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ATA N 52 - “B” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO RENE BARBOUR (AD HOC) 

1 SECRETÁRIO - DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR 
2ª SECRETÁRIA - DEPUTADA ZILDA (EM EXERCÍCIO) 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, e na falta do Presidente 
titular, esta Presidência declara aberta a presente Sessão Ordinária. 

Convido a Deputada Zilda para assumir a 2ª Secretaria e proceder à leitura 
da Ata. 

(A DEPUTADA ZILDA ASSUME A 2ª SECRETARIA E, EM SEGUIDA, PROCEDE À LEITURA DA 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29 DE ABRIL DE 1997, ÀS 22:34 HORAS). 

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

O Sr. Gilmar Fabris - Sr. Presidente, solicito a palavra, para uma Questão de 
Ordem. 

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

O SR. GILMAR FABRIS - Sr. Presidente, solicitamos a palavra, para uma 
Questão de Ordem, tendo em vista que na Ata lida pela Deputada Zilda consta a substituição 
do nosso nome, na Comissão de Inquérito da Urucum, pelo nome do Deputado Humberto 
Bosaipo, por quem nós temos muito apreço e respeito. E parece-nos que a substituição fora 
feita pelo Líder do nosso Bloco, aqui na Assembléia, Deputado Moisés Feltrin. 

Então, eu gostaria de dar a oportunidade ao Deputado Moisés Feltrin de se 
pronunciar sobre o assunto, porque eu tenho a intenção de permanecer na Comissão. Talvez 
por alguma desinformação, o nosso nome tenha sido substituído. Por esse motivo eu solicitei a 
palavra, para uma Questão de Ordem, pois na Ata lida constava esta informação. 

O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, essa substituição do Deputado Gilmar 

Fabris deu-se pelo fato dele não estar comparecendo às reuniões da Comissão.  Mas ele nos 
comunicou, neste momento, que pretende continuar e se fazer presente, que é o que nos 
interessa. Esta liderança tem que cuidar disso, porque não podemos deixar... Já somos dois 
membros apenas na Comissão, a Relatoria e a Presidência estão nas mãos da Bancada do 
Governo, como exemplo temos o caso da Comissão das Debêntures da CEMAT, que nos 
afastamos, e a CPI da SANEMAT em que estão armando para tirar o nosso Relator, que é o 
Deputado Emanuel Pinheiro. 
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Então, é essa a nossa posição. Nós, como Líder, temos a obrigação de 
acompanhar. Se o Deputado Gilmar Fabris confirma o compromisso de permanecer e se fazer 
presente para acompanhar o andamento da CPI, nós estamos dispostos a rever a nossa 
posição. 

(O SR. DEPUTADO GILMAR FABRIS FALA FORA DO MICROFONE - INAUDÍVEL) 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Não tem problema, Deputado Gilmar Fabris. V.Exª 

tem o mesmo gabarito de qualquer um dos nossos Deputados da Bancada para acompanhar 
os trabalhos da CPI, para participar da mesma, desde que V. Exª disponha do tempo para vir 
às reuniões. 

V. Exª, Deputado Gilmar Fabris, questionou a questão da presença na Sessão 
da Assembléia. A presença na Sessão da Assembléia é uma situação, e a presença na Comissão 
é outra, porque essa Comissão poderá ficar pronta dentro de 30 dias. 

Quer dizer, se V. Exª faltar três, ou quatro reuniões, pode terminar a CPI sem 
a presença de V. Exª.  Nós já somos dois membros apenas, e não temos a diretoria em nossas 
mãos, nem a Relatoria, nem a Presidência.  É diferente da presença em plenário.     V. Exª não 
pode confundir a presença na Comissão, com a presença no plenário.  No plenário, o 
Deputado pode vir aqui só para votar a mensagem que ele tem interesse, já na Comissão, ele 
tem que acompanhar.  É claro que ninguém vai dizer que por faltar uma vez, ou chegar 
atrasado... Enfim, ninguém aqui quer colocar regras, mas pelo menos o mínimo possível, que 
é o que nós solicitamos de V. Exª. 

O Sr. Gilmar Fabris - Pela Ordem,  Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Gilmar 

Fabris. 
O SR. GILMAR FABRIS - Eu quero responder a V. Exª, Líder do nosso Bloco, 

que a preocupação de V. Exª é válida.  Recebo o “puxão de orelha” de V. Exª, que o faz em 
plenário de forma legal, mas eu diria a V. Exª que os trabalhos da Comissão deixam muito a 
desejar, como sabe V. Exª, com relação à CPI da CEMAT, da qual V. Exªs faziam parte e 
desistiram. Vergonhosamente, está no jornal. 

Então, eu acho que a minha presença nessa Comissão está muito mais 
valorosa do que na outra CPI que a Oposição estava e, depois, correram da raia. 

Eu quero pedir a V. Exª um voto de confiança, que ora é Líder do Bloco, para 
permanecer na Comissão que estou.   

Queremos dizer que, até, quando lá nomearam a Presidência, queriam nos 
dar a Vice-Presidência e eu disse que não, que eles ficassem com tudo, até para vermos se a 
questão ia ser uma questão política, ou se seria uma Comissão Parlamentar de verdade, que 
eu acredito que seja. Porque não adianta nós, o nosso Bloco tem minoria, até fica difícil, dizer 
que nós participamos dos cargos, etc.  Nós teríamos que dividir.  Eu acho que aqui na 
Assembléia - até vai aqui, Sr. Presidente, a minha revolta  - eu acho que aqui deveríamos ter o 
Presidente como representante de um Bloco, e o Relator, de outro. Como isso não acontece, 
talvez, o desânimo de participarmos da CPI, Deputado Moisés Feltrin, porque lá ficamos sem 
voz ativa, somos voto vencido por tudo, pois são três votos contra dois, a todo momento. 
Então, somos figurante. 

Então, o que eu estou reservando para essa CPI da Urucum? Eu estou 
reservando o momento certo, o momento exato. Inclusive, a Presidente da CPI encontra-se 
neste momento aqui, Deputada Zilda, e eu acho que a CPI está correndo o mais rápido 
possível. Historicamente, é uma CPI que corre dia a dia.  Era para marcar reuniões na terças-
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feiras...  Esses dias aconteceu um fato, Deputada, que V. Exª me mandou até: “Amanhã já vai 
reunir!”  Depois:  “Olha, o Wilson não está aqui, mas já reuniu de novo.”  Então, a CPI está-se 
reunindo nas quartas-feiras, nas quintas-feiras extraordinariamente.  E  eu quero pedir a V. 
Exª... 

A Srª Zilda - V. Exª me concede um aparte? 
O SR. GILMAR FABRIS - Vou conceder o aparte, mas, primeiro... 
A Srª Zilda - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. GILMAR FABRIS - Eu só quero terminar, porque às vezes V. Exª... 
A Srª Zilda - Pois não! 
O SR. GILMAR FABRIS - Eu só queria dizer o seguinte ...  
O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Há uma questão de 

Ordem levantada pelo Deputado Gilmar Fabris e a Presidência já se encontra em condições de 
decidir. 

O SR. GILMAR FABRIS - Eu só queria dizer, Sr. Presidente, à Presidente desta 
Comissão, que nós havíamos marcado as reuniões só nas terças-feiras, Deputado Moisés 
Feltrin. Não vejo necessidade de tamanha rapidez, marcar audiência para quarta-feira, 
marcar extraordinária para quinta-feira, não vejo razão!  

Então, eu queria, é um pedido que eu faço, Srª Presidente da Comissão, que as 
reuniões da CPI da Urucum ficassem determinadas, como já estão marcadas, para as terças-
feiras, e que não tenha reunião extraordinária, porque não há necessidade, no meu entender. 
Esse é o meu ponto de vista. 

A Srª Zilda - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, a nobre Deputada Zilda. 
A SRª ZILDA - Apenas para esclarecer, não só ao Deputado Gilmar Fabris mas 

aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente da Casa, que a CPI que está investigando as possíveis 
irregularidades tanto da questão da Urucum, como também das Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado, e que a Comissão Parlamentar tomou uma série de precauções, entre elas, elaborar 
um Regimento Interno para normatizar o funcionamento dessa Comissão. E, de acordo com 
esse Regimento Interno que fora aprovado pelos componentes da Comissão, está lá 
estabelecido reunião ordinária da Comissão, às terças-feiras, às 17:00 horas, e temos também, 
às quintas-feiras, audiências para tomar os depoimentos.  

Às vezes, Sr. Deputado Gilmar Fabris, Sr. Presidente Rene Barbour, faz-se 
necessário convocarmos reuniões extraordinárias, e esse procedimento também está 
amparado no Regimento Interno desta Comissão - apenas para esclarecimento ao Deputado 
Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS - Deputada Zilda, com todo respeito que eu tenho por 
V. Exª, esse Regimento é feito e votado por maioria. E aí vem o caso que V. Exª tem maioria 
dentro da Comissão, mas eu não aprovo esse Regimento. Eu sou da Comissão e o Deputado 
Amador Tut, com certeza, também não aprova esse Regimento que ora existe de fazer 
reuniões nas terças-feiras, nas quintas-feiras e, se possível, até nas quartas-feiras, mas nós 
somos vencidos. 

Então, eu faço um apelo à Presidência desta Casa para que a Comissão não 
seja votada somente por maioria, que seja decidida por esta Presidência. Está marcado para 
terça-feira? Então, vai ser a reunião para resolver a CPI do Urucum, que será para ouvir “a”,  
“b”, “c” ou “d”, não interessa. “Ah, o Narita quer vir quarta-feira.” Não pode vir o Narita na 
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quarta-feira.  Nem se a Comissão, se necessário for, precisar ir a São Paulo, Rio de Janeiro, na 
terça-feira. Por que tanta correria? 

Eu estou dizendo isso, Deputado Moisés Feltrin, e vou  até explicar porquê. 
Estive presente em uma reunião da Comissão, numa terça-feira, quando trouxeram o Sr. 
Narita e um outro que não sabia o que fazer aqui, se estava passeando, ele não tinha nada 
com a coisa, ganha mil reais o coitado do moço que veio falar. Acabaram até fazendo uma 
cota aqui para mandar ele de volta. Então veio aqui o tal. No outro dia, já teve reunião de 
novo, imediatamente, e a coisa já pegou fogo na quarta-feira. 

Então é um apelo e um pedido que faço à Presidência desta Casa, para que as 
Comissões de Inquérito formadas, que seja resolvido e decidido pelos cinco membros, se tiver 
um membro contrário, que se marque uma única data para que isso aconteça. No meu 
entender, não tem nenhuma razão para tanta correria. 

Eu penso assim, e pediria a Srª Presidente para que assim fosse, caso 
contrário, eu serei obrigado - e há pouco dizia a V. Exª - vou entrar com um mandado contra 
a CPI, porque lá não tenho voz ativa, não falo nada, não se ouve ninguém e nem opina, só 
decide. 

A Srª Zilda - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, a Deputada Zilda. 
A SRª ZILDA - Apenas para esclarecimento, queremos dizer que na Comissão 

o Regimento Interno foi votado pela unanimidade, inclusive pelo Deputado Amador Tut que 
se encontra aqui presente. 

E dizer ao Deputado Gilmar Fabris que, se ele entender que deva entrar com 
alguma ação contra a Comissão Parlamentar de Inquérito, que assim seja feito e isso  será 
resolvido nas instâncias judiciais. Muito obrigada. 

O SR. GILMAR FABRIS - Quero dizer a V. Exª que, me desculpe, mas não 
conhece, unanimidade é total. 

A SRª ZILDA - A unanimidade dos Deputados presentes às reuniões. 
O SR. GILMAR FABRIS - Mas não é presente às reuniões, tem que ser 

unanimidade de quem está na Comissão. Já teve uma decisão do Presidente titular desta Casa, 
se V. Exª lembrar de uma decisão do Deputado Riva aqui, de uma Comissão que indicou o seu 
Presidente, o seu Relator, seu Vice-Presidente, e o Presidente da Assembléia anulou, porque 
não estavam presentes todos os membros da Comissão. Foi anulado! Se V.Exª não esteve 
naquela Sessão, saiba que já há jurisprudência nesse sentido nesta Casa. Então, eu 
particularmente sou contra, e tenho certeza que na hora em que se posicionar o meu 
companheiro Deputado Amador Tut também será contra. Não vejo por que correria nessa 
CPI. 

A Srª Zilda - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, a Deputada Zilda. 
A SRª ZILDA - Mais uma vez, apenas para dizer que esta Presidência da 

Comissão Parlamentar de Inquérito... 
O SR. PRESIDENTE - Eu  solicitaria aos Srs. Deputados que suspendessem essa 

discussão, porque o momento da Sessão não é para isso. 
A SRª ZILDA - Apenas para concluir a minha colocação de que esta 

Presidência, na condução dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, tem tão-
somente feito cumprir o Regimento Interno aprovado pela própria Comissão. É só, obrigada. 
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O SR. GILMAR FABRIS - Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que 
Regimento Interno existe na Assembléia Legislativa e existe a Constituição do Estado. Criaram 
mais um Regimento Interno da Comissão! Tem que prevalecer as leis que existem no País e no 
Estado. Comissão de dois ou três, que interessa a meia dúzia, não tem validade no contexto 
jurídico! 

Então, eu sou contrário, quero que fique registrado nesta Casa e quero, 
Deputado Amador Tut e Deputado Moisés Feltrin, que amanhã nos posicionemos com um 
documento de que nós somos contrários, porque aqui não existe mais CPI. Que CPI é essa? V. 
Exª, Deputado Moisés Feltrin, por exemplo, saiu da CPI “a” ou “b”, eu estou vendo no jornal 
que está deixando, por que razão?  Nós não temos onde chegar a lugar nenhum! 

Nós temos que parar, sentar os 24 Srs. Deputados para tomar uma decisão 
nesse sentido. Eu acho que CPI não é coisa partidária. Eu acho que CPI é uma investigação do 
Parlamento Estadual, seja qual for a irregularidade que cometeu o setor que ora nós estejamos 
investigando. E, aqui, a questão virou partidária. 

Portanto, eu deixo aqui o meu repúdio contra essa Comissão e deixo aqui 
também o meu pedido à Presidente dessa Comissão, para que sejam feitas - vou falar depois 
com o Relator dessa Comissão, que é o Deputado Wilson Santos - nas terças-feiras, para que 
sejam feitas somente nesta data as reuniões dessa Comissão. 

Por isso, Deputado Moisés Feltrin, que às vezes a gente não está presente, 
porque eu não tenho só essa Comissão de Urucum para cuidar, tenho mais algumas coisinhas 
para ver também, tanto na minha vida particular quanto no setor político da minha vida. 

Então, era isso que eu queria dizer. Agradeço, Sr. Presidente, pela sua 
compreensão, por discutirmos alguma coisa fora de horário. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Esclarecidos os fatos, a Presidência solicita ao Sr. 1 
Secretário que proceda à leitura do Expediente. 

Convido o Deputado Riva para assumir a direção dos trabalhos da Casa. 
(O SR. DEPUTADO RIVA ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS DA CASA ÀS 21:16 

HORAS). 

O SR. 1 SECRETÁRIO  (LÊ) - “Ofício nº 092/97, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso e Carta nº 080/97, do Serviço Social do Comércio/Regional de Mato 
Grosso, ambos agradecendo Moção aprovada por esta Casa; Ofícios nºs 384 e 401/97, da 
Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania; Ofício nº 12/97, da FUNAI/ADR 
Cuiabá; Ofício nº 337/97, da EMPAER/MT; Ofícios nºs 144 e 150/97, do DETRAN/MT, 
todos em resposta a Indicações dos senhores 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 José Lacerda (AUSENTE). Com a 
palavra, o nobre Deputado Amador Tut. 

O SR. AMADOR TUT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 
indicações de nossa autoria: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Presidente do DVOP, a necessidade de que sejam adotadas 
as providências para implementar os serviços emergenciais de tapa-buracos e de 
recapeamento na Rodovia que liga Alto Paraguai ao Entroncamento com a MT-240. 
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Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

indico ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa 
Civil e ao Presidente do DVOP, mostrando a necessidade de que sejam adotadas as 
providências que se fizerem necessárias para implementar os serviços emergenciais de tapa 
buracos e de recapeamento na Rodovia que liga Alto Paraguai com o Entroncamento com a 
MT-240. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O segmento rodoviário em referência trata-se, a bem da verdade, 

praticamente da única via de acesso a outros centros, especialmente por ser um grande 
corredor de escoamento da produção e do transporte de insumo e passageiros. 

Conservar as estradas é tão importante quanto construí-las. E considerando 
que em breve estaremos adentrando aos grandes períodos de chuvas e como bem se sabe 
nessa época as rodovias ficam extremamente vulneráveis à danificação. 

Se não forem adotadas providências a tempo oportuno, é bem possível que 
poderemos chegar a um estágio que impossibilite o tráfego e antes que isto venha acontecer é 
necessário a devida atenção. 

A aplicação de lama asfáltica no referido segmento é uma necessidade, a fim 
de que a rodovia seja impermeabilizada, evitando infiltrações que possam resultar em 
buracos, danificando a estrada e elevando o custo para sua recuperação. 

Assim sendo, e para que possamos ter nessa estrada o permanente elo de 
ligação. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado AMADOR TUT - LÍDER DO PL. 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Sr. Presidente do 
DVOP, a necessidade de que sejam adotadas as providências para implementar os serviços 
emergenciais de tapa buracos e de recapeamento na Rodovia MT-343, trecho compreendido 
entre Barra do Bugres e Assari. 

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

indica à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja expedido ofício ao Exm Sr. Governador do 
Estado, com cópia ao Sr. Diretor-Presidente do DVOP, mostrando a necessidade de que sejam 
adotadas as providências que se fizerem necessárias para implementar os serviços 
emergenciais de tapa buraco e de recapeamento na Rodovia MT-343, trecho compreendido 
entre Barra do Bugres e Assari. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se de antiga reivindicação das comunidades servidas por essa estrada, a 

bem da verdade, praticamente a única via de acesso a outros centros e especialmente por ser 
um corredor para o escoamento de produção e a movimentação de insumos e transportes de 
passageiros. 

O Estado precário em que a via encontra traz enormes prejuízos à população, 
pois a ausência de manutenção da estrada proporciona a quebra de veículos, aumentando 
substancialmente o custo operacional do transporte. 
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Devido às más condições da estrada, o tempo de percurso aumenta 
consideravelmente, elevando por consequência o custo de mercadorias e da produção. 

Portanto, a presente indicação tem o objetivo de minimizar as dificuldades 
dessa população dependente dessa estrada, bem como possibilitar o escoamento da produção 
e um melhor acesso para aquisição de insumos e outros produtos necessários à sobrevivência 
daquelas pessoas e a melhoria da produtividade agropecuária. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado AMADOR TUT - LÍDER DO PL. 

3ª) Indica  ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Secretário-Chefe 
da Casa Civil e ao Diretor Regional da Empresa de Correios e Telégrafos, a necessidade 
urgente de um Posto de Atendimento da Empresa no recém-criado Distrito de Veranópolis, 
Município de Confresa. 

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

Leis, Indica à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. 
Governador do Estado, com cópias ao Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Diretor Regional da 
Empresa de Correios e Telégrafos, no recém-criado Distrito de Veranópolis, Município de 
Confresa. 

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

possa se desenvolver, como não poderia deixar de se apresentar a necessidade de ver 
resolvidos os inúmeros problemas, dentre os quais destaca-se a necessidade de instalação de 
um Posto de Atendimento da Empresa  de Correios e Telégrafos, no referido endereço. 

Os moradores não podem ficar sem ter como postar e receber suas 
correspondências, pois os mesmos não podem ficar sem ter comunicação alguma com o resto 
da população. 

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

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado AMADOR TUT - LÍDER DO PL. 

4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Sr. Presidente do 
DVOP, a necessidade de que sejam adotadas providências para implementar os serviços 
emergenciais de tapa buracos e de recapeamento na Rodovia-MT-343, trecho compreendido 
entre Assari e Arenápolis. 

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

indica à Mesa, ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. 
Governador do Estado, com cópia ao Sr. Presidente do DVOP, mostrando a necessidade de que 
sejam adotadas as providências que se fizerem necessárias para implementar os serviços 
emergenciais de tapa buracos e de recapeamento na Rodovia MT-343, trecho compreendido 
entre Assari e Arenápolis. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O segmento rodoviário em referênica trata-se, a bem da verdade, de 

praticamente a única via de acesso a outros centros, especialmente por ser um grande 
corredor de escoamento da produção e do transporte de insumo e passageiros. 

Conservar as estradas é tão importante quanto construí-las. E considerando 
que em  breve estaremos adentrando aos grandes períodos de chuvas e, como bem se sabe, 
nessa época as rodovias ficam extremamente vulneráveis à danficação. 

Se não forem adotadas providências a tempo oportuno, é bem possível que 
poderemos chegar a um estágio que impossibilite o tráfego e, antes que isto venha acontecer, 
é necessária a devida atenção. 

A aplicação de lama asfáltica no referido segmento é uma necesidade, a fim 
de a rodovia seja impermeabilizada, evitando infiltrações que possam resultar em buracos, 
danificando a estrada e elevando o custo para sua recuperação. 

Assim sendo, justifico a presente para que possamos ter nessa estrada o 
permanente elo de ligação. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado AMADOR TUT - LÍDER DO PL. 

4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Secretário-Chefe 
da Casa Civil e ao Presidente do DVOP, a necessidade urgente de implantação de 
pavimentação asfáltica na Rodovia MT-251/140, no trecho compreendido entre Chapada dos 
Guimarães/Campo Verde. 

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

indica à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. 
Governador do Estado, com cópias ao Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Presidente do 
DVOP, mostrando a necessidade urgente de implantação de pavimentação asfáltica na 
Rodovia MT-251/140, no trecho Chapada dos Guimarães/Campo Verde. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Chapada dos Guimarães é o ponto turístico mais visitado de Mato Grosso. 
Com a pavimentação das Rodovias MT-251/140, no trecho que liga Chapada 

dos Guimarães a Campo Verde, tornará o percurso dos usuários mais agradável e menos 
oneroso, pois irá amenizar substancialmente o custo operacional do transporte. 

Trata-se de antiga reivindicação dos empreendedores, que atente as 
necessidades da área turística da nossa linda Chapada, que pretendem com isso proporcionar 
aos visitantes uma viagem mais tranquila e consideravelmente de fácil acesso, atraindo mais 
turistas para o nosso Estado. 

É muito importante melhorarmos as vias de acesso aos pontos turísticos de 
Mato Grosso, para garantirmos a nossa economia, sendo que a agricultura e a pecuária, que 
sempre foram o ponte forte de arrecadação do Estado, já não se desenvolve mais com tanta 
força devido aos juros altíssimos cobrados pelo Banco Central. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado AMADOR TUT - LÍDER DO PL. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputdo José Lacerda. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MAIO DE 1997, ÀS 20:00 
HORAS.  

 

 Pag.9  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

O SR. JOSÉ LACERDA - Sr. Presidente, para apresentar  dois projetos de lei e 
várias indicações de nossa autoria: 

1) PROJETO DE LEI: 
Declara de utilidade pública a 
Associação de Promoção Humana da 
Boa Nova-APROHBON, no Município 
de Rio Branco.  

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  tendo em 

vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 
sanciona a seguinte lei: 

Art 1 Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação de Promoção 
Humana da Boa Nova - APROHBON, com sede no Município de Rio Branco. 

Art 2  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A Associação de Promoção Humana da Boa Nova -APROHBON é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos, sem distinção de credo, raça, apartidária, de natureza 
educacional, assistencial e de formação humana, social e cristã, com personalidade jurídica, e 
com tempo de duração indeterminado. Com sede no Município de Rio Branco e foro no 
Município de Cáceres. 

A Associação tem por objetivos principais promover a educação popular e 
bíblica nas comunidades urbanas e rurais; criar, fortalecer e acompanhar serviços 
comunitários, fortalecer a solidariedade visando a formação humana e o crescimento 
comunitário; promover atividades filantrópicas; entre outros. 

Por todo esse trabalho social que desenvolve e apresentando todos os 
documentos necessários para se tonar de utilidade pública, solicito aos nobres Deputados o 
apoio para aprovarmos o presente. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 97 
Deputado AMADOR TUT - LÍDER DO PL. 

2) PROJETO DE LEI : 
  

Cria o Conselho da Bananicultura de 
Mato Grosso e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 

o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a 
seguinte lei: 

Art. 1 Fica criado o  Conselho da Bananicultura de Mato Grosso, com o 
objetivo de promover a integração dos órgãos e entidades ligadas à Cultura da Banana no 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 2 O Conselho da  Bananicultura de Mato Grosso, a fim de dar entidade 
de ação as suas atividades, trabalhará em conjunto e estreita colaboração com os órgãos e 
entidades a ele ligados. 
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Art. 3 O Conselho da Bananicultura será constituído por representantes dos 
seguintes órgãos e entidades: Secretaria da Agricultura e Assuntos Fundiários, EMPAER, 
INDEA, Delegacia Federal da Agricultura, Universidade Federal de Mato Grosso, FEMA, 
OCEMAT, FETAGRI, FIEMT, Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração, Associação de 
Bananicultores,  Associação dos Supermercados, Sociedade Mato-grossense de  Fruticultura. 

Parágrafo único  O Presidente do Conselho será eleito pelos seus 
membros, para um mandato de dois anos, não sendo permitida a reeleição, e nomeado pelo 
Governador do Estado. 

Art. 4 Para alcançar os seus objetivos, o Conselho da Bananicultura de Mato 
Grosso poderá requisitar funcionários, documentos e informações dos órgãos da 
Administração Pública em geral e, inclusive, das Fundações criadas por lei estadual, bem 
como instituir normas e regulamentos para seu funcionamento. 

Art. 5 Os recursos do Conselho da Bananicultura de Mato Grosso serão 
aqueles a ele atribuídos pelo Orçamento Geral do Estado, doações, recursos oriundos de 
convênios nacionais e internacionais demais verbas ou recursos que possam ser arrecadados. 

Art. 6 Os membros do Conselho da Bananicultura de Mato Grosso não 
receberão qualquer espécie  de remuneração, sendo sua participação considerada de 
relevante interesse público. 

Parágrafo único  Ao final de cada mandato do conselheiro, que será de 
dois anos, podendo ser reconduzido por mais um período de igual tempo, o Secretário da 
Agricultura e Assuntos Fundiários mandará expedir um certificado reconhecendo o relevante 
interesse público de sua participação no Conselho. 

Art. 7 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Considerando que a cultura da banana  tem uma importância econômica e 
social muito grande para Mato Grosso, pois é produzida principalmente pelos pequenos 
produtores, é uma fruta preferida por consumidores nacionais e internacionais e as condições 
edafoclimáticas do Estado são adequadas ao crescimento e desenvolvimento da bananicultura, 
são variadas as formas de aproveitamento da fruta para industrialização. A competitividade 
de mercado a nível nacional e internacional exige um produto de melhor qualidade, assim 
como em quantidade e custo mais reduzido. 

A cultura da banana poderá vir a ser uma grande fonte geradora de divisas 
para o Estado. É, portanto, necessário organizar a produção desta fruta em  Mato Grosso para 
garantir um produto de qualidade no mercado. 

É por este motivo que solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação deste 
projeto de lei. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA 

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

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a 
necessidade de execução de rodovia ligando o Município de Diamantino a BR-163. 
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Requeiro  à Mesa, ouvido o soberano Plenário, com fulcro no Regimento 

Interno desta Casa, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do 

Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente do DVOP, a necessidade de execução de rodovia ligando  o Município de 
Diamantino a BR-163. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Tradicional e produtivo município do nosso Estado, Diamantino vem 

mostrando excelentes números das suas diversas atividades econômicas, mas principalmente 
as ligadas ao setor primário. 

Diante de tal situação, a população, através de suas lideranças políticas, vem 
constatando a necessidade de que seja concretizado o objeto da presente propositura. Com 
isso consideram primordial para a continuidade do processo de desenvolvimento dessa 
estrada, que pelo seu trajeto possibilitará novas alternativas para o escoamento de sua 
produção, com novas fronteiras para futuras transações comerciais. 

Sendo assim, diante de tantos benefícios à população envolvida, não somente 
de Diamantino, contamos com os esforços de todos os Senhores Deputados para que tenhamos 
o presente expediente aprovado. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - LÍDER DO PMDB 
 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a 
necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de Rio Branco. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado 
de Saúde, mostrando a necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de 
Rio Branco. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Questões envolvendo a saúde devem ser do interesse de qualquer 

representante público, incluindo entidades governamentais e outros, pois significa atualmente 
não apenas um grave problema estadual, mas também nacional. 

Natural, portanto, que voltemos nossa atenção com trabalhos concretos na 
contribuição para que os transtornos provocados pela deficiência do atendimento à saúde 
sejam minimizados. Principalmente no nosso Estado, com as dimensões territoriais que tem, e 
dadas as condições mencionadas acima, dos carentes municípios, necessário e prioritário o 
objeto da presente propositura. E, com a sua concretização, facilitaria o transporte dos doentes 
até centros maiores, com maior conforto, rapidez e em condições mais adequadas. 

Diante dos relevantes benefícios advindos da realização da presente, 
necessário o apoio de todos os nobres Deputados para que esta Indicação alcance o êxito 
pretendido: a aprovação. 
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Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a 
necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de Salto do Céu. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado 
de Saúde, mostrando a necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de 
Salto do Céu. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Questões envolvendo a saúde devem ser do interesse de qualquer 

representante público, incluindo entidades governamentais e outros, pois significa atualmente 
não apenas um grave problema estadual, mas também nacional. 

Natural, portanto, que voltemos nossa atenção com trabalhos concretos na 
contribuição para que os transtornos provocados pela deficiência do atendimento à saúde 
sejam minimizados. Principalmente no nosso Estado, com as dimensões territoriais que tem, e 
dadas as condições mencionadas acima dos carentes municípios, necessário e prioritário o 
objeto da presente propositura. E, com a sua concretização, facilitaria o transporte dos doentes 
até centro maiores com maior conforto, rapidez e em condições mais adequadas. 

Diante dos relevantes benefícios advindos da realização da presente, 
necessário o apoio de todos os nobres Deputados para que esta Indicação alcance êxito 
pretendido: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a 
necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado 
de Saúde, mostrando a necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de 
Vila Bela da Santíssima Trindade. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Questões envolvendo a saúde devem ser do interesse de qualquer 

representante público, incluindo entidades governamentais e outros, pois significa atualmente 
não apenas um grave problema estadual, mas também nacional. 
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Natural, portanto, que voltemos nossa atenção com trabalhos concretos na 
contribuição para que os transtornos provocados pela deficiência do atendimento à saúde 
sejam minimizados. Principalmente no nosso Estado, com as dimensões territoriais que tem, e 
dadas as condições mencionadas acima, dos carentes municípios, necessário e prioritário o 
objeto da presente propositura. E com a sua concretização facilitaria o transporte dos doentes 
até centros maiores, com maior conforto, rapidez e em condições mais adequadas. 

Diante dos relevantes benefícios advindos da realização da presente, 
necessário o apoio de todos os nobres Deputados para que esta Indicação alcance o êxito 
pretendido: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a 
necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de Campo Novo do 
Parecis. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado 
de Saúde, mostrando a necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de 
Campo Novo do Parecis. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Questões envolvendo a saúde devem ser do interesse de qualquer 

representante público, incluindo entidades governamentais e outros, pois significa atualmente 
não apenas um grave problema estadual, mas também nacional. 

Natural, portanto, que voltemos nossa atenção com trabalhos concretos na 
contribuição para que os transtornos provocados pela deficiência do atendimento à saúde 
sejam minimizados. Principalmente no nosso Estado, com as dimensões territoriais que tem, e 
dadas as condições mencionadas acima dos carentes municípios, necessário e prioritário o 
objeto da presente propositura. E com a sua concretização facilitaria o transporte dos doentes 
até centro maiores com maior conforto, rapidez e em condições mais adequadas. 

Diante dos relevantes benefícios advindos da realização da presente, 
necessário o apoio de todos os nobres Deputados para que esta Indicação alcance êxito 
pretendido: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a 
necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de Reserva do Cabaçal. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado 
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de Saúde, mostrando a necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de 
Reserva do Cabaçal. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Questões envolvendo a saúde devem ser do interesse de qualquer 

representante público, incluindo entidades governamentais e outros, pois significa atualmente 
não apenas um grave problema estadual, mas também nacional. 

Natural, portanto, que voltemos nossa atenção com trabalhos concretos na 
contribuição para que os transtornos provocados pela deficiência do atendimento à saúde 
sejam minimizados. Principalmente no nosso Estado, com as dimensões territoriais que tem, e 
dadas as condições mencionadas acima dos carentes municípios, necessário e prioritário o 
objeto da presente propositura. E com a sua concretização facilitaria o transporte dos doentes 
até centro maiores com maior conforto, rapidez e em condições mais adequadas. 

Diante dos relevantes benefícios advindos da realização da presente, 
necessário o apoio de todos os nobres Deputados para que esta Indicação alcance êxito 
pretendido: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

7ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a 
necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de Porto Esperidião. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado 
de Saúde, mostrando a necessidade de fornecimento de uma ambulância para o Município de 
Porto Esperidião. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Questões envolvendo a saúde devem ser do interesse de qualquer 

representante público, incluindo entidades governamentais e outros, pois significa atualmente 
não apenas um grave problema estadual, mas também nacional. 

Natural, portanto, que voltemos nossa atenção com trabalhos concretos na 
contribuição para que os transtornos provocados pela deficiência do atendimento à saúde 
sejam minimizados. Principalmente no nosso Estado, com as dimensões territoriais que tem, e 
dadas as condições mencionadas acima dos carentes municípios, necessário e prioritário o 
objeto da presente propositura. E com a sua concretização facilitaria o transporte dos doentes 
até centro maiores com maior conforto, rapidez e em condições mais adequadas. 

Diante dos relevantes benefícios advindos da realização da presente, 
necessário o apoio de todos os nobres Deputados para que esta Indicação alcance êxito 
pretendido: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
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8ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

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

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado 
de Segurança Pública, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para 
o Município de Campo Novo do Parecis. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Campo Novo do Parecis, graças à fertilidade de seu 

solo e da sua boa localização, devido à proximidade com outras regiões produtoras, vem 
atraindo milhares de pessoas que buscam um futuro promissor. 

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

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

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

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

9ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

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

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

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

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

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Luciara, graças à fertilidade de seu solo e da sua boa 

localização, devido à proximidade com outras regiões produtoras, vem atraindo milhares de 
pessoas que buscam um futuro promissor. 
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Diante deste crescimento, consequentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranquilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública a comunidade. 

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

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

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

10ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

11ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

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



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MAIO DE 1997, ÀS 20:00 
HORAS.  

 

 Pag.17  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

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

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

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

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Dom Aquino, graças à fertilidade de seu solo e da 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

12ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

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

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

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

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

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Denise, graças à fertilidade de seu solo e da sua boa 

localização, devido à proximidade com outras regiões produtoras, vem atraindo milhares de 
pessoas que buscam um futuro promissor. 

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

A Polícia Militar neste Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que estão impossibilitados pela falta de infra-estrutura e 
veículos, impediendo que os profissionais desta área desenvolvem um bom trabalho perante a 
comunidade. 
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Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o Destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação de que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

13ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade de criação e implantação de uma Companhia de 
Polícia Florestal, em Alta Floresta. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, mostrando a necessidade de criação e 
implantação de uma Companhia de Polícia Florestal, em Alta Floresta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
É de amplo conhecimento, não somente a nível estadual, como também 

nacional, do famoso processo de desenvolvimento pelo qual atravessa Alta Floresta. Sabe-se 
também de sua localização em que um ecossistema que deve ser objeto de atenção para que 
sua alteração não cause prejuízo irreversível ao meio ambiente. 

Nesse contexto, pretendemos com a presente propositura que uma 
fiscalização adequada com pessoal qualificado e equipamentos necessários seja feita 
competentemente. Nessa grande área territorial desse município, rios, matas, etc, devem ser 
fiscalizados constantemente e, caso haja alguma irregularidade no uso, o Poder Público deve 
agir de forma imediata, a fim de resolver a questão. Num momento em que se considera os 
recursos naturais fonte energética importantíssima, sua preservação é algo de fundamental, 
visando o benefício de toda a população envolvida atual, e não nos esquecendo das futuras 
gerações. 

Diante de tantos benefícios com a concretização da presente, imprescindível o 
apoio de todos os Srs. Deputados para que alcancemos pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

14ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade de criação e implantação de uma Companhia de 
Polícia Florestal, em Pontes e Lacerda. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, mostrando a necessidade de criação e 
implantação de uma Companhia de Polícia Florestal, em Pontes e Lacerda. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
É de amplo conhecimento, não somente a nível estadual, como também 

nacional, do famoso processo de desenvolvimento pelo qual atravessa Pontes e Lacerda. Sabe-
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se também de sua localização em que um ecossistema que deve ser objeto de atenção para que 
sua alteração não cause prejuízo irreversível ao meio ambiente. 

Nesse contexto, pretendemos com a presente propositura que uma 
fiscalização adequada com pessoal qualificado e equipamentos necessários seja feita 
competentemente. Nessa grande área territorial desse município, rios, matas, etc, devem ser 
fiscalizados constantemente e, caso haja alguma irregularidade no uso, o Poder Público deve 
agir de forma imediata, a fim de resolver a questão. Num momento em que se considera os 
recursos naturais fonte energética importantíssima, sua preservação é algo de fundamental, 
visando o benefício de toda a população envolvida atual, e não nos esquecendo das futuras 
gerações. 

Diante de tantos benefícios com a concretização da presente, imprescindível o 
apoio de todos os Srs. Deputados para que alcancemos pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 
O SR. PRESIDENTE -  Com a palavra, o Deputado Eliene. 
O SR. ELIENE - Sr. Presidente, nobres Pares, para apresentar dois 

Requerimentos, uma Indicação e uma Moção de Congratulação: 

1) REQUERIMENTO: Nos termos do Art. 49 e seguintes do Regimento 
Interno, combinado com o Art. 36 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido 
o egrégio Plenário, se digne adotar as providências para a constituição de comissão Especial, 
com a finalidade de acompanhar, fiscalizar, convocar e solicitar informações, sobre o 
processo de instalação e implementação da Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso. 

A Comissão de que trata a presente Proposição será composta de 05 (cinco) 
membros, na forma de que dispõe o estatuto regimental e o seu prazo se concluirá com o da 
presente legislatura, com as despesas decorrentes por conta deste Poder. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - PSB 
 

2) REQUERIMENTO: Com fulcro no Art. 268, alínea h, do Regimento Interno 

deste Poder, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio Plenário, seja encaminhado ao Exm 

Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Presidente da TELEMAT, este expediente, 
solicitando as seguintes informações: 

I - Qual a situação do sistema de telefonia do Residencial Santa Inês, na Av. 
dos Trabalhadores, em Cuiabá? 

II - A TELEMAT assumirá os serviços que eram efetivados pela Construtel? 
Quando? 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - PSB 
 

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

Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, a urgente necessidade da viabilização do repasse 
da verba, referente ao Convênio 014/96, entre SEDUC e ASET, no Município de Peixoto 
Azevedo. 
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Com fulcro na Resolução no. 18/91, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

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

Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, mostrando a urgente 
necessidade da viabilização do repasse da verba, referente ao Convênio 014/96, entre SEDUC 
e ASET - Assistência Evangélica Tabita, no Município de Peixoto Azevedo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo enviou ofício assinado por sete 

vereadores, solicitando que esta Casa interceda junto a SEDUC para que haja viabilização do 
repasse da verba, referente ao Convênio 014/96, firmado com a Assistência Social Evangélica 
Tabita, que até hoje não recebeu nenhuma parcela do acordo firmado no ano passado. 

Os recursos provenientes desses recursos são de extrema necessidade para 
que essa associação filantrópica, sem fins lucrativos, possa desenvolver suas atividades com 
menos dificuldades. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - PSB 
 

4) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 
Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio Plenário, seja 
enviada Moção de Congratulações a Exmª Srª Iracy Araújo França, primeira-dama de Cuiabá, 
eleita nova Presidenta da Associação das Primeiras-damas dos Municípios do Estado de Mato 
Grosso, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados e Deputadas que a compõe, congratula-se com a Exmª Srª Iracy Araújo França, 
Primeira-dama de Cuiabá, eleita no último dia 05, como Presidenta da Associação das 
Primeiras-damas dos municípios do Estado de Mato Grosso. 

Encabeçando Chapa única, foi eleita para o biênio 97/99, por aclamação, 
pela grande maioria das primeiras-damas reunidas no Hotel Fazenda Mato Grosso, a qual 
definiu como metas prioritárias o auxílio integral ao trabalho social das primeiras-damas e 
viabilização de mecanismos que assegurem recursos próprios. 

Ressaltou ainda que irá auxiliar a todas sem distinção alguma, para que o 
trabalho social seja o alicerce de todas as administrações. 

Diante de tamanho propósito, esta Casa de Leis coloca-se ao inteiro dispor da 
APDM-MT, naquilo que lhe couber. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - PSB 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Pares, apenas para 

apresentar duas Indicações de nossa autoria: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Infra-Estrutura, Sr. Antônio Joaquim, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente da SANEMAT, Sr. Edézio Ribeiro da Silva, a necessidade de instalação de uma caixa 
d’água tipo reservatório na comunidade de Pratinha, no Município de Rio Branco. 
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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, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Infra-Estrutura, 

Sr. Antônio Joaquim, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, Sr. Edézio Ribeiro 
da Silva, mostrando a necessidade de instalação de uma caixa d’água tipo reservatório na 
comunidade de Pratinha no Município de Rio Branco. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O sistema de abastecimento de água da comunidade de Pratinha é feito por 

encanamento que atravessa o “rio Branquinho” um pouco acima do nível normal do rio, 
ocorrendo rompimento no sistema de encanação no período das enchentes, deixando os 
moradores sem a água potável para consumo. 

A instalação da referida caixa d’água irá solucionar os problemas enfrentados 
pela comunidade, que terá a água potável disponível durante todo o ano. 

Com base no exposto, e na reivindicação da Comunidade local, apresentada 
pela indicação do Vereador Neilson Custódio de Faria, justifico esta indicação. 

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

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Infra-Estrutura, Sr. Antônio Joaquim, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente da SANEMAT, Sr. Edézio Ribeiro da Silva, a necessidade de realizar a reforma do 
prédio de captação de água da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso. 

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, Dante Martins de Oliveira com cópia ao Exm Sr. Secretário de Infra-Estrutura, 

Sr. Antônio Joaquim, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, Sr. Edézio Ribeiro 
da Silva, mostrando a necessidade de realizar a reforma do prédio de captação de água da 
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A cidade de Rio Branco dispõe de um sistema de captação de água que há 

muito tempo não vem recebendo manutenção adequada, razão pelo qual o prédio de captação 
de água da cidade encontra-se em estado de deterioração, podendo comprometer todo o 
sistema de distribuição de água potável se a reforma não for realizada urgentemente. 

Com base no exposto, e na reivindicação da comunidade local, apresentada 
pela indicação do Vereador Neilson Cuistódio de Faria, justifico esta Indicação. 

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

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador, Dante Martins de Oliveira, com cópia a 
Ilmª Srª Primeira-dama do Estado, Srª Thelma Pimentel de Oliveira, a necessidade da doação 
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de 1 (um) trator de pneus e implementos para a Associação dos Produtores e Moradores da 
Gleba União, no Município de Nova 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, Dante Martins de Oliveira com cópia a Ilmª Srª Primeira-dama do Estado, Srª 
Thelma Pimentel de Oliveira, mostrando a necessidade da doação de 1 (um) trator de pneus e 
implementos para a Associação dos Produtores e Moradores da Gleba União no Município de 
Nova Lacerda. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Gleba União está localizada na divisa dos Municípios de Nova Lacerda, 

Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, onde encontram-se assentadas 
aproximadamente 270 (duzentas e setenta) famílias de pequenos produtores. Com a 
formação da Associação dos Produtores e Moradores da Gleba União, identificou-se a 
necessidade de 1 (um) trator e implementos para o desenvolvimento de suas atividades de 
forma comunitária, possibilitando melhoria na produção e aumento da renda familiar 
daquela comunidade, porém, a associação, não dispondo de recursos par aquisição de 
referido maquinário, reivindica ao Governo do Estado a doação do mesmo. 

Com base no exposto, e na reivindicação da Comunidade local, apresentada 
pelo Vereador Wilson Gomes Soares, justifico esta indicação. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN 
Sr. Presidente, esses são os municípios, um dos poucos municípios que  

ficaram sem receber aquele equipamento agrícola. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Romoaldo Júnior. 
O SR. ROMOALDO JÚNIOR - Sr. Presidente, solicito a transferência da minha 

inscrição para a próxima Sessão. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado. Com a palavra, o nobre 

Deputado Rene Barbour. 
O SR. RENE BARBOUR - Sr. Presidente, para apresentar 04 Indicações de 

nossa autoria: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com 

cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, a necessidade de proceder 
revisão na iluminação pública da COHAB Nhambiquara, com colocação de luminárias nas 
Ruas Diamantino e Projetadas, Município de Barra do Bugres. 

Com fulcro no que preceitua o Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno 
desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente 

expediente ao Exm Sr. Governador, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As ruas do referido núcleo encontram-se na escuridão, até mesmo a rua que 

dá acesso à Escola João de Campos Borges, inclusive os moradores fizeram abaixo assinado, 
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solicitando nossa interferência junto às autoridades competentes, razão pela qual 
apresentamos esta Indicação, esperando contar com o apoio dos nobres Pares desta Casa de 
Leis. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RENE BARBOUR - PSDB 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com 

cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, a necessidade de proceder 
reparos na iluminação pública das Ruas Pinguim, Ana Lúcia, Travessa da Casa da Sopa e da 
Av. Paiaguás, ambas no Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres. 

Com fulcro no que preceitua o Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno 
desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente 

expediente ao Exm Sr. Governador, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As ruas em referência encontram-se sem iluminação pública, o que tem sido 

motivo de reclamações daqueles moradores, vez que todos os meses são obrigados a pagar em 
suas contas de luz a taxa de iluminação pública, mas, no entanto, não desfrutam deste 
benefício. Assim sendo, apresentamos esta Indicação com o intuito de solucionar esse 
problema. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RENE BARBOUR - PSDB 
 

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com 

cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, a necessidade de concluir 
a rede de energia elétrica da Rua Tibiriça, no Município de Barra do Bugres. 

Com fulcro no que preceitua o Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno 
desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente 

expediente ao Exm Sr. Governador, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As ruas em referência encontram-se parcialmente sem iluminação pública, o 

que tem sido motivo de reclamações daqueles moradores, vez que todos os meses são 
obrigados a pagar em suas contas de luz a taxa de iluminação pública, mas, no entanto, não 
desfrutam deste benefício. Assim sendo, apresentamos esta Indicação com o intuito de 
solucionar esse problema. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RENE BARBOUR - PSDB 
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4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com 

cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, a necessidade de concluir 
4 reatores, para socorrer as emergências, no Município de Barra do Bugres. 

Com fulcro no que preceitua o Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno 
desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente 

expediente ao Exm Sr. Governador, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
São comuns as panes nos transformadores em Barra do Bugres, onde somos 

atendidos pela Regional de Tangará da Serra, mas nem sempre há transformadores 
disponíveis, quando então temos que esperar vir de Cuiabá, e a população chega a ficar até 
dois dias sem energia, causando prejuízos, sendo esta a razão maior da nossa preocupação, 
para a qual peço o apoio dos nobres Pares na aprovação desta Indicação. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997 
Deputado RENE BARBOUR - PSDB 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a ilustre Deputada Serys Slhessarenko. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para 

chamar a atenção dos Srs. Deputados para esse Decreto publicado no Diário Oficial da União, 
do Presidente da República. 

Decreto de 15 de abril de 1997 
“Reconhece como de interesse do Governo brasileiro o aumento da 

participação estrangeira no capital do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. - sob  
Administração Especial Temporária, no processo de privatização a ser eventualmente 
implementado.  

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 64, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Art. 52, parágrafo único, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 

DECRETA: 

Art. 1 É do interesse do Governo brasileiro o aumento de participação 
estrangeira no capital do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. - sob Administração Especial 
Temporária, no processo de privatização a ser eventualmente implementado. 

Art. 2 Na eventualidade de grupo estrangeiro vir a adquirir o controle 
acionário da instituição, a rede de agências poderá atingir o número existente em 5 de 
outubro de 1988. 

Art. 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 15 de abril de 1997. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
e PEDRO MALLAN.” 
 
Eu gostaria de chamar a atenção dos Srs. Deputados para esse Decreto do 

Presidente da República, autorizando investimentos estrangeiros na compra do BEMAT. Ou 
seja, uma repetição do processo acontecido com o BAMERINDUS. E nós, Deputados, temos 
que nos manter extremamente atentos para os procedimentos que deverão advir, porque eu 
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não acredito que o Presidente da República faria esse Decreto, publicando-o no Diário Oficial 
da União, se já não tivessem sido feitas negociações com empresas estrangeiras para a compra 
do BEMAT. O que eu não entendo é porque essas coisas são feitas tão às escondidas, coisas 
essas que deveriam já estar... 

Este Decreto foi publicado no dia 15 de abril. Há quase 30 dias atrás, 
absolutamente na surdina e, por acaso, conseguimos verificar a sua existência no Diário 
Oficial da União. 

Eu peço alerta aos Srs. Deputados. 
O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência comunica aos Srs. Deputados que 

estivemos hoje em audiência com o Ministro dos Transportes, juntamente com todas as 
lideranças do Nortão e com todos os Senadores de Mato Grosso, representando esta Casa e 
todos os Srs. Deputados, onde fomos entregar o estudo de viabilidade da hidrovia Telles 
Pires/Tapajós. 

Entregamos, Deputado Moisés Feltrin, num prazo recorde, o resultado da 
Audiência Pública realizada ontem, tanto ao Ministro do Transportes, já devidamente 
protocolada, como também ao Presidente da República, levando, inclusive, a cópia da Ata. 

Por esse motivo, nós queremos parabenizar a Dª Nadir e toda a sua equipe, 
que hoje, pela manhã, nos entregou a Ata da Audiência Pública, com 60 laudas, e que já se 
encontra nas mãos do Ministro e de todos os Senadores de Mato Grosso e, também, nas mãos 
do Presidente da República. 

Então, ficam aqui os nossos agradecimentos a todos os Deputados que 
participaram da Audiência e também à equipe da Dª Nadir que, com absoluta presteza, nos 
entregou hoje a Ata da Audiência, para que a mesma pudesse chegar ainda hoje às mãos do 
Ministro Alcides Saldanha. 

O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Moisés Feltrin 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Diante da exposição feita pelo Deputado Gilmar 

Fabris, colocando a sua disposição - uma disposição que vemos em poucos Deputados desta 
Casa - de participar efetivamente, assiduamente dos trabalhos da Comissão... É claro que nós 
aqui não estamos lidando com crianças. Sabemos que, de repente, qualquer membro dessa 
Comissão pode ter a necessidade de faltar. Mas, diante da sua pré-disposição de estar junto 
com o nosso companheiro Deputado Amador Tut nessa Comissão, e a sua substituição fora 
feita por acharmos que o Deputado estava com afazeres sobrecarregados e que não teria 
condições de participar das reuniões da CPI da Urucum e das Letras do Tesouro... Mas, hoje, o 
Deputado Gilmar Fabris declarou na tribuna que deu uma organizada nos seus negócios e 
que, doravante, ele possui condições de participar das reuniões da Comissão.  Então, continua 
o Deputado como membro da Comissão da Urucum e das LFTE´s. 

Eu solicito ainda, da Presidência, ao dar início ao Grande Expediente, a 
palavra pela Liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência solicita que seja feita a correção dos 
nomes dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Queremos, também, Deputado Moisés Feltrin e todos os membros de CPI, 
fazer um alerta, porque estamos sendo chacoteados nas ruas. Esta Presidência solicitou que 
houvesse o máximo de empenho de todos os Srs. Deputados, afinal de contas está em jogo a 
credibilidade da Casa e de todos nós. Nós pedimos que quem, de fato, não quiser trabalhar na 
CPI, que faça como o Deputado Ricarte de Freitas fez. Não podemos é ficar sendo, nas ruas, 
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alvo de brincadeira de muita gente que acha que nós não queremos trabalhar. Desde que a 
CPI foi convocada, nós temos uma responsabilidade e devemos assumí-la. E queremos 
também que a CPI da CEMAT definitivamente seja instalada, porque na verdade essa CPI que 
V. Exª está citando e mais a CPI da CEMAT têm sido alvo de muitas interpelações. Ontem 
mesmo, nós recebemos pessoas interessadas na CPI, que devem comparecer à Casa, na terça-
feira, num número de cinqüenta pessoas, que são entidades representativas de Cuiabá 
cobrando resultado. 

Portanto, nós queremos pedir, mais uma vez, a todos os Deputados, esse 
empenho. 

Sobre a mesa, três Indicações de autoria do Deputado Romoaldo Júnior: 

1ª) “Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente das Centrais Elétricas Mato-
grossenses - CEMAT, a necessidade da substituição dos cabos condutores de energia elétrica 
na linha de transmissão de Alta Floresta para Carlinda. 

Com fulcro no Regimento Interno da Casa e na Resolução n 18/91, de 08 de 
maio de 1991, requeiro à Mesa, uma vez ouvido o soberano Plenário, seja encaminhada uma 

Indicação ao Ilm Sr. Diretor-Presidente das Centrais Elétricas Mato-grossenses - CEMAT, 
mostrando a necessidade da substituição dos cabos condutores de energia elétrica na linha de 
transmissão de Alta Floresta para Carlinda. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Com o desenvolvimento que agora Carlinda, Município recém-emancipado, 

apresenta, torna-se imprescindível que o Poder Público garanta o suporte necessário ao 
progresso. Neste caso, a CEMAT, ainda uma Estatal, deve ter como meta otimizar os seus 
serviços. 

Carlinda vem crescendo e desenvolvendo-se em todos os sentidos, o que tem 
provocado sensível aumento no consumo de energia elétrica. 

Na área educacional, são os novos cursos noturnos que surgem, os hospitais 
com os seus equipamentos, é a indústria madeireira que se expande.  Enfim, é o progresso que 
chega para aquele povo ordeiro e trabalhador. 

Então, queremos mostrar que esses cabos que até ontem eram suficientes, 
agora já se tornam precários e até mesmo obsoletos, necessitando o quanto antes serem 
substituídos, para que a energia abundante que vem chegando a Alta Floresta possa ser 
distribuída à Carlinda sem nenhum problema. 

Eis aí a nossa justificativa. 
Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR-PFL”. 
 

2ª) “Indica ao Exm Sr. Governador do Estado e ao Exm Sr. Secretário de 
Estado de Saúde, a necessidade de se destinar à comunidade de Japuranã, no Município de 
Nova Bandeirantes, uma ambulância, um inalador e os móveis para o Posto de Saúde local. 

Fundamentado no Regimento Interno da Casa e na Resolução n 18/91, de 08 
de maio de 1991, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, seja encaminhada uma 

Indicação ao Exm Sr. Governador do Estado e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, 
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mostrando a necessidade de se destinar à Comunidade de Japuranã, no Município de Nova 
Bandeirantes, uma ambulância, um inalador e os móveis para o Posto de Saúde local. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A comunidade Japuranã, no Município de Nova Bandeirantes, se expande e 

hoje já conta com mais de 250 famílias que ali vivem dedicados à agricultura, garantindo seu 
sustento e produzindo alimentos para tanta gente. 

Ali já foi construído um Posto de Saúde, faltando apenas a ambulância, esse 
inalador e os móveis para que o mesmo seja inaugurado. 

As pessoas dessa comunidade têm enfrentado sérias dificuldades quando 
necessitam obter tratamento de saúde pois, eles se situam a mais de 40 quilômetros da sede do 
Município e nem sempre é fácil conseguir veículos para deslocamento. 

São trabalhadores, são irmãos nossos que merecem ter desde já o conforto que 
um Posto de Saúde pode proporcionar. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR-PFL”. 
 
3ª) “Indica às Centrais Elétricas Mato-grossenses - CEMAT, a necessidade de 

se implantar rede trifásica entre o Trevo Piovesan e Comunidade Del Rey, no Município de 
Carlinda. 

Fundamentado no Regimento Interno e na Resolução n 18/91, de 08 de 
maio de 1991, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, seja encaminhada uma  
Indicação às Centrais Elétricas Mato-grossenses - CEMAT, mostrando a necessidade de se 
implantar rede trifásica entre o Trevo Piovesan e Comunidade Del Rey, no Município de 
Carlinda. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A localidade conhecida como Trevo Piovesan é o ponto de influência 

resultante da bifurcação das Rodovias Estaduais, MT-220 e MT-208.  É uma localidade que 
tende a urbanizar-se com o desenvolvimento do Município de Carlinda. Por ali transita 
sempre um número considerável de pessoas e, por outro lado, temos a destacar que cresce o 
número de pequenas propriedades, sempre carentes do recurso e conforto que a energia 
elétrica de boa qualidade pode proporcionar nas residências, bem como na indústria 
madeireira e outras. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR-PFL”. 
 
Ainda sobre a mesa, duas Indicações de autoria do Deputado Jorge Abreu: 

1ª) “Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de fornecer um Gabinete Odontológico para o 
Distrito de Santa Helena, no Município de Itaúba. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, Artigo  239, alínea ‘g’ da Indicação, do 
Regimento Interno desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, 
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seja encaminhado ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de 
Estado de Saúde, mostrando a necessidade de fornecer um Gabinete Odontológico para o 
Distrito de Santa Helena, no Município de Itaúba. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Distrito de Santa Helena, no Município de Itaúba, encontra-se em processo 

de emancipação, tendo havido plebiscito entre a população, aprovando a criação do novo 
Município. 

Apesar de um Distrito populoso, com infra-estrutura razoável para se tornar 
município, a presença do Poder Público não vem acontecendo até o momento, e um Gabinete 
Odontológico será de grande valia para aquela população que tanto luta pelo progresso e 
desenvolvimento do nosso Estado. 

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

2ª) “Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Fazenda, a necessidade de se construir a sede própria para a Exatoria 
Estadual de Rendas, em Sinop. 

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

seja encaminhado ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de 
Estado de Fazenda, mostrando a necessidade de se construir a sede própria para a Exatoria 
Estadual de Rendas, em Sinop. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Exatoria de Sinop, apesar de ser uma das maiores arrecadadoras do Estado, 

até o momento não possui seu prédio próprio, pagando aluguel desde que foi instalada. 
Na busca de solução para o problema, a Colonizadora Sinop doou 02 (dois) 

terrenos para a construção da aludida Exatoria, estando os mesmos escriturados há mais de 
10 (dez) anos. 

Com as más acomodações do prédio locado, os contribuintes são mal 
atendidos, não por culpa dos funcionários, e, sim por falta de melhor espaço físico. 

Apelo pois, pela aprovação da presente propositura, uma vez que o Município 
já está colaborando com o Estado doando os terrenos, além de recolher em dia os seus 
impostos. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado JORGE ABREU-PMN”. 
 
E ainda sobre a mesa, uma Moção de Apoio de autoria do Deputado Wilson 

Santos: 
1ª) “De acordo como dispõe o Artigo 258, combinado com a alínea ‘c’, do 

Artigo 268, todos do Regimento Interno desta colenda Assembléia Legislativa, requeremos o 
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encaminhamento do presente Expediente aos Organizadores da EXPONOP - Exposição 
Agropecuária Comercial e Industrial de Sinop, pelo empenho e determinação na realização do 
evento que ser reverte de grande importância para o Estado, vazada nos seguintes termos em 
anexo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Região Norte de Mato Grosso, por força da ação dos pioneiros que a 

colonizaram, nas décadas de 70 e 80, vem se transformando num dos principais pólos de 
desenvolvimento do Estado, conseqüência da maneira profissional e correta com que fora 
encarado o desafio de transformar aquele espaço num exemplo de desenvolvimento. 

A consolidação deste processo que se dá no dia-a-dia do trabalho e dedicação 
daqueles que para lá migraram, indica que este caminho levara esta região a ter um peso 
significativo no processo do desenvolvimento político-econômico do Estado. Dentro desta 
proposta, lideranças da região têm buscado formas de divulgar as ações ali desenvolvidas, 
através de exposições, feiras, etc., visando a dinamização do mercado e um maior 
relacionamento comercial e cultural com as outras regiões do Estado e do País. 

A realização de mais uma Exposição Agropecuária e Industrial, a décima 
terceira, prova a determinação daqueles que ali vivem e trabalham na busca da consolidação 
do processo de desenvolvimento, que vem ocorrendo de forma acelerada em todos os 
municípios do Norte do Estado. 

Sendo como é, de  grande importância para implementar o conhecimento e o 
comércio sobre produtos e culturas da região, aumentando desta forma a sinergia com outras 
partes do Estado e do País, estes eventos, quando bem organizados, sempre trazem retornos 
positivos, tanto econômicos como políticos.  Merece pois nosso apoio, o esforço e a dedicação 
daqueles que vem lutando para fazer desta Exposição um marco histórico, buscando tornar o 
Norte Mato-grossense um pólo de referência para todo o Estado. 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1997. 
Deputado WILSON SANTOS-PMDB”. 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. 
Antes, porém, convido o nobre Deputado Rene Barbour para assumir a 

Presidência. 
(O SR. DEPUTADO RENE BARBOUR ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 21:35 HORAS). 

O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Liderança. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Liderança, o nobre Deputado Moisés 

Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados: 
Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Presidente desta Casa, Deputado 

Riva, pela programação da Audiência Pública, elaborada ontem, que foi muito bem 
concorrida, com a presença realmente das pessoas que precisariam estar aqui.  Como ele 
explicou, ontem, à população presente nesta Casa, aos participantes, aquela não era uma 
Audiência Pública convocada para convidar, vamos dizer, toda a população, mas sim para 
convidar os representantes dos segmentos interessados e com condições de ajudar o trabalho.  
E esse é o sonho de todos nós brasileiros que moramos, que aqui vivemos e que viramos mato-
grossenses.  A BR-163 é a necessidade da integração do Centro-Oeste ao Porto de Santarém. 
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Nós vimos as explanações de pessoas de gabarito, como o Cel. Meirelles e outras tantas 
autoridades do Pará e daqui do nosso Estado, um trabalho bem elaborado e, agora, já temos 
inclusive o resultado, que foi entregue ao Ministro dos Transportes e ao Presidente da 
República. Nós queremos parabenizar o Presidente desta Casa por este trabalho! 

O Decreto elaborado pelo Presidente da República, Deputada Serys 
Slhessarenko, e publicado no dia 15 de abril, nós poderíamos ter, com essa notícia, na época, 
talvez tivesse acabado ou pelo menos diminuídas as polêmicas que aqui existiram  com 

relação à Mensagem n 07.  
Eu cansei de fazer as minhas declarações, nos jornais, na televisão, de que o 

BEMAT é um patrimônio nosso, do povo mato-grossense. E, na realidade, se fosse uma 
empresa que estivesse indo bem, ninguém iria querer que ela fosse privatizada, ela poderia 
continuar sendo o BEMAT, o Banco do Estado, como vinha, mas chegou um ponto em que a 
melhor solução seria a privatização. E esta Casa autorizou o Governo do Estado, fez um ano 
que nós autorizamos a privatização, a venda do BEMAT, e ela não foi feita. E, neste mês, ele 
aparece com uma Mensagem aqui, exigindo que nós aprovássemos a mesma a toque de caixa, 
porque os funcionários seriam prejudicados se não tivesse publicado até o dia 02 - e o que 
nós não queríamos era prejudicar os funcionários do BEMAT. Atrelou à aprovação da 

Mensagem n 03, que nós achamos que aprovamos sem ter as informações suficientes, mas é 
o que o Governo gosta de fazer as manobras e empurrar “goela abaixo”. 

Portanto, nós vimos nos jornais que publicaram, na manhã de hoje, já a 
notícia de que havia um grupo de estrangeiros querendo adquirir o BEMAT e a nossa intenção 
era ter feito, no período da manhã, um pronunciamento sobre isso, ou seja, apenas uma 
palavra sobre o assunto. 

Deputada Serys, embora  V. Exª tenha reclamado da forma pela qual fora 
feito esse Decreto, mas nós estamos vendo com isso que talvez seja menos mal para o Banco 
do Estado de Mato Grosso e para os nossos queridos funcionários, porque são duas situações. 
Se for a liquidação branca, mascarada, como foi proposta pelo Governo, que é a 
transformação em agência, isso é nada menos que uma liquidação branca que seria feita. 
Acabaria com todas as Agências do Estado, o que é ruim para o Estado de Mato Grosso. Não  
vamos falar em funcionários, não vamos falar em prejuízo dos funcionários e benefícios. 

 A Agência de um Banco, em qualquer município, principalmente para 
aqueles que estão no interior, Deputada Serys Slhessarenko, ela é de grande necessidade para 
a população, e não é só uma, duas, três ou quatro...   E eu sei que V. Exª concorda comigo 
neste pensamento. Então, nós queríamos que essas Agências permanecessem - vamos tirar 
fora o problema do funcionário público - como uma instituição de crédito espalhada pelo 
Estado de Mato Grosso, fazendo pagamento de aposentado, de professores. 

Existem cidades em que nenhum outro estabelecimento bancário existe. 
Portanto, seria importante realmente que permanecesse o Banco. 

Com a privatização, nós sempre víamos, Deputada, e como sempre 
discutíamos, que já que não podia ficar o Banco como era, a privatização seria uma solução 
melhor, não a transformação, que sempre nós titulamos como uma liquidação... 

A Srª Serys Slhessarenko - V. Exª me permite um aparte? 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Concederemos daqui a pouquinho, Deputada. 
E hoje, se Deus permitir que realmente esse grupo que apareceu aí... Porque 

pelo que nós estamos vendo, já existem as cartas marcadas, eu concordo com V. Exª, 
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Deputada. Mas é menos mal para nós. Queremos que o BEMAT permaneça, ainda que seja 
privatizado, nas mãos de grupo estrangeiro, mas que permaneçam as Agências que têm no 
Estado de Mato Grosso, não lembro mais quantas são - acho que menos de quarenta, não?  E 
com isso aí também permaneceria, talvez, a metade de funcionários nossos. Teríamos menos 
problemas no Estado, pois iria dividir 50% do problema do desemprego de quase mil famílias 
no Estado de Mato Grosso. 

Então, é importante que haja realmente essa privatização e nunca a 
liquidação branca que o Governo do Estado fizera. 

Tem o aparte, Deputada. 
A Srª Serys Slhessarenko - Mas, Deputado, é justamente essa a minha 

reclamação, vamos dizer assim, com relação à existência desse Decreto do Presidente da 
República, publicado já no Diário Oficial da União em 15 de abril. A minha reclamação é 
justamente nesse sentido: se soubéssemos disso antes, teria sido outro caminho percorrido, 
com aquela confusão toda que houve aqui, de transformação em Agência de fomento, para 
que tudo aquilo? Se já havia, inclusive, um Decreto do Presidente da República permitindo 
capital estrangeiro. 

E aquilo que eu disse: se existir o Decreto, permitindo capital estrangeiro, 
obviamente é porque há interesse do capital estrangeiro, porque senão houvesse, por que 
fazer esse Decreto, a troco de quê? 

E tem mais, se V. Exª ler o Artigo 2 do Decreto do Presidente da República, 
vai ver que, no caso da aquisição do Banco do Estado de Mato Grosso por capital estrangeiro, 
ele poderá vir a atingir - não é bem essa palavra, mas está escrito mais ou menos o seguinte - 
o “tamanho” que ele tinha em 05 de outubro de 1988. E eu busquei essa informação, que foi 
um dos momentos em que o banco esteve mais amplo, muito mais amplo do que hoje. Se eu 
não estou equivocada, tinha mais de cem agências! Era realmente o dobro desses funcionários 
que tem hoje. Não seria a manutenção de quatrocentos, porque hoje tem oitocentos e pouco, 
mas talvez seria o acréscimo do número para mais de mil funcionários. Quer dizer, diante do 
contexto posto - diga-se de passagem, porque eu continuo mantendo a minha posição 
contrária à privatização - é uma proposta interessante.  

Mas o que eu questionava e pedia o alerta dos Srs. Deputados é por que todas 
essas coisas são feitas às escondidas? Isso aí tem trinta dias, nós podíamos saber disso por 
ocasião da tamanha polêmica da transformação em Agência de Fomento e poderíamos até ter 
feito, envidado esforços políticos deste Parlamento como um todo, para conseguir que outra 
coisa acontecesse, que não aquele horror que foi, a liquidação praticamente, do que 
transformação em Agência de Fomento. 

Eu não estou discordando, aliás, eu acho que o caminho é esse e, diante do 
fato, não há mais como não privatizá-lo. Agora, por que não temos essa informação? Para 
poder dar outro encaminhamento que não aquele. Poxa! Já tem um Decreto do Presidente da 
República, estamos nós fazendo o que aqui? Brincando de transformar em Agência de 
Fomento, como foi há dias atrás! Obrigada. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Muito obrigado, Deputada Serys. Realmente, nós 
discutimos esse assunto, desde quando participamos da própria CPI e agora, nesse episódio da 

votação da Mensagem n 07, nós sempre conversamos sobre o assunto e realmente sabemos 
que V. Exª comunga o mesmo pensamento, embora a própria doutrina do seu Partido seja 
contra a privatização, de qualquer forma, praticamente, de qualquer instituição. 
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Nós alertamos, Deputada, e eu falo isso com toda certeza, a não privatização 
do Banco - nesse um ano que nós concedemos a autorização para o Governo do Estado, para o 
desgoverno que está aí - é baseada na incompetência, porque a mercadoria que tem em mãos 
para vender... Eu acho que não existe melhor mercadoria do que banco. Não existe! Não 
existe coisa melhor que banco, para ganhar dinheiro! Então, é uma mercadoria fácil de 
vender! Só que agora, na última hora é que foi pedir... Eu tenho certeza que isto daqui chegou 
do jeito que chegam esses projetos aqui para nós, Deputada Serys. Na última hora, ele vai lá e 
diz: “Olha, precisa fazer esse decreto para autorizar vender.”  

Agora, ele deveria  ter feito era em maio, quando nós aprovamos a Lei em 
abril, do ano passado. Em maio já deveria ter ido atrás do Presidente pedir para fazer esse 
decreto, ir atrás de banco estrangeiro ou sei lá o que fosse, para vir para cá para não deixar o 
Banco chegar no que chegou. Mas, esse Governo é tudo atrasado. Eles são atrasados em tudo. 
Ele, propriamente,  é atrasado. Então, quando  que uma pessoa atrasada pode administrar 
bem um  Estado de uma dimensão dessa?  

Taí o caso da LDO, que até hoje não chegou nesta Casa. O prazo seria de 15 
de abril, que teria que estar aqui, Deputada. E não veio. Quer dizer, é tudo atrasado. E, 
quando chega aqui, é a toque de caixa, para ser colocado “goela abaixo” neste Parlamento. E 
a maioria.... 

O SR. PRESIDENTE  (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - A Presidência 
informa ao nobre Deputado Moisés Feltrin, que será obrigado a suspender esta Sessão por 
falta de  quorum . 

Portanto, eu peço a V.Exª que encerre o seu pronunciamento. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Muito obrigado, Sr. Presidente, nós praticamente já 

concluimos o nosso pronunciamento e era justamente este alerta que nós gostaríamos de 
fazer. 

Esse Banco não foi privatizado há mais tempo por incompetência do Governo. 
Taí o resultado: o Decreto do Presidente, autorizando por quê? Porque agora eles foram atrás, 
foram buscar a privatização do mesmo. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Antes de encerrar a presente Sessão, esta Presidência 
convoca a próxima para amanhã, no horário regimental. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido 
da Frente Liberal - Moisés Feltrin e Romoaldo Júnior; da Bancada do Partido da Social 
Democracia Brasileira - Roberto Nunes, Luiz Soares e Rene Barbour; da Bancada do Partido 
Liberal - Amador Tut e Gilmar Fabris;  da Bancada do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro - José Lacerda e Wilson Santos; da Bancada do Partido do Trabalhadores - Serys 
Slhessarenko; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Eliene (PSB), Nico Baracat 
(PMDB), André Bringsken (Sem Filiação Partidária), Jorge Abreu (PMN),  Riva (PMN), Manoel 
do Presidente (PDT), Pedro Satélite (PMDB), Zilda (PDT). 

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Emanuel Pinheiro e 
Humberto Bosaipo (PFL), Ricarte de Freitas (PSDB), Quinca dos Santos (PPB) e Paulo Moura 
(PPB), Benedito Pinto(BPD). 

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