 

remuneração se constituirá, sem dúvida, num acréscimo excepcional na folha de pagamento 
de pessoal beneficiário da proposta contida no presente Projeto. Além disso, a remuneração, já 
se disse acima, é composta de ambas as parcelas citadas, valendo ser justa a providência do 
benefício para um e outro caso, do servidor de carreira e do ocupante de cargo de confiança 
cujos esforços se igualam plena e produtiva do trabalho executado. 

Vale mencionar, ainda, a título de evidência para esta Casa, as seguintes 
obrigações: 

1. qualquer incremento na folha de pagamento necessita de autorização 
específica nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

2. o cumprimento da Lei Complementar n 82/95 (Lei Rita Camata), que 
estabelece o comprometimento das despesas de pessoal em relação às receitas correntes 
líquidas. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado LUIZ SOARES - PSDB. 
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3ª) EMENDA SUPRESSIVA: 

Emenda Supressiva ao Art. 5 do Projeto 

de Lei n 209/97, que autoriza o Poder  
Executivo  a conceder incentivos fiscais 
às pessoas físicas ou jurídicas que 
recuperarem áreas degradadas  e dá 
outras providências. 

 

Suprime-se o Art. 5 do Projeto de Lei n 209/97. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O atual Sistema Tributário prevê que cada ente tributante pode conceder 

isenções dos tributos de sua competência, através de leis especificas. 
Dois dispositivos da Constituição Federal tratam especificamente do assunto: 

O § 6 do Art. 150, consoante nova redação introduzida pela Emenda 

Constitucional n 3, de 17/03/93. 
Art. 150............................................................................................ 

“§ 6 Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de cálculo, crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a imposto, taxas ou contribuições, só poderá ser 
concedido mediante lei especifica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente 
as matéria acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 

disposto no Art. 155, § 2, inciso XII, alínea “g”. 

Alínea “g” do inciso XII, do § 2 do Art. 155, assim dispõe: 
Art. 155.................................................................................................. 

§ 2 O imposto previsto no inciso I, “b”, atenderá o seguinte: 
XII Cabe à Lei Complementar: 
a).................................................................................... 

. 

. 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

O Art. 5 do Projeto de Lei n 209/96, que se discute, da forma como está 
apresentado é, pois, flagrantemente inconstitucional, conforme fundamentos dos diplomas 
legais, acima mencionados. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado LUIZ SOARES - PSDB. 
 
4ª) EMENDA MODIFICATIVA: 

Emenda Modificativa ao § 2 do Art. 1 

do Projeto de Lei n 35/97, de autoria 
do Deputado Nico Baracat, que altera 

redação do § 2 e acrescenta § 3 ao Art. 
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1 da Lei n 6.332, de 30 de novembro 
de 1993. 

  

O § 2, do Art. 1 do Projeto de Lei n 35/97, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1................................................................................................. 

 § 2 A gratificação de produtividade será atribuída aos servidores de 
carreira e aos ocupantes de cargo em comissão do quadro de pessoal do DETRAN. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Simples erro de concordância na redação do referido parágrafo, por um lapso 

datilográfico, provavelmente, na expressão “atribuída”. 
A alteração de expressão “de confiança” pela “em comissão” visa apenas 

adequar o presente projeto ao que determina a Constituição Estadual no seu Art. 129-inciso 
IV. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado LUIZ SOARES - PSDB. 
 
5ª) EMENDA SUPRESSIVA: 

Emenda Supressiva ao Art. 6 do Projeto 

de Lei n 05/97, que autoriza o 
parcelamento de débitos fiscais relativos 
ao ICMS e dá outras providências. 

 

Suprime-se o Art. 6 do Projeto de Lei n 05/97. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

O Art. 6 do presente Projeto, fere frontalmente o disposto no Art. 39- 
Parágrafo único - inciso II - alínea “d”, da Constituição Estadual, senão vejamos: 

Art. 39................................................................................................ 
Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que: 
II - disponham sobre: 
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

da Administração Pública. 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado LUIZ SOARES - PSDB. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, para apresentar quatro Votos de 

Congratulações de nossa autoria: 

1) 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 
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Congratulações, endereçado à Ilmª Srª Nestina Rodrigues de Souza, mui digna Professora do 
Município de Rondonópolis, vazado nos seguintes termos: 

O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com plena 
satisfação, expressa à Professora Nestina Rodrigues de Souza os merecidos aplausos e 
congratulações pelos benevolentes serviços prestados à Educação do Estado, notadamente na 
cidade de Rondonópolis, onde aplicou e repassou seus conhecimentos aos alunos da Escola 

Estadual de 1 e 2 Graus “Pindorama”, orientando-os e encaminhando-os para o 
enfrentamento de um futuro profissional árduo, sempre trabalhando com dignidade, 
primazia, honestidade, honorificência e, acima de tudo, amor pelo ensino público 
educacional, profissão que abraçou e lutou por uma vida inteira e por isto, hoje, 
merecidamente, está aposentada. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN-PFL. 
 

2) 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 
Congratulações, endereçado à Ilmª Srª Eloína Cristina Barros, mui digna Professora do 
Município de Rondonópolis, vazado nos seguintes termos: 

O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com plena 
satisfação, expressa à Professora Eloína Cristina Barros, os merecidos aplausos e 
congratulações pelos benevolentes serviços prestados à Educação do Estado, notadamente na 
cidade de Rondonópolis, onde aplicou e repassou seus conhecimentos aos alunos da Escola 

Estadual de 1 e 2 Graus “Pindorama”, orientando-os e encaminhando-os para o 
enfrentamento de um futuro profissional árduo, sempre trabalhando com dignidade, 
primazia, honestidade, honorificência e, acima de tudo, amor pelo ensino público 
educacional, profissão que abraçou e lutou por uma vida inteira e por isso, hoje, 
merecidamente, está aposentada. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN-PFL. 
 

3) 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 
Congratulações, endereçado à Ilmª Srª Edinaides Aparecida Santana Rodrigues, mui digna 
Professora do Município de Rondonópolis, vazado nos seguintes termos: 

O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com plena 
satisfação, expressa à Professora Edinaides Aparecida Santana Rodrigues, os merecidos 
aplausos e congratulações pelos benevolentes serviços prestados à Educação do Estado, 
notadamente na cidade de Rondonópolis, onde aplicou e repassou seus conhecimentos aos 

alunos da Escola Estadual de 1 e 2 Graus “Pindorama”, orientando-os e encaminhando-os 
para o enfrentamento de um futuro profissional árduo, sempre trabalhando com dignidade, 
primazia, honestidade, honorificência e, acima de tudo, amor pelo ensino público 
educacional, profissão que abraçou e lutou por uma vida inteira e por isto, hoje, 
merecidamente, está aposentada. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN-PFL. 
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4) Com respaldo nos Arts. 258 e 268, alínea “c”, do Regimento Interno deste 
Poder Legislativo, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja aprovado Voto de 
Congratulação, endereçado à Ilmª Srª Tercina Martins dos Anjos, mui digna professora no 
Município de Rondonópolis, vazado nos seguintes termos: 

O Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, com plena satisfação, expressa 
à Profª Tercina Martins dos Anjos os merecidos aplausos e congratulações pelos benevolentes 
serviços prestados à Educação do Estado, notadamente na cidade de Rondonópolis, onde 

aplicou e repassou seus conhecimentos aos alunos da Escola Estadual de 1 e 2 graus 
“Pindorama”,  orientando-os e encaminhando-os para o enfrentamento de um futuro 
profissional árduo, sempre trabalhando com dignidade, primazia, honestidade, 
honorificiência e, acima de tudo, amor pelo ensino público educacional, profissão que 
abraçou e lutou por uma vida inteira e por isto, hoje, merecidamente está aposentada. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997 
Deputado MOISÉS  FELTRIN - PFL. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Amador Tut. 
O SR. AMADOR TUT - Sr. Presidente, nobres pares, galerias, Imprensa, para 

apresentar uma Indicação:  

Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-

chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Superintendente do INCRA, a necessidade da construção e 
implantação de uma unidade avançada de serviços, no Município de Confresa. 

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

indica à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm 

Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-chefe da Casa Civil e ao 
Superintendente do INCRA, mostrando a necessidade da construção e implantação de uma 
unidade avançada de serviços, no Município de Confresa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Confresa é formado por produtores rurais que vêm sofrendo 

muito com a falta de informações, pois os mesmos, quando precisam do serviço de 
atendimento do INCRA, deslocam-se até Cuiabá, percorrendo uma distância de 1.200 
quilômetros. 

Queremos lembrar as nossas autoridades competentes que Confresa é uma 
comunidade que vem crescendo e está se tornando um grande Município, precisando de uma 
unidade avançada de serviços do INCRA, para que os produtores rurais possam solucionar os 
problemas encontrados. 

Junto com esse crescimento e desenvolvimento, cresce também os filhos da 
terra que desejam crescer junto com o Estado, que tanto fazem por Mato Grosso, e dele tudo 
esperam. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997 
Deputado AMADOR TUT - PL. 
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Aquela localidade está distante 1.200 quilômetros de Cuiabá e é uma área 
que foi colonizada há quatro anos atrás e tinha três mil habitantes, hoje encontra-se com 
dezoito a vinte mil de habitantes, quase todos de origem de movimentos para assentamento 
dos sem-terra e reforma agrária. Então, quando os produtores rurais precisam ter contatos 
com o INCRA, para serviços de pequenas instâncias, eles têm que viajar 300 quilômetros e, 
para resolverem os casos com mais agilidade, eles se deslocam para Cuiabá, numa distância 
de 1.200 quilômetros. Então, será impossível aquela localidade ficar fazendo essa via-sacra 
para resolver os problemas naquela localidade. Portanto, fazemos um apelo aos nobres Pares, 
para que seja implantada uma unidade o mais rápido possível. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Pares, para apresentar  

duas Indicações: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias aos Exms Srs. 
Secretário de Estado de Justiça e de Segurança, a urgente necessidade da transformação do 
Pelotão de Polícia Militar em Batalhão de Polícia Militar de Pontes e Lacerda. 

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

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

Governador do Estado, com cópias aos Exms Srs. Secretário de Estado de Justiça e de 
Segurança, mostrando a urgente necessidade da transformação do Pelotão de Polícia Militar 
em Batalhão de Polícia Militar de Pontes e Lacerda. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Pontes e Lacerda está localizado em uma região de fronteira 

internacional, cuja situação se agrava com o tráfico de drogas e o trânsito de veículos furtados 
e roubados em todo o País, que são levados para a Bolívia. 

Por outro lado, se deferida a presente Indicação, os cidadãos daquele 
município poderão contar com uma segurança melhor, bem como será dificultado, senão 
impedido, o tráfico de drogas e o trânsito de veículos furtados e roubados. 

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

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN. 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia aos Exms Srs. 
Secretários de Justiça e de Segurança, a urgente necessidade da implantação de um Batalhão 
de Polícia Florestal em Pontes e Lacerda. 

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

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

Governador do Estado, com cópia aos Exms Srs. Secretários de Justiça e de Segurança, 
mostrando a urgente necessidade da implantação de um Batalhão de Polícia Florestal em 
Pontes e Lacerda. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O Município de Pontes e Lacerda está localizado em uma região com grande 
extensão de floresta, motivo pelo qual tem atraído o desenvolvimento de atividades de 
extração de madeira, extração de minérios, além de ocorrência de queimadas para o 
desenvolvimento da agropecuária, atividade predominante no município. Por falta de uma 
fiscalização mais intensa, essas ações depredatórias realizadas naquela região têm agredido o 
meio ambiente, prejudicando a qualidade de vida de toda a população. 

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

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN. 
 
É uma região vasta de fronteiras, com sérios problemas em todas as áreas de 

narcotráfico, ou roubo de veículos, e a presença da Polícia Florestal seria importante, 
principalmente, pelo grande conflito de agressão ao meio ambiente, reserva indígena. 

 E é imprescendível que a Polícia Florestal seja instalada ali com um Batalhão, 
até porque existe um Projeto dentro da FUNAI, que quer colocar os próprios índios como 
guardiões da sua reserva, como fiscais, como polícia. E nós entendemos que o índio não tem 
essa capacidade e nem é qualificado para isso. Quem tem que cuidar do domínio da reserva é 
o Governo, e por isso reivindicamos a instalação  de um Batalhão da Polícia Florestal ali. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Pedro Satélite (AUSENTE). 
Com a palavra, o Deputado Emanuel Pinheiro. 

O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente, nobres Deputados, para 
apresentar várias proposições: 

1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Dr. Hilário Mozer Neto, a urgente necessidade de proceder o estudo sobre a 
concessão de uma viatura para o destacamento de Polícia Civil do Município de Rio Branco. 

Solicitação essa que faço em conjunto com o nobre correligionário Vereador 
José Paulo de Souza, daquele Município. 

Nos termos da Resolusão n 018/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa 

Diretora, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Dr. Hilário Mozer Neto, 
mostrando a urgente necessidade de uma Viatura para o Destacamento de Polícia Civil no 
Município de Rio Branco. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Necessário se faz uma viatura (veículo) para o Destacamento de Polícia Civil 

de Rio Branco, objetivando com isto suprir a deficiência do meio de transporte da Polícia no 
referido município, haja vista que há alguns anos que o referido destacamento não dispõe de 
nenhuma viatura para o cumprimento do dever com a população local, obrigando os policiais 
a se utilizarem de veículos particulares para registrar as mais variadas ocorrências policiais. 

Assim sendo, solicitamos a Vossa Excelência a possibilidade da concessão de 
uma viatura para atender o Destacamento de Polícia Civil do Município de Rio Branco com a 
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urgência que a gravidade da situação atual requer, conforme solicitação do nobre 
companheiro e correligionário Vereador José Paulo de Souza. 

Pelas razões expostas solicitamos aos nobres pares o endosso desta 
propositura. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado EMANUEL PINHEIRO - PFL. 
 
2ª) REQUERIMENTO: Com fulcro no Artigo 268, alínea h, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora que se faça encaminhar ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Saúde, Dr. Júlio Strubing Müller Neto, Requerimento de Informação 
solicitando o seguinte: 

a) Como está o processo licitatório para equipar o Hospital Municipal de São 
José do Rio Claro? 

- Encaminhar documentos. 
 
N. termos 
P. deferimento 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado EMANUEL PINHEIRO - PFL. 
 
3ª) REQUERIMENTO: Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa 

Diretora, após ouvido o soberano Plenário, juntamente com o Diretor Superintendente do 
Diário de Cuiabá, Sr. Adelino Praeiro, que determine a convocação de uma Sessão Especial, 
em data e horário a serem marcados pela douta Mesa, com a finalidade de homenagear a 
Constituinte de 1947, que completa o seu cinqüentenário. 

A referida Sessão será realizada no Plenário desta Casa e contará com a 
participação do conjunto dos Senhores Deputados. 

N. Termos 
P. Deferimento 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado EMANUEL PINHEIRO - PFL. 
Sr. Presidente, fazemos esse Requerimento em conjunto, solicitado e 

idealizado pelo jornalista Sr. Adelino Praeiro, e como parece que existe um Requerimento 
similar do Deputado Humberto Bosaipo, solicitamos que fique registrado. 

E também, Sr. Presidente, ao finalizar, queremos homenagear e gostaria  que 
ficasse registrado nos Anais desta Casa que ontem, dia 06 de maio, foi o Dia do Taquígrafo e 
esta Casa, que tem uma função predominantemente legislativa, não pode deixar de se 
congratular com as Taquígrafas desta Casa, que representam o pulmão do Plenário do 
Parlamento Mato-grossense. 

Então, fica aqui o nosso registro, o nosso reconhecimento pelo trabalho das 
Taquígrafas nesta Casa e nós as homenageamos através da Moção de Congratulações do 
nobre Deputado Benedito Pinto, que a apresentará em seguida, acompanhada da assinatura 
do Deputado Emanuel Pinheiro. E convidamos os demais Parlamentares para subscreverem a 
referida Moção. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a nobre Deputada Zilda. 
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A SRª ZILDA - Sr. Presidente, para apresentar várias proposições de minha 
autoria: 

1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura, 
a necessidade da extensão de rede de energia elétrica para o Distrito Industrial de Peixoto de 
Azevedo. 

Com base no Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno do Legislativo 
Estadual, solicito à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente expediente ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário da Casa Civil e ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Infra-Estrutura, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Ao ver reduzida a sua alta atividade garimpeira, Peixoto de Azevedo sentiu 

também a sua economia prejudicada com a estagnação do mercado de trabalho e falta de 
opção para outras atividades que conduzem qualquer cidade ao progresso. 

Passado o impacto da “febre garimpeira”, os munícipes e a administração da 
cidade vislumbram novos horizontes, tentando reaquecer o mercado de trabalho, através do 
Distrito Industrial de Peixoto de Azevedo, que necessita com a máxima vênia ser dotado de 
energia elétrica, o que ora requeremos. 

Aliamo-nos ao povo daquela próspera cidade, solicitando a mansa e pacífica 
tramitação da presente proposição para que chegue ao Executivo e órgãos afins com a 
urgência que o caso requer. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT. 
  

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, 

com cópias ao  Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Presidente da TELEMAT, 
a necessidade da instalação de telefones públicos comunitários nas escolas públicas 
discriminadas a seguir, no Município de Poconé. 

Com base no Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno do Legislativo 
Estadual, solicito à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente expediente ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário da Casa Civil e ao Ilm Sr. 
Presidente da TELEMAT, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A Escola Estadual Suplência de 1 Grau “Felicidade Alves Rondon”, bairro 
Bom Pastor, bem como as Escolas Municipais “Antônio Avelino Corrêa da Costa”, bairro Cruz 
Preta, “Eloísa Elena Aidamus Freire”, bairro São Judas Tadeu, e ainda a Escola Municipal 
Rural “Osvaldo Cruz”, na comunidade de Maravilha, todas no Município de Poconé, vêm há 
muito reivindicando um orelhão nas suas respectivas dependências, o que nos parece justo e 
social e, constitucionalmente, garantido. 
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Solidarizando-nos aos corpos docente e discente dessas escolas, esperamos 
seja a presente proposição encaminhada ao Executivo e órgãos afins para a consolidação do 
modesto pedido. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT. 
  

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

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura, 
a necessidade da construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Cuiabá, em Forquilha do 
Rio Manso, ligando os Municípios de Rosário Oeste e Nobres. 

Com base no Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno do Legislativo 
Estadual, solicito à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente expediente ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário da Casa Civil e ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Infra-Estrutura, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção dessa ponte vem sendo pleiteada pelas populações de Nobres e 

Rosário Oeste há muito tempo, principalmente pelos agricultores que se vêem prejudicados 
quando da comercialização e transporte de suas produções colhidas no período da safra. 

E é preciso que Mato Grosso, pelo seu potencial e credibilidade como uma das 
maiores regiões produtivas deste País, seja dotado de toda infra-estrutura capaz de 
impulsioná-lo no mercado agrícola, não só gerando grandes produções, mas fazendo, dando-
lhe condições para exportá-la para outros centros. 

Esperamos que o Executivo dê ao ora pleiteado a importância e urgência que 
o caso requer. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT. 
  
4ª) PROJETO DE LEI: 
 

Declara de utilidade pública o 
Educandário “Clarice Maria Moreira”, 
com sede em Várzea Grande. 

 
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: 

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública o Educandário “Clarice Maria 
Moreira”, no Município de Várzea Grande. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
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O Educandário Clarice Maria Moreira, situado no bairro Novo Horizonte, em 
Várzea Grande, vem contribuindo com a educação do Município, através dos ensinos pré-

escolar e fundamental de 1 grau. 
Na qualidade de educadora, e convicta de ser a educação o instrumento 

basilar das mais diversas e emergentes transformações sociais que nortearão os princípios 
políticos e de verdadeira cidadania, apresento o presente instrumento para a pacífica e legal 
tramitação parlamentar. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Pedro Satélite 

(AUSENTE). Com a palavra, o nobre Deputado Eliene. 
O SR. ELIENE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar duas 

indicações de nossa autoria: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Procurador-Geral da Justiça, a Exmª Srª Procuradora-Geral do Estado, a Exmª Srª Procuradora 
da Defensoria Pública e a Exmª Srª Presidente da OAB, a urgente necessidade da designação 
dos Procuradores aprovados no último concurso público para a Defensoria Pública do Estado. 

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

egrégio Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado 
e demais autoridades supracitadas na epígrafe, expondo a urgente necessidade da designação 
dos Procuradores aprovados no último Concurso para a Defensoria Pública do Estado. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Desde 1991 que a Defensoria Pública deveria estar atuando no sentido de 
prestar assistência judiciária em todas as instâncias aos juridicamente necessitados, já que a 

Lei Complementar n  07, que dispõe sobre a sua organização é de 28.12.90. 
Infelizmente, ela permaneceu morta por 07 anos e, agora, o Governo do 

Estado a ressuscita, dando início à sua implementação, designando a Drª Maria Magalhães 
Rosa para conduzir o processo. 

Durante a Audiência Pública, realizada no dia 22 de abril, foram revelados 
uma série de problemas e/ou barreiras que têm dificultado esse trabalho. 

Porém, diante de cada dificuldade colocada, foram sendo apresentadas 
alternativas, que dependem única e exclusivamente de definição política como, por exemplo, 
a necessidade de se designar de imediato os Procuradores aprovados no último concurso para 
a Defensoria, firmar convênios com as universidades de Mato Grosso, tanto públicas quanto 
privadas, definir data de novo concurso: que se abra crédito especial para realizar os 
trabalhos: definir cronograma de instalação e outras, que foram referendadas por todos os 
presentes. 

Com base no exposto, justifico esta Indicação, agradecendo a aprovação pelas 
e pelos nobres Pares e pelo Executivo. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE -Líder do PSB. 
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2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Educação, a urgente necessidade de promover reformas nas Escolas 

Estaduais de 1 Grau “São Vicente de Paula”, “Café Norte”, “Nova Galiléia”, “Palmital”, no 
Município de Colíder. 

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

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

com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, expondo a necessidade de promover 

reformas nas Escolas Estaduais de 1 Grau: “São Vicente de Paula”, “Café Norte”, “Nova 
Galiléia”, “Palmital”, no Município de Colíder. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Câmara de Vereadores de Colíder encaminhou cópia de indicação, expondo 

a necessidade de promover reformas nas Escolas do Município, que pelas condições em que se 
encontram vêm prejudicando sobremaneira o ensino. 

Assim, esperamos contar com o apoio desta Casa, na aprovação deste 
expediente, e intermediação junto à Secretaria de Estado de Educação, no sentido desta vir a 
resolver o mais rápido possível o problema, para que as crianças e população em geral não 
sejam prejudicadas nesse direito fundamental. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - Líder do PSB. 
 
O SR. PRESIDENTE - Em nome do PSDB, principalmente do seu Líder aqui, nós 

registramos a presença do Vice-Prefeito de Poconé, Clóvis, e também da Vereadora Belinha, 
membro do Partido do nosso Presidente.  

Estejam à vontade! Esta é a Casa do Povo Mato-grossense! 
Sobre a mesa, várias proposições de autoria do Deputado Benedito Pinto: 

1ª) INDICAÇÃO: Com fulcro no Art. 239, letra ‘g’, Resolução n 18/91, de 
16/05/91, do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de 

Oliveira, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, Dr. Júlio Muller Strubing Neto, 
solicitando a implantação de uma Laboratório de Análise Clínicas, no Posto de Saúde, no 
Município de São Pedro da Cipa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O setor de Saúde do Município de São Pedro da Cipa apresenta grandes 

necessidades, necessitando com urgência da implantação de uma Laboratório de Análises 
Clínicas para poder dar, assim, um melhor atendimento à comunidade. Anexo cópia de 
indicação de mesmo teor, de autoria do nobre Vereador Paulo Davi da Silva. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC 
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2ª) INDICAÇÃO: Com fulcro no Artigo 239, letra ‘g’, do Regimento Interno 
do Poder Legislativo, indico à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente 

ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Ilm Sr. Eduardo 
Delamônica Freire, DD. Diretor-Presidente da TELEMAT, solicitando a instalação de um 
orelhão comunitário, com Chamada, na Rua São Paulo, esquina com a Prefeitura Municipal, 
no Município de São Pedro da Cipa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de São Pedro da Cipa apresenta um grande crescimento 

populacional e com isso surge a necessidade de dotá-la de infra-estrutura para atender aos 
seus habitantes. Nessa oportunidade apresento a necessidade da instalação de um orelhão 
Comunitário com Chamada, que será muito útil, pois todos poderão disputar desse grande 
serviço que é a comunicação. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC  
 

3ª) INDICAÇÃO: Com fulcro no Artigo 239, letra ‘g’, (Resolução n 18/91, de 
16/05/91), do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Ministério da Aeronáutica, Governo 
Federal, Governo Estadual, Receita Federal e Ministério da Fazenda, mostrando a necessidade 
de tornar o Aeroporto Marechal Rondon em Zona Primária e posteriormente alfândega para a 
exportação e importação. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Como é do conhecimento de todos nós, o Aeroporto Marechal Rondon, em 

Várzea Grande, já está habilitado ao tráfego internacional, porém ainda não foi autorizado a 
operar em Zona Primária e sem essa condição não há como criar alfândega para o tráfego 
internacional, que corresponde a transporte de passageiros, importação e exportação de 
mercadorias. Para que haja condições de operações é necessário que as autoridades 
mencionadas nessa indicação providenciem o mais rápido possível o espaçamento físico e 
mão-de-obra especializada. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 
4ª) INDICAÇÃO: Com fulcro no Artigo 239, letra ‘g’, do Regimento Interno 

do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado 

expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante de Oliveira, com cópia  ao Ilm Sr. 
Jaconias Aguiar, DD. Diretor-Presidente da CEMAT, solicitando a troca de lâmpadas e 
melhoria no sistema elétrico, no Município de São Pedro da Cipa. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O sistema de iluminação pública das ruas do Município de São Pedro da Cipa 
apresenta deficiência em suas instalações elétricas, bem como muitas lâmpadas queimadas, 
trazendo insegurança aos moradores quando precisam transitar no período noturno ficando 
assim expostos a grandes perigos de ataques de marginais face a escuridão que reina na 
região. Anexo cópia de indicação de mesmo teor, de autoria do nobre Vereador Paulo Davi da 
Silva. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 

5ª) INDICAÇÃO: Com fulcro no Art. 239, letra ‘g’, Resolução n 18/91 de 
16/05/91, do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de 

Oliveira, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando a reforma 
nos vestiários e melhoria no campo de futebol, no Município de São Pedro da Cipa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O setor de esporte do Município de São Pedro da Cipa apresenta grande 

deficiência no atendimento à comunidade do Município, como problemas nas instalação do 
campo de futebol, os vestiários em precários estado, trazendo grande desconforto no seu uso, 
necessitando assim de uma reforma para melhor atender aquela comunidade tão necessitada. 
Anexo, cópia de indicação de mesmo teor, de autoria do nobre Vereador Paulo Davi da Silva. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC 
 

6ª) INDICAÇÃO: Com fulcro no Art. 239, letra ‘g’, Resolução n 18/91 de 
16/05/91, do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de 

Oliveira, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. Hilário Mozer 
Neto, solicitando uma viatura para o destacamento da Polícia Militar do Município de São 
Pedro da Cipa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O setor de segurança do Município de São Pedro da Cipa apresenta grandes 

necessidades, precisando com urgência da implantação de uma viatura policial, para que o 
destacamento de Polícia Militar possa dar assim uma melhor segurança aos munícipes, pois 
ali têm sido constantes ondas de marginais deixando a população numa grande insegurança. 
Anexo cópia de indicação de mesmo teor, de autoria do nobre Vereador Paulo Davi da Silva. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 
7ª) EMENDA ADITIVA:  

Emenda Modificativa ao Art. 2 do 
Projeto de Lei que dispõe sobre a 
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obrigatoriedade do atendimento às 
enfermidades mencionadas no Código 
Internacional da Organização Mundial 
de Saúde e dá outras providências. 
 

O Artigo 2 do Projeto de Lei n 21/97 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 2 O não cumprimento dos preceitos desta Lei sujeitará as infratoras à 
multa de 100.000 (cem mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, para cada caso apurado, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.” 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Haja vista que o valor de 17.00 (dezessete mil) UFIR seria uma multa pequena 

em relação a muitos casos que pudemos constatar hoje na esfera das Decisões Judiciais que 
muitas vezes ultrapassam o valor dos 300.00 (trezentos mil)UFIR. 

Assim sendo, as Empresas fariam opção por pagarem as multas. 
Por isso que a multa de 100.000 (cem mil) UFIR seria justa. 
Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC 
 
8ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno, requeiro à Mesa, com a devida anuência do soberano Plenário, que seja 
encaminhada Moção de Congratulações aos Taquígrafos, em especial as que prestam serviços 
nesta Casa de Leis, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento do povo mato-grossense, especialmente dos Deputados e funcionários, vem 
externar sua alegria por essa data (06 de maio) em que se comemora o Dia do Taquígrafo. Os 
mesmos são profissionais de grande importância, face ao trabalho que desenvolvem, em 
especial, nos dias de sessões, procurando fazer o melhor possível para o bom andamento dos 
trabalhos legislativos. 

Pela sua importância no serviço Legislativo, as homenagens dos Deputados, 
funcionários da Assembléia Legislativa e do povo mato-grossense. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC 
Deputado EMANUEL PINHEIRO - PFL. 
 

9) PROJETO DE LEI: 
Dispõe sobre a isenção de pagamento 
de passagens em ônibus 
intermunicipais no Estado de Mato 
Grosso e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em 

vista o que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado de 
Mato Grosso sanciona a seguinte Lei: 
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Art. 1 - Ficam dispensados do pagamento de passagens de ônibus 
intermunicipais de linhas regulares os aposentados e pensionistas no Estado de Mato Grosso, 
cabendo-lhes apenas e tão somente efetuarem o pagamento do valor correspondente ao 
seguro de acidentes pessoais de passageiros, nos moldes e termos da legislação vigente; 

§ 1  Consideram-se aposentados e pensionistas, para efeito dessa Lei, 
aqueles que residem no Estado de Mato Grosso e que sejam portadores da carteira da 
Associação Mato-grossense dos Aposentados e Pensionistas; 

§ 2  Serão contemplados com a referida carteira os aposentados e 
pensionistas filiados em suas respectivas entidades de classe, que possuem benefícios 
concedidos por órgãos da União, dos Estados e municípios; 

§ 3 O aposentado e/ou pensionista deverá se identificar apresentando 
carteira fornecida pela Associação Mato-grossense dos Aposentados e Pensionistas, onde 
deverá constar idade, número do beneficiário, número do RG, e do CIC com fotografia 
recente. 

§ 4  O aposentado e/ou pensionista deverá reservar a passagem com 
pelo menos 06 (seis) horas de antecedência nos guichês de venda de passagem e chegar ao 
local de embarque com pelo menos 20 (vinte) minutos de antecedência; 

§ 5 As empresas de transporte intermunicipais deverão reservar pelo 
menos 02 (duas) vagas, por ônibus, para aposentados e/ou pensionista; estando ocupadas as 
duas vagas, o beneficiário ocupará vaga no ônibus do horário subsequente. 

§ 6  Fica vedado às empresas de transporte intermunicipais exceder a 
05 (cinco) dias para atendimento da solicitação do aposentado e/ou pensionista. 

At. 2  Por ocasião de fixação das tarifas do transporte coletivo de passageiros, 
baseada em serviços operacionais eficientes, os encargos de gratuidade de que trata esta Lei 
comporão a planilha de custo para amajoração do preço das passagens; 

Art. 3  São passíveis de penalidades as empresas de transportes coletivos 
intermunicipais, concessionárias do serviço público estadual, que não cumprirem as 
disposições contidas na presente Lei. 

Parágrafo único - as infrações a qualquer dispositivo desta lei são 
passíveis de: 

I - multa; 
II - suspensão de concessão por um período de 08 (oito) dias; 
III - cassação da concessão. 

Art. 4  O Departamento de Viação e Obras Públicas-DVOP, como órgão 
concedente do Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado, será o 
responsável pela fiscalização e a aplicação das penalidades previstas na presente lei. 

Art. 5  A pena de multa será de 100 (cem) Unidades Fiscais de Índice de 
Referência-UFIR, dobrando o seu valor em caso de reincidência. 

Art. 6  A pena de suspensão será aplicada à empresa de transporte coletivo 
intermunicipal que, por mais de três vezes descumprir o dispositivo na presente Lei. 

Art. 7  A pena de cassação da concessão será aplicada nos termos do Artigo 

14 da Lei Estadual n 3.475, de 24 de dezembro de 1973, observado o procedimento 

previsto no Artigo 20 e seus parágrafos na mesma Lei. 
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Art. 8  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
No início do ano de 1996, V. Exªs, demonstrando a sensibilidade e o espírito 

público que sempre caracterizaram os Parlamentares de Mato Grosso, fizeram aprovar a Lei 

n 6.743, de 10 de janeiro de 1996. O referido dispositivo legal constitui-se em verdadeira 
carta de alforria aos cidadãos brasileiros que vivem em Mato Grosso e que já adentraram à 
terceira idade. 

Reafirmo que se constitui em verdadeira carta de alforria, pois permitiu que 
nossa velhice usufruísse do sagrado direito de locomoção. 

Bem sabem V. Exªs que as miseráveis aposentadorias pagas pelos órgãos 
Previdenciários condenaram os brasileiros, após mais de três décadas de trabalho, a viverem 
abaixo da linha de pobreza. 

No entanto, quando aprovamos a Lei n 6.743, permitindo que os 
aposentados e pensionistas viajassem em coletivos intermunicipais com gratuidade de 
passagem, efetivamente resgatamos boa parte de sua dignidade e de seu sentimento de 
cidadania. 

Entretanto cabe dizer que, em virtude do decreto regulamentador da 
supracitada lei deixar margem a contestações judiciais, deixou a lei de ser aplicada, resgatada 
que foi por uma Ação Direta da Inconstitucionalidade que se encontra em trâmite nos dias de 
hoje. 

O que se pretende com as presentes alterações é corrigir as imperfeições 

técnicas encontradas na Lei n 6.743 e, em seu decreto regulamentador, de modo que nossos 
aposentados exerçam o direito a eles conferidos por V. Exªs. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC.  
 
Este Projeto já foi motivo de algumas discussões aqui nesta Casa, e nós 

estamos solicitando que seja preparado um requerimento solicitando regime de urgência para 
a sua tramitação, para podermos votá-lo na próxima semana. 

Em nome do Deputado Manoel do Presidente, queremos cumprimentar a 
Vereadora Edna Campos, do Município de Tangará da Serra, que se encontra nesta Casa nos 
honrando com sua presença nesta manhã. 

Ainda sobre a mesa, um Projeto de Lei de autoria do Deputado Gilmar Fabris. 
“Institui o Programa Palestras nas 
Escolas e dá outras providências. 
 

A 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 Fica instituído o Programa Palestras nas Escolas-PROPAES, nas 
atribuições da Secretaria de Estado de Educação, como atividade pedagógica interdisciplinar e 
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interclasse, visando ao pleno desenvolvimento do aluno mato-grossense do Sistema de Ensino 
Público Estadual e ao seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho. 

Parágrafo único A atividade pedagógica disposta no caput do artigo 
desenvolver-se-á regular e ordinariamente no âmbito das unidades escolares, incluindo as 
conveniadas e as de gestão compartilhada, com palestrantes na qualidade de convidados 
especiais sem remuneração, e sua carga horária é parte integrante da grade curricular, 
observando: 

I - a autonomia da unidade escolar na definição de sua política 
pedagógica; 

II - as atribuições do Conselho Deliberativo Escolar na gestão 
democrática. 

Art. 2 Para efeito desta lei, palestrante é toda pessoa capaz de expor e debater 
idéias, conhecimentos, experiência de  vida ou de narrar histórias infanto-juvenis. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação. 
Parágrafo único Durante o período de vacância, esta lei será 

regulamentada pelo Poder Executivo. 

Art. 4 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
‘Só o conhecimento liberta o homem. O homem que sabe é mais livre do que 

o homem que não sabe’ (ENÉAS FERREIRA CARNEIRO). 
O professor Ezequiel Theodoro da Silva, mestre em Educação e doutor em 

Psicologia da Educação, muito apropriadamente, afirmara em certa ocasião que ‘é uma 
contradição a diferença na quantidade de informações que circulam fora e dentro das escolas, 
gerando, como conseqüência, precariedade, pobreza e/ou ignorância de idéias para serem 
estudadas e refletidas nas salas de aula’ para concluir que ‘existem nas escolas todo um 
empobrecimento sócio-ambiental que desestimula os estudantes para a pesquisa e busca de 
pontos de vista alternativos, necessários ao desenvolvimento de posicionamento críticos’. 

Não é sem razão, portanto, que este projeto de lei, ao cuidar de palestras nas 
escolas, como prática pedagógica, pretende favorecer e estimular o acesso a informações a 
estudantes das escolas públicas estaduais como alternativa para o enriquecimento da 
aprendizagem, ensejando, como resultado, a estimulação do senso crítico; a conivência com o 
pluralismo de idéias; o conhecimento dos assuntos que dizem respeito à problemática da 
pessoa humana e ao bem-estar coletivo e do indivíduo, sua história e tradições, direitos e 
deveres, necessidades e aspirações, enfim, a vivência cultural e dos processos técnicos-
científicos e ambientais com vistas a sua motivação na qualificação para o trabalho. É preciso  
informar e formar a criança e o adolescente de modo prático, formando um cidadão dentro 
da realidade de um mundo de profundas e rápidas mudanças. 

Sob a ótica constitucional não há como enxergar institucionalidade genética 
em seus princípios legais, vez que não comete novas atribuições à Secretaria de Estado de 
Educação, mas sim especifica tão-somente uma atividade pedagógica nas suas existentes 

atribuições; também não colidem com a Lei n 6.728, de 28/12/95 (Plano Plurianual 1996 a 

1999), não contrariando, portanto, o disposto no § 4 do Artigo 162 da Constituição Estadual. 
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Isto posto, agasalhamos a idéia da oportunidade deste projeto de lei e a 
certeza do apoio que tal iniciativa há de merecer dos meus ilustres colegas Deputados. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado GILMAR FABRIS - PL.” 
 
Ainda sobre a mesa, quatro Indicações de autoria do Deputado Roberto 

Nunes: 

1ª) “Indica ao Exm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT a necessidade da 

instalação de um aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a Escola Municipal de 1 Grau 
‘Eloisa Elena Aidamus Freire’, no Bairro São Judas Tadeu, no Município de Poconé. 

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

soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, 
mostrando a necessidade da instalação de um aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a 

Escola Municipal de 1 Grau ‘Eloisa Elena Aidamus Freire’, no Bairro São Judas Tadeu, no 
Município de Poconé. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Ouvindo a liderança daquela Escola acreditamos ser necessário esta 

reivindicação. 
Sem opção para fazer chamadas telefônicas, os estudantes se vêem obrigados 

a desconfortantes, longos e as vezes arriscados deslocamentos para se efetuar tais ligações. 
Não se pode conceber a ausência deste primário instrumento, que se por um 

lado não vai resolver os problemas coletivos, pelo menos diminuirá os transtornos que ora se 
verificam, naquela Escola. 

Acreditando no dinamismo e na sensibilidade dos Srs. Diretores da TELEMAT, 
é que apresentamos a presente Propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB” 
 

2ª) “Indica ao Exm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, a necessidade da 
instalação de um aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a Escola Estadual Suplência de 

1 Grau ‘Felicidade Alves Rondon’, no Bairro Bom Pastor, no Município de Poconé. 

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

soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, 
mostrando a necessidade da instalação de aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a Escola 

Estadual Suplência de 1 Grau ‘Felicidade Alves Rondon’, no Bairro Bom Pastor, no Município 
de Poconé. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Ouvindo a liderança daquela Escola acreditamos ser necessário esta 

reivindicação. 
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Sem opção para fazer chamadas telefônicas, os estudantes se vêem obrigados 
a desconfortantes, longos e às vezes arriscados deslocamentos para se efetuar tais ligações. 

Com o avanço tecnológico em ascendência levando o mundo a se ligar, via 
Internet, não se pode conceber a ausência deste primário instrumento, que se por um lado 
não vai resolver os problemas coletivos, pelo menos diminuirá os transtornos que ora se 
verificam naquela Escola. 

Acreditando no dinamismo e na sensibilidade dos Srs. Diretores da TELEMAT, 
é que apresentamos a presente Propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB” 
 

3ª) “Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, a necessidade da 

instalação de um aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a Escola Municipal de 1 Grau 
‘Antônio Avelino Corrêa da Costa’, no Bairro Cruz Preta, no Município de Poconé. 

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

soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, 
mostrando a necessidade da instalação de aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a Escola 

Municipal de 1 Grau ‘Antônio Avelino Corrêa da Costa’, no Bairro Cruz Preta, no Município 
de Poconé. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Na ausência de um aparelho telefônico naquela Escola, é de urgente 

necessidade este pleito. 
A TELEMAT, ao atender esta propositura, estará contribuindo mais uma vez 

no sentido de possibilitar um pouco mais de conforto àquela Escola ali residente e também 
realizando essa que, no momento, é seguramente uma das suas aspirações. 

Na certeza do apoio dos nobres Pares, é que apresento esta justificativa. 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB” 
 

4ª) “Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, a necessidade da 

instalação de um aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a Escola Municipal de 1 Grau 
(Rural) ‘Osvaldo Cruz’, na comunidade de Maravilha, no Município de Poconé. 

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

soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, 
mostrando a necessidade da instalação de aparelho de telefone público ‘orelhão’ para a Escola 

Municipal de 1 Grau (Rural) ‘Osvaldo Cruz’, na comunidade de Maravilha, no Município de 
Poconé. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Após constatação dessa deficiência naquele Município achamos legítima tal 

reivindicação. 
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Em plena era da telefonia celular urge a necessidade de que pelo menos esse 
‘orelhão’ seja instalado, o que, com certeza, irá contribuir para um pouco mais de conforto 
àquela Escola. 

Acreditando sempre no dinamismo dos Srs. da TELEMAT e confiante no apoio 
unânime dos nobres Pares, é que apresentamos esta legítima propositura. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB” 
  
Ainda, sobre a mesa, um Requerimento e duas Moções de Aplausos, de autoria 

do Deputado Jorge Abreu: 

1) REQUERIMENTO: “De acordo com o Art. 268, alínea ‘h’ do Regimento 
Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que seja 

encaminhado Requerimento ao Exm Sr. Governador do Estado e ao Sr. Secretário de Estado 
de Fazenda, solicitando as seguintes informações: 

- cópia atualizada da lei sobre crédito de ICMS; 
- qual o prazo para que seja efetuado o crédito do ICMS? 
- por que em algumas situações o exator local libera o crédito do ICMS? 
- qual a possibilidade de liberação imediata do ICMS após creditado pela 

Exatoria? 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Formulamos o presente Requerimento em virtude de inúmeras reclamações 

que temos recebido da classe madeireira, alegando que os créditos de ICMS demoram até 06 
(seis) meses para serem liberados e as indústrias, que há muito estão enfrentando uma forte 
crise financeira, estão passando por sérias dificuldades por falta de recebimento de seus 
créditos. 

Solicitamos, pois, a aprovação da presente matéria. 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JORGE ABREU - PMN” 
 

2) MOÇÃO DE APLAUSOS: “Embasado regimentalmente no Art. 268, alínea 
‘c’, e seguintes do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhada Moção de Aplausos ao Dr. Jacob Kuffner, 
Superintendente do IBAMA no Estado de Mato Grosso, pelos relevantes serviços prestados ao 
meio ambiente e à classe madeireira do nosso Estado. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Dr. Jacob Kuffner assumiu a Superintendência do IBAMA em nosso Estado 

em um momento crítico daquele órgão, com denúncias de corrupção, entre outras acusações. 
Com sensibilidade, competência, honestidade e bom-senso, o nosso 

homenageado soube conciliar os interesses das diversas correntes envolvidas com o meio 
ambiente em trabalho conjunto com a FEMA. 
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Com um sistema rígido de fiscalização em todo o estado, o Dr. Jacob cobrou 
respeito ao meio ambiente, não só dos pequenos como dos grandes empresários, sem 
distinção, porém sem atravancar o progresso do Estado. Buscando fórmulas que auxiliassem, 
principalmente a classe madeireira, para que produzissem e ao mesmo tempo respeitassem as 
florestas nativas, em um legítimo manejo sustentado, buscando também incentivar os 
reflorestamentos. 

Diante da grande sensibilidade do Dr. Jacob, apresentamos a presente 
propositura que, temos certeza, terá o respaldo necessário dos demais Pares desta augusta 
Casa de Leis. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JORGE ABREU - PMN” 
 

3) MOÇÃO DE APLAUSOS: “Embasado regimentalmente no Art. 268, alínea 
‘c’ e seguintes do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhada Moção de Aplausos ao Tenente Willian Tadeu Rodrigues 

Dias, Comandante do 3 Pelotão da Polícia Militar, sediado em Sinop, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade e à Corporação, abrangendo 11 (onze) municípios. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

O Tenente Willian Dias, ao assumir o comando do 3 Pelotão da PM, em 
Sinop, trazia consigo o estigma de um dos mais criticados oficiais da PM do nosso Estado. 

Porém, diante do apoio recebido de todas as camadas sociais dos municípios 
abrangidos pelo seu comando, pôde demonstrar a riqueza de seu caráter e senso de justiça, 
aliado ao forte espírito de liderança junto aos seus comandados. 

Quando assumiu aquele Comando, o nosso homenageado encontrou altos 
índices de criminalidade e, com pulso firme e liderança incontestável, trouxe aqueles índices 
para percentuais insignificantes, trazendo mais paz e tranqüilidade para a população da 
região. 

Apesar das inúmeras atribuições à frente do 3 Pelotão da PM, o Tenente 
Willian Dias não descuidou do bem-estar de seus comandados, preocupando-se sobremaneira 
com o aspecto social dos mesmos e seus familiares, podendo citar, como exemplo, a criação e 
construção do Grêmio Recreativo da Polícia Militar, o primeiro no Estado de Mato Grosso, 
inaugurado em 26/04/97, com piscinas, churrasqueiras, play-ground, etc. 

Diante do exposto, nada mais justa do que essa homenagem que servirá de 
estímulo aos demais comandantes. 

Apelo, pois, pela aprovação da presente propositura. 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JORGE ABREU - PMN” 
 
Também, sobre a mesa, duas Indicações de autoria do Deputado Pedro 

Satélite. 

1ª) “Indica à Mesa, com base na Resolução n 18/91, de 08/05/91, após 
ouvido o soberano Plenário deste Poder Legislativo, para que seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MAIO DE 1997, ÀS 08:00 
HORAS. 

 

 Pag.37  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

SANEMAT, mostrando a necessidade da implantação da rede de abastecimento de água  no 
Trevo Ouro Verde, no Município de Colíder . 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O crescimento populacional do Município de Colíder exige cada vez mais 

expansão da rede de água que, sem sombra de dúvida, proporcionará inúmeros benefícios e 
garantirá melhorias no que se refere às necessidades básicas de sobrevivência das inúmeras 
famílias residentes nas proximidades do citado trevo. 

O atendimento a esta solicitação concorrerá não só com o desenvolvimento do 
Trevo Ouro Verde mas, também, com a região circunvizinha. 

Sabedores da importância da nossa solicitação, conclamamos o apoio de 
V.Exª, do Sr. Governador, bem como dos demais Pares desta Casa. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado PEDRO SATÉLITE - PMDB” 
 

2ª) “Indica à Mesa, com base na Resolução n 18/91, de 08/05/91, após 
ouvido o soberano Plenário deste Poder Legislativo, para que seja encaminhado expediente 

indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do 
DVOP, mostrando a necessidade da concessão, em comodato, de um trator de esteira, para a 
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
É grande a necessidade de abertura e conservação das estradas vicinais na 

região de Leonislândia, onde centenas de famílias aguardam a demarcação de terras e 
assentamento definitivo, por parte do INCRA. 

O atendimento a esta solicitação minimizará, certamente, o problema de 
sobrevivência dessas famílias que esperam pela tão sonhada oportunidade de conseguir 
melhorias em suas vidas. 

Sabedores da importância da nossa solicitação, conclamamos o apoio de 
V.Exª, do Sr. Governador, bem como dos demais Pares desta Casa. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado PEDRO SATÉLITE - PMDB.” 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente (PAUSA). 

Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken, que dispõe de 30 minutos. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Pares, antes de tocar no 

assunto principal a que eu quero me referir no Grande Expediente, Sr. Presidente, solicito a V. 
Exª que me advirta quando completar 15 minutos, porque eu fiz um acordo para ceder 15 
minutos do meu tempo ao Deputado Manoel do Presidente, de Tangará da Serra. 

Fazendo apenas menção sobre a Audiência Pública de ontem, Sr. Presidente, 
eu acredito que foi um despertar de maneira efetiva e concreta de uma questão grave que 
aflige Mato Grosso, que aflige o Pará, que aflige o Amazonas, enfim, os Estados do Centro-
Oeste e do Norte do nosso País. 
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Possuímos, Sr. Presidente, nessas duas regiões, mais da metade do território 
nacional, no entanto, é o território menos integrado, visto a dificuldade do transporte e, hoje, 
graças a Deus, vemos com bons olhos o retomar da via de transporte mais barata. Mato 
Grosso se vê beneficiado por diversas linhas, por diversas hidrovias, fato este que 
mencionamos ontem, quando dizíamos que, na verdade, estamos apenas redescobrindo o que 
os nossos pais portugueses já tinham em mãos, que eram as hidrovias e as ferrovias, os dois 
sistemas de transporte mais barato. 

E, ontem, a Audiência Pública mostrou claramente a necessidade da 
pavimentação da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, no Pará. É uma veia importantíssima 
para o desenvolvimento deste Estado e de todo o Nortão, de todo o Sul do Pará, enfim, será, 
após pavimentada a estrada, o transporte mais barato para escoamento da nossa produção. 

Vale aqui ressaltar que precisamos de uma ação conjunta de toda a sociedade 
para cobrar do nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso a pavimentação urgente dessa 
BR. 

Então, eu acho que está de parabéns o Presidente desta Casa, quando 
convocou essa Audiência Pública, até porque este valoroso Deputado Riva tem-se destacado 
nesta Casa como defensor da integração, defensor do interior e eu acredito que Mato Grosso 
começa a crescer a partir da sua integração. 

Sr. Presidente, eu gostaria de mencionar, aqui, um grave problema que Mato 
Grosso enfrenta, que aflige a todos nós mato-grossenses, uma preocupação alarmante de toda 
a sociedade, com relação à UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso.  

Fui procurado recentemente pela Reitora, Drª Ilma, que colocou a situação 
drástica em que vive  a UNEMAT dentro do Estado de Mato Grosso.  Eu não estava aqui, na 
época da votação do Orçamento, porque, como primeiro suplente, estava sem a cadeira e 
agora, retornando a esta Casa, Sr. Presidente, eu quero retomar a defesa dessa instituição que 
representa para o ensino público de Mato Grosso um avanço muito grande, porque através de 
seus cursos e dos seus campus descentralizados, a UNEMAT tem atendido a comunidade 
mato-grossense, tem preparado mão-de-obra, recursos humanos, treinado e qualificado 
professores, capacitando-os, seja através dos seus cursos regulares, seja através dos seus 
cursos básicos. 

E na proposta orçamentária, quando estávamos no ano passado nesta Casa, 
lutamos para que a Emenda que desse 2,69% fosse colocada em pauta junto com os demais 
Deputados que lutam por aquela Instituição - como exemplo aqui, vale mencionar a 
companheira Deputada Serys Slhessarenko. E, hoje, o que vemos é que a UNEMAT encontra-
se numa situação dramática, de falência, onde o Governo do Estado tem repassado apenas uns 
recursos para a folha de pagamento. 

De janeiro até hoje não houve nenhum repasse para custeio da UNEMAT, 
sequer para saudar os compromissos assumidos por aquela Instituição. 

E eu me lembro e quero cobrar aqui do nosso Líder da Bancada do Governo, 
Deputado Luiz Soares, que foi feito um acordo com o Governador para que não se votasse a 
Emenda, mas que se desse um compromisso de citar a UNEMAT à autonomia do repasse 
automático do que foi aprovado e colocado no Orçamento para este ano, Sr. Presidente, de 
1,5%. No entanto, isso não vem acontecendo! 

E aqui eu levanto a minha voz nesta Casa, que é a Casa que defende as 
instituições públicas e principalmente em se tratando do ensino público superior que, com 
muito sacrifício, Mato Grosso conseguiu implantar a sua Universidade Estadual. Não 
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podemos, de maneira alguma, permitir que essa Instituição venha cair no descrédito ou até 
mesmo na incapacidade administrativa, por falta de recursos. 

Fica aqui, então, Sr. Presidente, a solicitação que eu encaminho, através do 
nosso Líder do Governo, Deputado Luiz Soares, para que esse caso drástico, dramático que 
vive a UNEMAT hoje, possa ser equacionado através da sua autonomia administrativa e 
financeira, com repasse automático de 1,5%, que é insuficiente, vale dizer aqui, para fazer 
tudo que ela precisa fazer, mas que é suficiente para ela manter o que já tem, os campus 
descentralizados.  Eu ainda quero dizer que muitos desses campus vivem, hoje, uma situação 
aflita de estarem em prédios precários, quase que impossíveis de abrigar a Instituição.  No 
entanto, valorosamente, os professores continuam dando aulas e os alunos estão ali se 
formando - a bem da nossa sociedade. 

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de conclamar a todos os nobres Pares desta 
Casa, para que olhem com carinho para a UNEMAT, para que esta Casa possa realmente ter 
uma ação decisiva junto ao Governo do Estado, para garantir a soberania administrativa e 
financeira daquela Instituição. 

E, finalizando a minha palavra, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer menção à 
nossa CPI, a CPI das LFTE’s e Urucum.  Esta CPI, presidida pela Deputada Zilda, desde o 
momento da sua instalação, Sr. Presidente, é uma CPI que levou a sério a sua instalação e o 
motivo pela qual foi instalada.  Já realizamos diversas reuniões, convocamos quase 10 pessoas 
para depor, descobrimos que, nesses sete anos em que o Estado de Mato Grosso usou da venda 
das Letras Financeiras do Título do Estado para saudar as suas dívidas, quando adquiriu em 
1990, 42 milhões de dólares através da venda da compra das Letras, que nesses sete anos, daí 
para cá, se fez a rolagem dessa dívida com a venda em leilões públicos, durante um período, 
amortizando percentuais que variam... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Deputado André 
Bringsken, eu gostaria de solicitar de V. Exª apenas um minuto para que eu possa convidar o 
Deputado Romoaldo Júnior para assumir os trabalhos. E, como foi solicitado por V. Exª, nós o 
alertamos que ainda tem cinco minutos. 

(O SR. DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 
09:43 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o nobre Deputado André 
Bringsken. 

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Obrigado, Sr. Presidente. 
E neste período, mesmo com as amortizações, o Estado deve ainda hoje, dos 

42 milhões de dólares contraídos, 186 milhões, em sete anos apenas. Ora, isso é um absurdo, 
é inaceitável! Existe uma responsabilidade que precisa ser investigada e cobrada por parte 
daqueles que manipularam as Letras Financeiras deste Estado, ou tendo vantagens pessoais, 
como é o caso do funcionário, Chefe do Departamento Financeiro do BEMAT, o Sr. Marcos 
Narita, que teve depositado pela IBF Factoring 209 mil reais na sua conta e que tenta justificar 
isso através do envio de dólares de parentes lá do Japão, “conversa pra boi dormir”... A CPI 
está de olho aberto e vai investigar a fundo essa questão, para que as responsabilidades sejam 
apuradas e aqueles que lesaram o patrimônio do Estado sejam punidos com o rigor da lei e 
que devolvam aos cofres do Estado aquilo que lesaram.  

A CPI da Urucum também vem sendo paralelamente apurada, diferente do 
que tem se noticiado na Imprensa, de que nós esquecemos a Urucum. Temos uma Comissão 
paralela que investiga e que começa a levantar os dados sobre as irregularidades da venda da 
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Urucum - que foi muita, Sr. Presidente. Mas, pela falta de tempo, eu não vou me ater à 
Urucum agora.  Apenas quero deixar registrado nesta Casa que essa CPI veio para ficar, para 
apurar as irregularidades e para responsabilizar os culpados. 

Existe, por parte dos Deputados integrantes dessa CPI, a veemente 
responsabilidade de ir até o fim e de não ceder a nenhum tipo de pressão e nem de manobra, 
para que simplesmente essa CPI “acabe em pizza”, como muitas vezes a nossa sociedade tem 
visto, em diversas, inúmeras CPI’s instaladas neste País. 

Cedo o restante da minha fala ao nobre Deputado Manoel do Presidente, para 
que ele faça as suas colocações. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, no Grande Expediente, o ilustre 
Deputado Manoel do Presidente, que dispõe de 16 minutos. 

O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Sr. Presidente, nobres Pares, nós queremos 
usar esses 15 minutos que nos restam, primeiro, agradecendo ao companheiro, Deputado 
André Brinsgsken, que nos concedeu esses 15 minutos, e abordando um assunto, Deputado 
André Bringsken, referente ao que V. Exª falou nesta tribuna, qual seja a UNEMAT - 
Universidade do Estado de Mato Grosso. 

Não só em Tangará da Serra como em toda Região do Médio Norte, o Noroeste 
do Estado que utiliza o trabalho da UNEMAT sediada no Município de Tangará, foi surpresa 
para nós, nessa semana, nos depararmos com uma situação bastante caótica no campus da 
Universidade do nosso Município. 

É com profundo pesar que nos vemos, hoje, na obrigação de ocupar esta 
Tribuna para denunciar e fazer um apelo aos nobres Pares.  

Quando vivemos numa época de crise social herdada, quem sabe, de épocas 
em que propositadamente se dilapidou a principal pilastra do engrandecimento do ser 
humano e de um País, o conhecimento, a educação, à falta dos quais reputo toda essa crise. 
Nos tempos atuais, queremos nós dizer que vivemos com uma democracia, ampla e irrestrita. 
Temos um Governo Estadual que tem nome nacionalmente reconhecido pela luta em prol da 
democracia, mas que está, tenho certeza, muito mal assessorado, e este fato pode até nos levar 
a acreditar por vezes que seja um mau Governo. 

Entretanto, Srs. Deputados, nós queremos acreditar que temos, sim, um bom 
Governador, que determinados fatos que lhe querem imputar não são de sua inteira 
responsabilidade, como este que venho aqui trazer ao conhecimento desta Augusta Casa, qual 
seja o iminente fechamento do Campus Universitário de Tangará da Serra. Não é cabível de 
maneira alguma,  depois da luta incansável por parte da população, dos políticos, dos jovens 
que pertencem àquela Universidade, presenciarmos a fala do Secretário de Educação do 
Estado de Mato Grosso, do iminente fechamento daquela Universidade que serve o Médio 
Norte e o Noroeste do Estado de Mato Grosso. Um absurdo tamanho, como uma morte 
anunciada já em 18 de março passado, quando a direção da UNEMAT, representada pela sua 
direção e representantes do corpo docente, esteve reunida em Cáceres com o Sr. Secretário de 
Estado de Educação,  Fausto Faria, o mesmo já havia acenado com o fechamento do Campus 
da Universidade de Tangará da Serra, alegando naquela oportunidade que “a UNEMAT 
deveria fazer exatamente aquilo que fosse do interesse da Secretaria de Educação”, afirmando  
inclusive, de acordo com documento em nossas mãos, de que: “caso não o fizesse, não 
receberia qualquer apoio daquela Secretaria, mesmo no tocante aos recursos já garantidos por 
lei”. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MAIO DE 1997, ÀS 08:00 
HORAS. 

 

 Pag.41  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Aí é que entra a palavra do Deputado André Bringsken, procurando apoio da 
Assembléia Legislativa, apoio aos nobres Pares, para que isso não aconteça. Pelo jeito que nós 
estamos vendo, não é só o Campus da Universidade de Tangará da Serra, hoje todo o Estado 
de Mato Grosso correm riscos, pelo não repasse dos recursos permitidos por lei, dentro do 
Orçamento do Estado de Mato Grosso. 

Como eu disse anteriormente, Tangará da Serra é um pólo regional da maior 
importância para o desenvolvimento deste Estado e como podemos nós admitir que os jovens  
desta região tenham seus sonhos interrompidos simplesmente? Como ficará o espírito de 
brasilidade, tão necessário para a formação de uma consciência nacional?... 

A Srª Serys Slhessarenko - V. Exª me concede um aparte, nobre Deputado? 
O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Concedo o aparte à Deputada Serys 

Slhessarenko. 
A Srª Serys Slhessarenko - Nós ouvimos tanto a fala do Deputado André 

Bringsken quanto estamos ouvindo a fala do Deputado Manoel do Presidente, sobre essa 
problemática da UNEMAT. O Deputado André Bringsken não estava aqui e ele já declarou 
isso na Tribuna, por ocasião da aprovação do Orçamento, mas o Deputado Manoel do 
Presidente estava e viu toda a nossa luta. 

Essa questão da UNEMAT não é uma questão de agora, está fechando o 
campus aqui, está funcionando de forma extremamente precária o campus da UNEMAT 
acolá. Esse é um problema, como V. Exª muito bem disse, de morte anunciada. Já sabíamos. 
Isso já estava acontecendo. Isso não é novidade. Isso  não é uma coisa que nos trazem aqui 
agora, para  dizer o que nós vamos fazer. Nós já tivemos o momento certo e apropriado para 
fazer, por ocasião da aprovação do Orçamento. Todos nós, os 24 Deputados poderíamos ter 
revertido essa questão. Não revertemos por falta de vontade, de determinação e decisão 
política. Se cada um, naquele dia da aprovação do Orçamento, tivesse aprovado a votação em 
destaque desta emenda, se nós tivéssemos aprovado a melhoria de condições de repasse de 
recursos para  a UNEMAT, nós não estaríamos com esse problema, Sr. Deputado. 

Entristece-me muito ouvir agora o depoimento do tipo que nós estamos 
ouvindo, porque parece que, agora, nós não temos realmente possibilidade de reverter o 
aumento de repasse. Resta o mínimo, como V.Exª está colocando aí agora, que é de repassar 
aquele mínimo que está previsto - que não é o suficiente -  mas para que pelo menos o 
Governo cumpra o princípio constitucional que é princípio já determinado na Lei Maior do 
Estado de Mato Grosso. Que, aliás, esse Governo não cumpriu e outros passados também não 
cumpriram. Agora, porque o Governo do passado não cumpriu, governos autoritários, 
governos que realmente não respeitaram a Lei Maior do Estado, não é por isso que o Governo 
atual tem o direito de fazer isso. Aliás, esta justificativa que ele coloca junto ao Tribunal de 
Contas, quando não cumpriu com o repasse do percentual previsto pela Constituição, de que: 
“Outros não cumpriram, por que eu vou cumprir?” É mais ou menos por aí,  não é com essas 
palavras, mas é nessa linha. 

Portanto,  eu acredito que nós tivemos uma meta apropriada por ocasião da 
aprovação do Orçamento, tínhamos que ter nos posicionado, era o momento correto. 
Tínhamos que ter feito isso. Não o fizemos.  Eu fiz, mas a grande maioria não o fez. Agora, 
todos os Deputados, todos sem exceção de nenhum, têm que ir à luta para exigir do Governo 
o repasse ou então pedir um ação por crime de responsabilidade, porque Governo que não 
respeita a Constituição tem que responder por isso. Muito obrigada. (PALMAS). 
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O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Eu que agradeço pelo aparte da ilustre 
Deputada. E quero, Deputada Serys Slhessarenko, eu acho que se o Governo do Estado 
repassasse pelo menos o mínimo possível, aquilo que está na Lei, que está no Orçamento, já 
seria suficiente para que as universidades não fechassem suas portas. 

Vejam bem, não adianta, talvez, termos um número mais elevado no 
Orçamento do Estado em 97, e o Governo do Estado não ter a preocupação ou o Secretário de 
Educação do nosso Estado não priorizar aquela pequena parte, pelo menos, para... não vamos 
dizer um bom andamento da Universidade Estadual, mas pelo menos um paliativo para dar 
condições de funcionamento dessas entidades. 

O Sr. Luiz Soares - V. Exª me concede um aparte? 
O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Um minuto, nobre Deputado. 
O Sr. Luiz Soares - Eu agradeço o gesto democrático de V. Exª e quero 

parabenizá-lo, nobre Deputado Manoel do Presidente, pelo pronunciamento em que cobra 
uma ação mais efetiva por parte do Executivo, especificamente nas áreas de Fazenda e 
Educação, no sentido de regularizar os repasses financeiros daquilo que é a previsão 
orçamentária para a Universidade do Estado de Mato Grosso. 

Dizer que V. Exª, como homem experiente, brilhante Prefeito que foi de 
Tangará da Serra e, portanto, exercendo funções executivas, sabe perfeitamente bem e não vai 
deixar se enganar por aqueles que não têm essa experiência e a visão de V. Exª. Sabe que o 
fluxo de arrecadação, o fluxo de receita para os cofres públicos municipais, estaduais e 
mesmo da União não ocorrem sistematicamente, igualmente, em todos os dias, em todas as 
semanas e em todos os meses do ano.  De sorte que a previsão orçamentária está aí, o 
Orçamento tem que ser realizado até o final do ano e não adiantaria absolutamente votarmos 
aqui, em destaque, com ampliação de valores orçamentário se aquilo que está, que é bem 
aquém daquilo que se pretendia ser, não está sendo efetivamente cumprido! 

V. Exª traz uma preocupação correta. Faz uma cobrança absolutamente justa 
por parte do Poder Executivo e há de ficar registrado aqui, que este Governo, nos últimos dois 
anos, 95 e 96, vem aumentando consideravelmente... 
(O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA, COMUNICANDO QUE O TEMPO DO 
APARTEANTE SE ENCONTRA ESGOTADO) 

O Sr. Luiz Soares - ... Os repasses constitucionais, os valores constitucionais 
praticados no passado. Não é ainda o atendimento à Constituição? Não é! Mas nós vamos 
chegar lá. 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Informamos o orador 
que ocupa a tribuna que dispõe de 03 minutos para encerrar o seu pronunciamento. 

O SR. MANOEL DO PRESIDENTE  - Agradeço a participação do Líder do 
Governo e espero que leve essa preocupação, ilustre Deputado Luiz Soares, Líder do Governo, 
leve essa preocupação ao Governo do Estado, porque talvez ele até não saiba ainda que o 
Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso não fez, até o momento, nenhum repasse à 
UNEMAT, à Universidade Estadual. E é preciso ser feito. É preciso,  porque se não vai parar 
não só Tangará da Serra - como já parou - como vão parar todas as universidades estaduais 
deste Estado e não é possível que um Estado, de uma hora para outra, sem dó, corte o direito 
dos jovens ao estudo. É isso que nós queremos dizer.  

Agora, nós também, através de jornais, vimos algumas manchetes afirmando 
que a SECOM, no ano passado, gastou 19 milhões de reais com divulgação dos projetos do 
Governo e não teve possibilidade de passar, sequer, 1.5 do Orçamento do Estado para as 
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universidades estaduais. Isso é um absurdo! Não podemos, de maneira nenhuma, mesmo 
fazendo parte do Bloco Independente de apoio e sustentação ao Governo, nesta Casa, não 
podemos admitir mais esse tipo de coisa que venha prejudicar a população do nosso Estado. 

Para finalizar, e para que todos os companheiros, Sr. Presidente, tenham 
conhecimento, tenham uma idéia do quadro discente hoje do Campus Universitário de 
Tangará da Serra, queremos dizer que lá se encontram 620 alunos matriculados 
regularmente, mas nem por isso o Sr. Secretário de Educação deste Estado está levando em 
consideração o montante de jovens matriculados naquela universidade. 

Hoje, podemos dizer que em Tangará da Serra, que abrange o Médio Norte, o 
Noroeste do Estado, essa universidade teve mais de 800 inscrições para o vestibular deste ano 
de 97, superando até Cáceres, que é uma região muito grande,   superando em número de 
alunos matriculados para fazer o vestibular do ano de 97. 

Então, nós precisamos de um carinho especial por parte do Executivo. Jamais 
vamos aceitar, como Deputado, como político da região, que o Sr. Secretário de Educação, Sr. 
Fausto Faria, feche o Campus Universitário de Tangará da Serra. De maneira alguma! Nós 
vamos agir junto aos políticos, junto à sociedade do Médio Norte e do resto do Estado, para 
fazer com que o Governador do Estado e o Secretário de Educação não cometa esse ato de 
injustiça com o Estado de Mato Grosso, principalmente com o Médio Norte e Noroeste do 
Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

O Sr. Pedro Satélite - Peço a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Pedro 

Satélite. 
O SR. PEDRO SATÉLITE - Estamos pedindo para usar a tribuna, pela Ordem, 

na Ordem do Dia, Sr. Presidente, para falarmos de um assunto de fundamental importância 
para todos nós mato-grossenses, que é a questão da Febre Aftosa, e justificar a não 
apresentação do Requerimento que deveríamos ter feito no Pequeno Expediente, porque nós 
estávamos exatamente conversando com os demais Deputados para apresentarmos esse 
Requerimento. Dizer que é preocupante essa questão da Febre Aftosa para nós de Mato 
Grosso. Não que a culpa seja nossa, que a culpa seja do Governo, porque no Estado de Mato 
Grosso a Aftosa está erradicada na sua íntegra, na sua totalidade, e nos Estados vizinhos do 
Pará e Rondônia, não.  Por nós estarmos defendendo não só a região Norte do Estado, mas 
todo o Estado de Mato Grosso nessa questão, a região Norte está sendo crucificada pelo motivo 
de uma área, numa extensão de Sinop pela frente, que abrange os Municípios de Alta Floresta, 
Apiacás, Guarantã do Norte, e nós deixaremos de exportar em torno de 6 milhões de cabeças 
de gado, que não vão poder ser exportadas, pela questão da Aftosa não estar erradicada no 
Estado do Pará. 

E ontem nós estivemos conversando com Prefeitos e Deputados que vieram 
aqui, no encontro, tratar da BR-163 sobre essa questão e estivemos com o Secretário da 
Agricultura, Deputado Chico Daltro, e ele colocou os técnicos da EMPAER, do INDEA à nossa 
disposição para podermos ajudar o Estado vizinho, o Estado do Pará, para que eles tenham 
condições, nos próximos anos imediatos, se for possível, erradicar a Febre Aftosa no Estado do 
Pará. 

Gostaria, Sr. Presidente, no tempo que me resta, de ler esse Requerimento de 
nossa autoria: 
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REQUERIMENTO: Com base no Art. 48 e seguintes do Regimento Interno 
desta Casa, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que seja constituída uma 
Comissão Especial suprapartidária, composta por 03 (três) Srs. Deputados, para que através 
de um trabalho conjunto entre Técnicos das Secretarias de Agricultura dos Estados de Mato 
Grosso, Pará e Rondônia, possamos erradicar a Febre Aftosa.  O prazo de duração será de 06 
(seis) meses, prorrogáveis  se necessário, e as despesas decorrentes serão por conta do Poder 
Legislativo do Estado de Mato Grosso. Requer ainda que seja Presidente da Comissão o autor 
deste Requerimento. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A exportação de carne bovina dos municípios componentes da Região Norte 

encontra-se inviabilizada, devido à incidência da Febre Aftosa nos Estados do Pará e 
Rondônia. Esse fato ocorre em virtude das exigências dos países europeus, nossos maiores 
compradores, de certa faixa de segurança entre a região infectada e os municípios 
exportadores. 

Já contactamos com S. Exª, o Sr. Secretário de Agricultura do Estado de Mato 
Grosso, Deputado Chico Daltro, que colocou prontamente à disposição da Comissão ora 
criada todo o corpo técnico da Secretaria da Agricultura para auxiliar no que for necessário. 

Conversamos também com vários Prefeitos do Sul do Pará, que ficaram 
extremamente sensibilizados com a nossa proposta, colocando-nos à disposição. 

Justifica-se, portanto, a formação da presente Comissão que,  sem sombra de 
dúvidas, em contato com os Governos dos Estados acima mencionados, haverá de sensibilizar 
aquelas autoridades, sobre a necessidade da ação conjunta para erradicar, a exemplo do nosso 
Estado, a moléstia infecto-contagiosa, tão prejudicial à rentabilidade e ao desenvolvimento da 
nossa pecuária. 

Isto posto, conclamamos V. Exª para que aprovem e apoiem esta iniciativa que 
é de fundamental importância à evolução da região Norte do Estado de Mato Grosso, Pará e 
Rondônia, bem como do nosso País. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado PEDRO SATÉLITE. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Solicitamos à Mesa que acolha o Requerimento do 

Deputado Pedro Satélite, mas que seja votado apenas na Sessão Noturna, isto porque não foi 
apresentado no Pequeno Expediente. 

Indicação de autoria... 
O Sr. Ricarte de Freitas - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Pela Ordem, o Deputado Ricarte de Freitas. 
O SR. RICARTE DE FREITAS - Como as Indicações já foram lidas na tribuna e 

são do conhecimento de todos, requeiro a V. Exª que elas sejam votadas englobadamente. 
O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento oral de autoria do Deputado 

Ricarte de Freitas.  Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram 
(PAUSA).  Aprovado. 

Em discussão todas as Indicações apresentadas na presente Sessão. Encerrada 
a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram 
(PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 
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Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Jorge Abreu... 
O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Luiz Soares 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, da mesma forma do Deputado Ricarte de 

Freitas, requeiro a V. Exª, como são várias Moções de Aplausos, que sejam também votadas 
englobadamente. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento oral de autoria do Deputado 
Luiz Soares.  Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA).  
Aprovado.  

Em discussão todas as Moções apresentadas na presente Sessão.  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 Emanuel Pinheiro, ao Secretário de 
Saúde, Dr. Júlio Strubing Müller Neto, solicitando informações sobre o processo licitatório 
para equipar o Hospital Municipal de São José do Rio Claro. 

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 do Deputado Jorge Abreu, ao Exm Sr. Governador 

do Estado, e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Fazenda, solicitando cópia atualizada da Lei 
sobre crédito de ICMS. 

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 138/96, Mensagem n 16/96, de autoria 
do Poder Executivo, que estabelece critérios para a distribuição dos recursos resultantes da 
participação do Estado na exploração mineral. 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 Artigo 1.  Encerrada a discussão.  Em 
votação.  Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA).  
Aprovado. 

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

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

Art. 4 (LIDO) - Em discussão o Artigo 4.  Encerrada a discussão.  Em 
votação.  Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA).  
Aprovado. Não tendo sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final.  Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 188/96, Mensagem n 26/96, de autoria 
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo junto à Caixa 
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Econômica Federal, para aquisição do prédio do Fórum na Capital do Estado. Com Parecer 
favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer... 
O Sr. Benedito Pinto - Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o nobre Deputado Benedito 

Pinto. 

O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Mensagem n 26 
chegou a esta Casa no ano passado e foi lida aqui em Plenário no mês de outubro de 96. 
Causou-nos uma preocupação muito grande ao recebermos a Mensagem. Obtivemos 
informações sobre a forma e em que pé estavam as negociações para essa aquisição do Fórum, 
que foi realizada, no Governo passado. E, ao procurar as informações, através do 
Requerimento, a Mensagem parou vários dias na Comissão, em virtude de nós não termos as 
informações necessárias. No entanto, após o Deputado Luiz Soares assumir a Liderança do 
Governo, ele vem tratando desses assuntos de uma forma muito séria, o que nos deu o 
privilégio e a tranqüilidade de poder obter as informações necessárias para podermos estar, 
nesta oportunidade, com essa matéria aqui na mesa para ser votada.  

Veja bem, no Governo passado, no Governo Jayme Campos, ele adquiriu, 
através do Estado, o prédio onde funciona o Fórum da Capital do Estado, hoje, na Av. Rubens 
de Mendonça. E ficou um vazio, pois, na oportunidade, o Governo fez o negócio com base 
apenas no Decreto Legislativo que esta Casa aprovou, autorizando o Governo a adquirir o 
prédio. E, por se tratar de uma matéria que ficou com conta pendente junto à Caixa 
Econômica e que necessariamente se faz aprovar uma lei por esta Casa, para que a mesma 
possa ser rolada na dívida geral do Estado de Mato Grosso, após obtermos todas as 
informações necessárias, após o Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e 
Fazenda atenderem aos quesitos feitos pela Comissão, encaminhando a esta Casa cópia do 
Contrato firmado entre o Governo do Estado e a firma Construtora e Incorporadora Brasileira 
Ltda, e também o saldo devedor junto à Caixa Econômica, encaminhou a esta Casa também a 
forma como estava... 

O  SR. PRESIDENTE  (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Convidamos o Sr. 
Presidente Riva para que assuma a Presidência e a condução da Sessão. 

(O SR. DEPUTADO RIVA ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 10:14 HORAS). 
O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o Deputado Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Obtidas todas as informações, vimo-nos na 

responsabilidade, como Relator, de emitir o nosso Parecer. Solicitei que os técnicos da nossa 
Comissão fizessem um estudo profundo, comparando as informações que nos vieram através 
da Secretaria de Fazenda e de Planejamento, constatando junto com os balanços anteriores a 
aplicação dos recursos. Então, aí tivemos condições de emitir Parecer na referida matéria.  

O Governo do Estado solicita autorização para regularizar junto à Caixa 
Econômica uma dívida de quatro milhões, duzentos e quinze mil reais a ser parcelada junto 
com a rolagem  da dívida do Estado.  Então, a única pendência que falta para o Estado ter essa 
tranquilidade da rolagem dessa dívida é essa lei. 

O valor que está sendo autorizado é o valor pendente, para que seja feita a 
regularização. Diante disso, emiti parecer e o parecer foi votado na Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária, aprovado com os votos dos Deputados Luiz 
Soares, Deputado Paulo Moura e Deputado Moisés Feltrin, que tiveram acesso também a essa 
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documentação e, na oportunidade, nós entendemos que a matéria era tão necessária para o 
Estado quanto a matéria que nós aprovamos da rolagem da dívida. 

Então, apenas para finalizar, queremos dizer que se trata de matéria de 
iniciativa do Poder Executivo, que solicita autorização para contratação de empréstimo junto 
à Caixa Econômica Federal para aquisição do prédio do Fórum da Capital, de acordo com o 

Decreto Legislativo n 2.842, de 22 de dezembro de 1992. O Decreto é autorizativo. 
Então, a demora da aprovação dessa matéria foi exatamente, Deputado 

Moisés Feltrin, para que nós checássemos as informações que solicitamos ao Executivo. 
Diante disso, verificando também as informações do Tribunal de Contas, nós 

votamos favoravelmente, para que a matéria seja aprovada e que seja definitivamente 
acertada essa matéria da rolagem da dívida. Naturalmente, essa era a pendência que faltava. 
Com a Assembléia aprovando, acaba a novela dos trinta anos para Mato Grosso pagar a 
dívida que está acumulada. Essa aqui entra na rolagem para fechar toda a dívida, só está na 
pendência dessa lei. 

Eu creio que nós que aprovamos a rolagem da dívida não iremos, de forma 
nenhuma, negar essa aprovação, para que estejam tranqüilizadas as futuras administrações 
do Estado de Mato Grosso, já que a partir daí se fixará o percentual de pagamento do Estado. 

Então, era essa a justificativa que tínhamos, eu prestava essa informação, 
porque foi um projeto que ficou comigo, na minha carga, na Comissão, desde outubro do ano 
passado. Então, só após checar todas as informações é que nós devolvemos o Projeto com o 
Parecer, que a Comissão votou e aprovou. Então, eu creio que o Plenário também deva votar 
de conformidade com a Comissão. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o Parecer da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária... 

A Srª Serys Slhessarenko - Peço a palavra, para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, a nobre Deputada Serys 

Slhessarenko. 
O Sr. Amador Tut - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Amador 

Tut. 
O SR. AMADOR TUT - Sr. Presidente, apenas para solicitar que seja feita a 

verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao 1 Secretário para que proceda à verificação 
de quorum . 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, presentes em plenário apenas 7 Srs. 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE - Não há quorum para deliberação nem para a 
continuidade da Sessão. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido 
da Frente Liberal - Emanuel Pinheiro, Moisés Feltrin e Romoaldo Júnior; da Bancada do 
Partido da Social Democracia Brasileira - Roberto Nunes, Luiz Soares e Ricarte de Freitas; da 
Bancada do Partido Liberal - Amador Tut e Gilmar Fabris; da Bancada do Partido do 
Trabalhadores - Serys Slhessarenko; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Benedito 
Pinto (PSC), Eliene (PSB), Nico Baracat (PMDB), André Bringsken (Sem Filiação Partidária), 
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Jorge Abreu (PMN),  Riva (PMN), Manoel do Presidente (PDT), Pedro Satélite (PMDB), Zilda 
(PDT). 

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Humberto Bosaipo 
(PFL), Rene Barbour (PSDB), José Lacerda (PMDB), Wilson Santos (PMDB), Quinca dos Santos 
(PPB) e Paulo Moura (PPB). 

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