
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, ÀS 08:00 
HORAS.  

 

 Pag.1  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

 
 
 

ATA N 069  - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE       -  DEPUTADO RIVA                    

1 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR  

2 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE  
 
 
 

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

Com a palavra, o Sr. 2 Secretário, para proceder à leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE 
JUNHO DE 1996, ÀS 20:00 HORAS.) 

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

havendo impugnação, apenas com a exclusão da ausência do Deputado José Lacerda, que se 
encontrava em Missão Oficial, ontem, dou-a por aprovada  

Solicito ao Sr. 1 Secretário para que proceda à leitura do Expediente. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Não há Expediente a ser lido, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do 

Pequeno Expediente.  Com a palavra, o nobre Deputado Romoaldo Júnior. 
O SR. ROMOALDO JÚNIOR - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

duas Indicações: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado a necessidade de construir uma 
creche no Bairro Vista Alegre, no Município de Terra Nova do Norte. 

Fundamentado no Regimento Interno e na Resolução n 18/91, de 08 de 
maio de 1991, dessa augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido soberano Plenário, 

seja encaminhada uma Indicação ao Exm Sr. Governador do Estado, mostrando a 
necessidade de construir uma creche no Bairro Vista Alegre, no Município de Terra Nova do 
Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Terra Nova do Norte experimenta, no momento, um clima de 

verdadeiro progresso; fruto da ação de sua valorosa população que, na faina do dia-a-dia 
constróem  a grandeza daquela comunidade. 

Por isso mesmo, é imprescindível que o Governo do Estado esteja presente em 
todos os setores de atividade. 
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Uma creche torna-se necessária ali, naquele bairro, pelo fato de existir 
número expressivo de mães que necessitam trabalhar a fim de comporem a renda familiar. O 
trabalho para essas operosas mulheres de Terra Nova é também de fundamental importância 
para implementar aumento na produtividade de toda a economia regional. Por outro lado, 
devemos entender que nossa infância necessita de tratamento confortável e humano, para que 
desde os primeiros anos de vida receba os efeitos positivos da educação num ambiente 
psicossocial favorável ao seu desenvolvimento. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado e ao Secretário de Educação a 
necessidade de se construir uma quadra esportiva na Comunidade “Nova Agrovila”, no 
Município de Terra Nova do Norte.  

Fundamentado no Regimento Interno e na Resolução n 18/91, de 08 de 
maio de 1991, dessa augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido soberano Plenário, 

seja encaminhada Indicação ao Exm Sr. Governador do Estado e ao Secretário de Educação, 
mostrando a necessidade de se construir uma quadra esportiva na Comunidade “Nova 
Agrovila”, no Município de Terra Nova do Norte.  

  
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Terra Nova do Norte progride, se expande e se firma como 

região agro-pastoril. Ali o homem do campo trabalha no sol a sol, fazendo a terra produzir e 
dela tira o seu sustento. E ainda consegue colocar no mercado o precioso alimento que 
também nutre o povo da cidade. 

A maioria dos produtores se esforça para residir na área urbana, onde é 
possível manter os filhos estudando. E as atividades desportivas são, na realidade, saudáveis 
complementos da Educação, além de representarem oportunidade de lazer para a juventude. 

Ao propor, pois, a construção dessa quadra esportiva, estamos de alguma 
forma pedindo que o Governo do Estado ofereça a essa gente, que trabalha pelo 
desenvolvimento do nosso Estado, condições favoráveis à Educação física, bem como local 
adequado à diversão sadia. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Pares, Srª Deputada, apenas 

para apresentar um Projeto de Lei, que eu apresento em co-autoria com o Deputado José 
Lacerda, que representa a deliberação extraída do “Grito da Terra”, em favor da criação do 
Fundo de Aval, para que o pequeno produtor possa ter acesso ao Fundo de Aval, mesmo 
aqueles que não têm como avalizar o seu empréstimo.    

 

1) PROJETO DE LEI: 
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Autoriza o Governo do Estado a criar o 
Fundo de Aval do Estado de Mato 
Grosso. 

 
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 autorizado o Governo do Estado a criar o Fundo de Aval do 
Estado de Mato Grosso, para atender aos pequenos e médios produtores rurais e as micro e 
pequenas empresas. 

Art. 2 O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Existem no Brasil, aproximadamente, 4 (quatro) milhões de micro e pequenas 

empresas que respondem por 26% (vinte e seis por cento) do PIB e 60% (sessenta por cento) 
do emprego, mas recebem menos de 10% (dez por cento) do Crédito Institucional, concedido 
por Bancos Oficiais e Privados. 

Em nosso Estado esse quadro se repete, pois esse segmento tem dificuldade de 
acesso às linhas de crédito vigentes, por muitas vezes não dispor de bens suficientes para dar 
em garantia, por serem novas e ainda não terem construído patrimônio. 

A criação do Fundo de Aval tem o propósito de facilitar a implantação, 
funcionamento, modernização e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e dos 
pequenos e médios produtores rurais, facilitando o acesso aos financiamentos adequados. 

É por esse motivo que solicitamos o apoio dos nobres Pares para a aprovação 
deste Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, em 03 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN   
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Manoel do Presidente. 
O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Sr. Presidente, para apresentar nove 

Indicações de nossa autoria: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Saúde, a necessidade da doação de ambulância ao Município de Diamantino. 

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

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Saúde, mostrando a 
necessidade da doação de ambulância ao Município de Diamantino. 

 
JUSTIFICATIVA 
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Um dos mais antigos municípios de Mato Grosso, Diamantino, passa por 
momentos de difícil adequação de suas necessidades inadiáveis, com sua realidade econômica. 

A questão “Saúde Pública” precisa ser vista com mais determinação; a frota 
disponível na Secretaria de Saúde local já é insuficiente para atender à demanda. 

Diamantino necessita, com urgência, de pelo menos mais uma ambulância, 
de modo a poder desenvolver com mais eficiência o zelo pela saúde de sua população. 

Esta Casa, constitucionalmente, é solidária ao interesse público, e é neste 
sentido que julgamos poder contar com o imprescindível apoio de que carece esse pleito. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Saúde, a necessidade da doação de ambulância para o Município de Rosário 
Oeste. 

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

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Saúde, mostrando a 
necessidade da doação de ambulância para o Município de Rosário Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Rosário Oeste é passagem obrigatória para quem se desloca por vias terrestres 

ao Norte do Estado e de parte do País. Por se tratar de uma cidade localizada às margens da 
Rodovia BR-163, freqüentes são os acidentes nos quais o município, por questões geográficas, 
tem que prestar assistência. No entanto, o município dispõe de precárias viaturas, já que o uso 
é muito intenso, uma vez que atende não somente os municípios como também os 
transeuntes. 

É inconcebível assistir inerte ao desdobramento que o setor de saúde tem feito 
para o atendimento de toda clientela, que por muitas vezes ocasiona óbitos pelas más 
condições de locomoção. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
  

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, a necessidade da doação de veículos para as Polícias Civil e 
Militar do Município de Campo Novo dos Parecis. 

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

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, 
mostrando a necessidade da doação de veículos para as Polícias Civil e Militar do Município 
de Campo Novo do Parecis. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O Município de Campo Novo do Parecis, comunidade constituída 
principalmente de agricultores, além de sua população normal (aproximadamente 13.500 
habitantes), conta com grande número de migrantes sazonais, que aumentam nas safras, 
impossibilitando o setor de segurança pública de fazer um atendimento com precisão todas as 
vezes que são chamados para atender a uma ocorrência, em virtude da precariedade das 
viaturas existentes, já com bastante uso e em estado crítico de conservação. 

Faz-se necessária, com urgência, a doação de novos veículos, para que as 
polícias, quando solicitadas, possam evitar desfechos trágicos decorrentes de brigas e 
acidentes. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
 

4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, a necessidade da doação de viatura para as Polícias Civil e 
Militar do Município de Rosário Oeste. 

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

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, 
mostrando a necessidade da doação de viatura para as Polícias Civil e Militar do Município de 
Rosário Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Rosário Oeste é passagem obrigatória para quem desloca-se por vias terrestres 

ao Norte do Estado e de parte do País. Por se tratar de uma cidade localizada às margens da 
Rodovia BR-163, em virtude de tal localização, é assustadora a quantidade de criminalidade 
ocorrida na região. Em contrapartida, o município não pode responder à altura no tocante ao 
seu principal e único objetivo, que é dar proteção à sociedade. Não se trata de má vontade, já 
que lá dispõe de competentes policiais, porém de nada adianta a boa vontade senão aliar a 
esta aparelhamento adequado. 

Pelos motivos expostos, é que solicitamos a substituição das viaturas lá 
existentes, que se encontram em estado precário. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
  

5ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, a necessidade de viaturas para as Polícias Civil e Militar do 
Município de Diamantino. 

Com fulcro no Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório 

Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Segurança 
Pública, mostrando a necessidade de viaturas para as Polícias Civil e Militar do Município de 
Diamantino. 

 
JUSTIFICATIVA 
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Um dos mais antigos municípios de Mato Grosso, Diamantino passa por 

momentos de difícil adequação de suas necessidades inadiáveis, com sua realidade econômica. 
A questão “Segurança Pública” precisa ser vista com mais determinação, dado 

o aumento do potencial de ocorrências policiais, com a crescente onda de desemprego - no 
campo e na cidade - que têm carreado para as cidades, um sem-número de cidadãos 
desocupados, motivo de preocupação à autoridade policial. 

Diamantino necessita, com urgência, de pelo menos mais uma viatura para a 
Polícia Militar, e outra para a Polícia Civil, de modo a poder desenvolver com mais eficiência 
e zelo a segurança de sua população. 

Esta Casa, constitucionalmente, é solidária ao interesse público, e é neste 
sentido que julgamos poder contar com o imprescindível apoio de que carece esse pleito. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
  

6ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, a necessidade da doação de veículos para as Polícias Civil e 
Militar do Município de Nova Olímpia. 

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

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, 
mostrando a necessidade da doação de veículos para as Polícias Civil e Militar do Município 
de Nova Olímpia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Nova Olímpia, com mais de 11.000 habitantes, possui no seu 

setor de segurança pública viaturas sem condições de atender a demanda de chamados para 
atendimento de ocorrências, uma vez que além da população da cidade, grande número de 
pessoas encontra-se assentada em quatro zonas rurais distantes, onde ocorrem regularmente 
conflitos e brigas entre trabalhadores e desocupados que passam constantemente em nossa 
região. 

Com o atual crescimento do índice de débitos registrados no município, 
esperamos com o aumento de viaturas assegurar a tranqüilidade dos moradores na cidade e 
no campo. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
 

7ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, a necessidade da doação de viaturas para as Polícias Civil e 
Militar do Município de Santo Afonso. 

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

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, 
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mostrando a necessidade da doação de viaturas para as Polícias Civil e Militar do Município 
de Santo Afonso. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Setor de Segurança Pública do Município de Santo Afonso, apesar de todos 

os esforços do contigente policial, não está em condições de prestar serviços dignos à 
população.  A atividade principal é a extração de minérios, porém atualmente encontra-se 
quase que em sua totalidade desativado, ensejando portanto, o desemprego. 

Como a geração de emprego é muito pequena e a cidade de fácil acesso, 
constatou-se um considerável aumento do índice de criminalidade na região, motivo pelo 
qual, nos preocupamos em assegurar às Polícias Civil e Militar viaturas novas para poder 
coibir atos violentos contra a população. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de reverter esta situação. 
Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
  

8ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, a necessidade da doação de viaturas para as Polícias Civil e 
Militar do Município de Denise. 

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

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública,  
mostrando a necessidade da doação de viaturas para as Polícias Civil e Militar do Município 
de Denise. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Denise, com uma população de aproximadamente 8.500 

habitantes, comunidade constituída basicamente de pequenos agricultores, contando além de 
sua população normal, com grande número de migrantes, que aumentam nas safras, deixa 
impossibilitado o setor de segurança pública de realizar a contento os diversos chamados de 
ocorrências, devido à insuficiência de veículo, pois o existente, já com bastante uso e quase 
sempre com problemas mecânicos, não está dando conta da demanda. 

O Município necessita com urgência de mais viaturas, para atender 
principalmente a população estudantil, que ao sair à noite é constantemente abordada por 
indivíduos desocupados e arruaceiros, que ficam molestando a população que se encontra 
insegura e desprotegida. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
  

9ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Infra-Estrutura e ao Ilm° Sr. Diretor de Operações do DVOP, a necessidade de 
inclusão do trecho da MT-358, entre Tangará da Serra e Itanorte, no Programa de 
Recapeamento de Estradas. 
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Com base no Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm 

Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Infra-Estrutura e ao Ilm° Sr. 
Diretor de Operações do DVOP, mostrando a necessidade imperativa de inclusão do trecho da 
Rodovia Estadual, MT-358, entre Tangará da Serra e o Distrito de Itanorte, no Município de 
Campo Novo dos Parecis, com 74 (setenta e quatro) quilômetros de extensão, no Programa 
Emergencial de Recuperação da malha viária do Estado, com recursos do PRODEAGRO. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Em entrevista a programa de rádio, em Tangará da Serra, S. Exª o Governador 

Dante Martins de Oliveira, muito recentemente, por ocasião do lançamento do Programa 
Arranca Safra, catalogou a Rodovia Estadual MT-358, como a mais importante de Mato 
Grosso, na sua avaliação. 

S. Exª conhece com profundidade o potencial produtor daquela região, e é 
sabedor notória da importância daquela rodovia para o escoamento das mais de sete milhões 
de toneladas de grãos que ali se produz anualmente, contribuindo para a invejável colocação 
do nosso Estado na condição de segundo maior produtor de grãos deste País. 

Sabe muito bem, S. Exª o Governador de Mato Grosso, da ocorrência de 
inúmeros movimentos de produtores, transportadores, autoridades públicas e da comunidade 
daquela importante região, inclusive com o bloqueio da Rodovia, diante da precariedade de 
condições de tráfego que a mesma tem permitido, ocasionando, além de acidentes - inclusive 
com vítimas fatais - enormes prejuízos materiais, onerando o frete praticado, e sangrando, 
por conseqüência, os já poucos recursos dos produtores agrícolas do Médio Norte deste 
Estado. 

Se o próprio Governador considera a MT-358 como a  mais importante 
rodovia de Mato Grosso, por que incluir no programa de recuperação financiado pelo 
PRODEAGRO apenas o trecho de 84 quilômetros, compreendido entre o trevo de Jangada e o 
Município de Barra do Bugres, se o trecho entre Tangará da Serra e Itanorte está tão 
deteriorado quanto aquele? 

Convencido de que contarei com o integral apoio dos meus Pares é que 
proponho a presente Indicação, pois a todos nós cabe o dever de zelar pelo patrimônio 
público e pelo bem estar do contribuinte de Mato Grosso. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE-PDT. 
  
Sr. Presidente, nobres Companheiros, esta Indicação eu a considero de muita 

importância para o Médio Norte do Estado de Mato Grosso, que é o pedido de inclusão da 
MT-358, Tangará da Serra/Itanorte, no Plano de Recuperação de Estradas do Estado de Mato 
Grosso. Uma vez que foi contemplada a BR-358, de Jangada a Barra do Bugres, 80 
quilômetros e a BR-358, Tangará da Serra/Itanorte não foi contemplada no Pleno de 
Recuperação pelo PRODEAGRO. É um pedido que nós estamos fazendo ao Exm° Sr. Secretário 
de Infra-Estrutura e, também, ao Coordenador-Geral do PRODEAGRO para colocar essa 
Rodovia que, hoje, se encontra em péssimas condições. Inclusive, em cima da Serra de 
Tangará da Serra, a Itamarati Norte, os Prefeitos de Campo Novo do Parecis e Tangará da 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, ÀS 08:00 
HORAS.  

 

 Pag.9  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Serra fizeram o asfalto apenas cascalhado e, hoje, praticamente não há nenhuma capa 
asfáltica naquele trecho. 

E também para registrar, nos Anais da Casa, e parabenizar os Prefeitos de 
Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres e Denise, que fizeram o cascalhamento do 
trecho Jangada a Barra do Bugres, que estava praticamente intransitável.  Aqueles Prefeitos, 
junto com alguns empresários da região, colocaram em prática o cascalhamento daquela 
rodovia e assim está dando um pouco de trafegabilidade para o usuário daquela região. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a nobre Deputada Zilda. 
A SRª ZILDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar um ofício da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, nos seguinte termos: 
Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI, criada pela 

Resolução n 03/97, de 29/04/97, deste Poder Legislativo, nos termos de seu Regimento 

Interno, comunica a Vossa Excelência o teor da Resolução n 001/97, de 03/06/97, em 
anexo. 

Reiteramos a Vossa Excelência a necessidade da urgência na indicação, pela 
Bancada a que pertence o Sr. Deputado Gilmar Fabris, de um novo membro para a CPI das 
LFTE’s e URUCUM, pois somente assim os trabalhos desta CPI não serão prejudicados em seu 
andamento. 

DEPUTADA Zilda  - Presidente 
DEPUTADO Wilson Santos  - Relator 
 
Comissão Parlamentar de Inquérito - LFTE e URUCUM 

Resolução n 001/97 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução n 03/97, de 
29/04/97, na conformidade do seu Regimento Interno: 

Considerando que a participação dos Srs. Membros da CPI, tanto nas reuniões 
internas quantos nas sessões públicas e nas investigativas, é de fundamental importância para 
o bom termo da CPI; 

Considerando que a presença de seus membros à maioria das sessões públicas 
de inquisição dos depoentes é necessária para que a Comissão realize plenamente os seus 
trabalhos; 

Considerando que a CPI, por unanimidade dos presentes, aprovou em reunião 
ordinária o seu Regimento Interno, no qual se determina a presença de seus membros às 
reuniões da mesma; 

Considerando, finalmente, que o Exm Sr. Deputado Gilmar Fabris esteve 
ausente, sem justificativa, em 14 reuniões de um total de 19 reuniões realizadas até a presente 
data,  fazendo-se presente, portanto, em apenas 05 reuniões. 

RESOLVE 

Nos termos do Parágrafo Único do Art. 7, do Regimento Interno, determinar 
a substituição do Sr. Deputado Gilmar Fabris como membro desta CPI. 

Nos mesmos termos, comunica esta Resolução ao Exm Sr. Presidente do 
Poder Legislativo, para que o mesmo, dando ciência à Bancada da União por Mato Grosso, 
solicite a indicação de um novo membro, em substituição ao Deputado Gilmar Fabris. 

Sala das Sessões da CPI, em 03 de junho de 1997. 
Deputada ZILDA - Presidente  
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Deputado Wilson Santos - Relator 
Membros: Deputados André Bringsken e Amador Tut. 
Era só, Sr. Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado José Lacerda. 
O SR. JOSÉ LACERDA - Sr. Presidente,  Srs. Deputados, para apresentar várias 

Indicações e Projetos de Lei de nossa autoria: 

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

Ilm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a 
necessidade de construção de duas pontes de concreto na rodovia MT-243, sendo uma sobre 
o Rio Azul e outra sobre o Rio Tartaruga, no Município de Cláudia. 

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

soberano Plenário, 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, mostrando a necessidade de construção de duas pontes de concreto na 
rodovia MT-243, sendo uma sobre o Rio Azul e outra sobre o Rio Tartaruga, no Município de 
Cláudia. 

 
JUSTIFICATIVA: 
 
Apesar dos bons índices que demonstram o desenvolvimento do Município de 

Cláudia, os problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal são muitos, fazendo-se de 
extrema necessidade a participação do Governo estadual no prosseguimento das obras de 
infra-estrutura que garantirão melhores condições de vida para a população. 

As atuais condições das referidas pontes são preocupantes. O prefeito, visando 
concretizar a aspiração das comunidades envolvidas, considera necessária a construção em 
concreto, pois a ponte de madeira sobre o Rio Azul, por exemplo, está há muito condenada 
para o tráfego de veículos pesados e a ponte de madeira sobre o Rio Tartaruga está presa por 
um cabo de aço.  

Sabedores, portanto, da importância das obras para a população envolvida, 
contamos com o apoio dos ilustres Deputados visando o pleno êxito da presente. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

2ª) 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 viabilização de recursos para a recuperação e cascalhamento da rodovia MT-
423, nos trechos Cláudia - Sinop e Cláudia - União do Sul, no Município de Cláudia. 

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

soberano Plenário, 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, mostrando a necessidade de viabilização de recursos para recuperação e 
cascalhamento da rodovia MT-423, nos trechos Cláudia - Sinop e Cláudia - União do Sul, no 
Município de Cláudia. 
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JUSTIFICATIVA: 
 
Apesar dos bons índices que demonstram o desenvolvimento do Município de 

Cláudia, os problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal são muitos, fazendo-se de 
extrema necessidade a participação do Governo Estadual no prosseguimento das obras de 
infra-estrutura que garantirão melhores condições de vida para a população. 

Preocupado com esta situação, o Prefeito já iniciou os trabalhos nos referidos 
trechos, mas dadas as dificuldades financeiras, procura o necessário apoio dos órgãos 
estaduais competentes. E como são importantes vias de escoamento da produção, a 
comunidade considera prioritária a obra que em muito impulsionará o desenvolvimento do 
Município. 

Cientes, portanto, do quão relevante é o tema em tela, convocamos a todos os 
Senhores Deputados a nos apoiarem na presente propositura, visando o seu pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

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

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, a 
necessidade de perfuração de mais um poço artesiano, instalação de hidrômetros e ampliação 
da rede de água, na sede do Município de Cláudia. 

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

soberano Plenário, 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 da SANEMAT, mostrando a necessidade de perfuração de  mais um poço artesiano, 
instalação de hidrômetros e ampliação da rede de água, na sede do Município de Cláudia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar dos bons índices que demonstram o desenvolvimento do Município de 

Cláudia, os problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal são muitos, fazendo-se de 
extrema necessidade a participação do Governo Estadual no prosseguimento das obras de 
infra-estrutura que garantirão melhores condições de vida para a população. 

O tema objeto da presente propositura dispensa explanações sobre sua 
importância, pois o atendimento deve sempre ser visto como prioritário. Principalmente no 
período da seca, a população convive com a escassez de água. Por isso, a necessidade da 
perfuração do poço. Além disso, com o crescimento do lugar, consideram presente a 
necessidade de ampliação da rede e a conseqüente instalação dos hidrômetros. 

Diante de tão relevante questão, imprescindível o apoio dos nobres Pares com 
vista à aprovação deste expediente indicatório. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

4ª) INDICAÇÃO: 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, 
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a necessidade de construção de l posto de Saúde e de seu aparelhamento no Município de 
Cláudia. 

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

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

Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. 
Secretário de Estado de Saúde, mostrando a necessidade de construção de 1 posto de Saúde e 
de seu aparelhamento no Município de Cláudia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar dos bons índices que demonstram o desenvolvimento do Município de 

Cláudia, os problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal são muitos, fazendo-se de 
extrema necessidade a participação do Governo Estadual no prosseguimento das obras de 
infra-estrutura que garantirão melhores condições de vida para a população. 

O motivo que justifica o presente pleito se deve primeiramente pelo local que 
atualmente funciona o Posto. O prédio é cedido por uma entidade, privada e a Prefeitura não 
possui prédio próprio, e o atual não possibilita um melhor atendimento de saúde à população. 
A demanda atual já obriga que novas instalações sejam construídas, e a Prefeitura, mesmo 
sensível à questão, não pode por si só solucioná-la, tornando imprescindível a participação 
dos órgãos estaduais. 

Sendo assim, contamos com o apoio de todos os Srs. Deputados visando a 
concretização desse verdadeiro anseio da população de Cláudia, com a aprovação deste 
expediente indicatório. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

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

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Presidente da CEMAT, a 
necessidade de instalação de dois motores e viabilização do linhão, para o Município de 
Cláudia. 

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

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

Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Presidente 
da CEMAT, mostrando a necessidade de instalação de dois motores e viabilização do linhão, 
para o Município de Cláudia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar dos bons índices que demonstram o desenvolvimento do Município de 

Cláudia, os problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal são muitos, fazendo-se de 
extrema necessidade a participação do Governo estadual no prosseguimento das obras de 
infra-estrutura que garantirão melhores condições de vida para a população. 

Pela presente propositura, externamos a necessidade dos municípes no 
tocante à falta de energia. O racionamento é uma constante no cotidiano da população, que 
não mais suporta conviver com essa situação que é realmente um obstáculo ao processo de 
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crescimento do município. E, para suprir adequadamente a demanda, consideram prioritária 
a viabilização do linhão, que beneficiará também toda a região. 

Diante de tão relevantes benefícios a serem conquistados, conclamamos a 
todos os Senhores a nos apoiarem no presente expediente, visando seu pleno êxito. 

Sala das Sessões, 06 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

6ª) 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 duplicação da MT-175 no Município de São José dos Quatro Marcos, em dois 
pontos, sendo eles: na saída para Mirassol do Oeste, com extensão de 1350m; e na saída para 
Araputanga, com extensão de 1800m. 

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

soberano Plenário, 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, mostrando a necessidade de duplicação da MT-175 no Município de São 
José dos Quatro Marcos, em dois pontos, sendo eles: na saída para Mirassol do Oeste, com 
extensão de 1350m; e na saída para Araputanga, com extensão de 1800m. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Com excelentes números que demonstram o seu franco desenvolvimento, o 

Município de São José dos Quatro Marcos enfrenta necessidades típicas desse processo. O 
Vereador José Moreira Figueira, preocupado com esta situação, busca através dos órgãos 
competentes a solução para os problemas causados pelo grande aumento do número de 
veículos que transitam nos locais mencionados na presente propositura. 

Considerada como prioritária, a obra se faz extremamente necessária por ser 
a única passagem para os outros vizinhos municípios, além da própria população. É também 
a via para o escoamento da produção local nos diversos setores da sua economia. Esse 
acúmulo de veículos vem causando graves acidentes, inclusive com vítimas fatais. 

Natural, portanto, que nos esforcemos para concretizar esse anseio da 
população Quatromarquense, e para tanto, imprescíndível o apoio de todos os Srs.  Deputados 
para que a presente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, 06 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

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

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, a 
necessidade de construção de 02 Poços Artesianos nos bairros Jardim do Brás e São Francisco, 
no Município de Araputanga. 

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

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

Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário-chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Presidente 
da SANEMAT, mostrando a necessidade de construção de 02 Poços Artesianos nos bairros 
Jardim do Brás e São Francisco, no Município de Araputanga. 
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Sala das Sessões, 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

8ª) INDICAÇÃO: 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 Feliz Natal. 

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

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

Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Saúde, mostrando a necesssidade de fornecimento 
de uma ambulância para o Município de Feliz Natal. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Questões envolvendo 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 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, 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSE LACERDA - PMDB. 
 

9ª) 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 viabilização de recursos para a continuidade da reabertura da estrada 
Valdirene, que liga o Município de Cláudia à Vila Atlântica. 

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

soberano Plenário, 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, mostrando a necessidade de viabilização de recursos para a 
continuidade da reabertura da Estrada Valdirene, que liga o Município de Cláudia à Vila 
Atlântica. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar dos bons índices que demonstram o desenvolvimento do Município de 

Cláudia, os problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal são muitos, fazendo-se de 
extrema necessidade a participação do Governo Estadual no prosseguimento das obras de 
infra-estrutura que garantirão melhores condições de vida para a população. 
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Pela presente propositura, busca-se não interromper as obras da mencionada 
Estrada. O benefício será sensível, pois pequenos produtores estabelecidos na região terão 
maior facilidade de transporte, para principalmente escoar sua produção, já que o acesso a 
Cláudia passará a ser de 60 km, com considerável diminuição do trajeto. 

Diante disso, contamos com o apoio dos Ilustres pares com vistas ao pleno 
êxito deste expediente indicatório. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

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

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Estado de 
Educação, a necessidade de equipamentos para a Delegacia Policial de Cláudia. 

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

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

Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Secretário 
de Estado de Educação, mostrando a necessidade de equipamentos para a Delegacia Policial de 
Cláudia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar dos bons índices que demonstram o desenvolvimento do Município de 

Cláudia, os problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal são muitos, fazendo-se de 
extrema necessidade a participação do Governo Estadual no prosseguimento das obras de 
infra-estrutura que garantirão melhores condições de vida para a população. 

Possuindo apenas uma única Delegacia de Polícia, com lotação de 3 policiais, 
a segurança por eles prestada é precária. Urge, portanto, que providências sejam tomadas no 
sentido de fornecer mais armamentos e munições para que os trabalhos desempenhados pelos 
policiais venham a ser a contento, proporcionando adequada segurança à população. 

Diante disso, contamos com o imprescíndível apoio dos Senhores Deputados 
para que a presente propositura tenha o êxito pretendido. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
11°) PROJETO DE LEI: 

Autoriza o Poder Executivo a criar e 
implantar o Programa Permanente de 
Qualificação do Servidor Público do 
Estado 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 o Poder Executivo autorizado a criar e implantar o Programa 
Permanente de Qualificação do Servidor Público do Estado de Mato Grosso. 
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Art. 2 O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 90 (noventa) dias 
a contar de sua publicação. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

12)  PROJETO DE LEI: 
Autoriza o Governo do Estado a criar 
Centros de Convivência da 3ª Idade nos 
Pólos Regionais 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 sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1  Fica o Poder Executivo autorizado a criar Centros de Convivência da 
3ª Idade nos pólos regionais do Estado de Mato Grosso. 

Art. 2 O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 90 (noventa) dias 
contados de sua publicação. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - LÍDER DO PMDB 
 

13) PROJETO DE LEI: 
Autoriza o Governo do Estado a criar o 
Fundo de Aval do Estado de Mato 
Grosso. 
 

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 autorizado o Governo do Estado a criar o Fundo de Aval do 
Estado de Mato Grosso, para atender aos pequenos e médios Produtores Rurais, e às micro e 
pequenas empresas. 

Art. 2 O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN. 
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O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para encaminhar o 

Ofício n 564/97 da Casa Civil, respondendo ao Requerimento n 84/97; o Ofício n 

563/97, da Casa Civil, respondendo ao Requerimento n 108/96; o Ofício n 565/97, 

respondendo ao Requerimento de Informações n 037/96; o Ofício n 562/97, respondendo 
a correspondência de 08.05.97, de autoria da ilustre Deputada Zilda. 

E, ainda, os ofícios que encaminham os seguintes Vetos: 
“OFÍCIO/GG/DAD/036/97 
Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao estabelecido nos artigos 42, § 1, e 66, inciso IV, todos da 
Constituição do Estado, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as RAZÕES DE 
VETO PARCIAL aposto ao Projeto de Lei que ‘dispõe sobre a transferência dos imóveis 
adquiridos junto à Companhia Habitacional do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT e dá 
outras providências’, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 24 de 
abril do corrente ano. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
      Governador do Estado 
 
Excelentíssimos Senhores Integrantes  
do Poder Legislativo Mato-grossense 

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1, e 66, inciso IV, 
ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DO 
VETO PARCIAL aposto ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a transferência dos imóveis 
adquiridos junto à Companhia Habitacional do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT e dá 
outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 24 de 
abril do corrente ano. 

A presente proposição autoriza a transferência a terceiros, dos imóveis 
adquiridos junto à COHAB/MT, assegurando-se ao novo mutuário as mesmas condições do 

contrato original, como estabelece o artigo 1 e seu parágrafo único. 
Em análise à matéria, resta evidente que a proposição apresenta vícios de 

inconstitucionalidade por afronta a preceito inserto na Constituição Federal. 

O artigo 5 da proposição estabelece que os novos contratos decorrentes da 
transferência de financiamento não poderão ter reajustes das prestações em prazos inferiores 
a 06 (seis) meses, disposição esta que contraria o princípio da isonomia consagrada na Carta 

Magna, em seu artigo 5. 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A 

discriminação estabelecida pela presente proposta no artigo 5 é inconstitucional, vez que 
outorga um benefício a determinado grupo de pessoas em detrimento de outros em igual 
situação. 

Se aos novos mutuários serão resguardadas todas as condições do contrato 
original, deverão pois submeter-se a todas as cláusulas anteriormente estipuladas, sendo-lhes 
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vedado qualquer favorecimento que não atinja os demais contratos, aqueles que não serão 
objeto de transferência. 

Ademais, como disposto nos artigos 2 e 3 da proposta, os débitos existentes 
na época da transferência serão incorporados ao saldo devedor, e já que o prazo 

remanescente do financiamento não poderá ser alterado (1, parágrafo único), certamente 
ocorrerá uma revisão dos valores das prestações mensais, a fim de se regularizar aqueles 
débitos. 

Assim exposto, nobres Deputados, por inconstitucionalidade, veto 

parcialmente o presente projeto de lei, tão-somente com referência ao artigo 5, ato que 
submeto à elevada apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando sua acolhida nos 
termos das razões indicadas. 

Nesta oportunidade, renovo aos dignos Parlamentares protestos de alta 
consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de junho de 1997 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
     Governador do Estado 
 
OFÍCIO/GG/DAD/034/97 
Senhor Presidente,  

Em cumprimento ao estabelecido nos artigos 42, § 1, e 66, inciso IV, todos da 
Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei 
que “veda a realização, nos dias de sábado, de provas dos concursos públicos no Estado de 
Mato Grosso”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 29 de abril do 
corrente ano, ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que acompanham o presente.  

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência e aos dignos pares os protestos de elevado 
apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
      Governador do Estado 
 
Excelentíssimos Senhores Integrantes  
do Poder Legislativo Mato-grossense 

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1, e 66, inciso IV, 
ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DO 
VETO TOTAL aposto ao projeto de lei que “veda a realização, nos dias de sábado, de provas 
dos concursos públicos no Estado de Mato Grosso”, aprovado pelo Plenário desse Poder na 
Sessão Ordinária do dia 29 de abril do corrente ano. 

A proposta em debate, como preceitua o artigo 1 e seu parágrafo único, veda 
a realização, aos sábados, de provas, entrevistas, testes práticos ou qualquer tipo de avaliação 
referente aos concursos públicos neste Estado, bem como a realização de exames vestibulares 
e de seleção pelas instituições públicas estaduais. 

O descumprimento da lei pela autoridade executora, conforme disposto no 

artigo 2 da proposição, importará crime de responsabilidade. 
O Brasil, a exemplo dos países americanos e europeus, adota o calendário 

gregoriano, considerado universal. E é no calendário brasileiro que se encontram consignados 
os feriados - os dias em que se comemoram festas cívicas ou religiosas, e os dias úteis. 
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Dias úteis, em oposição aos dias feriados, são considerados aqueles onde são 
normais as atividades dos órgãos públicos e o funcionamento das suas repartições. A antítese 
ou aposto dos dias úteis são, portanto, os domingos e feriados. 

Sábado, o último dia da semana, não é considerado, no calendário ou 
qualquer legislação, como feriado, de sorte que nele podem ser praticados atos 
administrativos ou processuais. 

A realização de um concurso para ingresso no serviço público ou de um 
exame vestibular, encerra, como sabido, a superação de diversas etapas que raramente se 
desenvolvem num curto período de tempo, tendo em vista as fases imprescindíveis a qualquer 
certame seletivo. 

Buscando tal desiderato, a Administração Pública Estadual recruta 
constantemente os servidores de seus próprios quadros, com a participação das entidades de 
classe respectivas, para a formação de comissão de concurso. E estes servidores, dadas suas 
atribuições funcionais, não se afastam de seus cargos para o cumprimento de tal mister. 

Em sendo assim, e para que não se paralisem as atividades administrativas a 
cargo destes servidores, estes buscam freqüentemente realizar algumas etapas seletivas aos 
sábados, ou mesmo em dias feriados. Mesmo porque tais concursos, que aglutinam inúmeros 
candidatos, reclamam espaços físicos compatíveis, quais sejam escolas ou repartições públicas, 
que não podem simplesmente deixar de funcionar em outros dias úteis que não o sábado. 

Portanto, a vedação ora proposta mostra-se, a despeito de sua inexplicável 
incidência, contrária ao interesse público, que visa, em última análise, o bem comum da 
coletividade, que não pode sofrer com a paralisação de qualquer atividade pública, sob 
qualquer pretexto. 

A presente proposição legislativa, ao definir hipótese de crime de 

responsabilidade (art. 2), fere o disposto no artigo 22, inciso I da Constituição Federal, pois 
versa sobre matéria do elenco cuja competência legislativa é exclusiva da União, pois dispõe 
sobre norma penal. 

E essa competência da União para legislar sobre matéria penal pode-se dizer 
seja exclusiva, já que inexiste lei complementar autorizando os Estados a legislar sobre a 
matéria, como previsto no parágrafo único do mesmo artigo 22. 

Desta forma, Senhores Deputados, por inconstitucionalidade e contrariedade 
ao interesse público, veto em sua totalidade o presente projeto de lei apresentado para 
autógrafo constitucional, ato que submeto a apreciação dos membros dessa Casa, aguardando 
sua acolhida nos termos das razões apresentadas. 

Renovo aos ilustres Parlamentares, nesta oportunidade, protestos de estima, 
sincera e alta consideração. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de junho de 1997 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
     Governador do Estado 
 
OFÍCIO/GG/DAD/035/97 
Senhor Presidente,  

Em cumprimento ao estabelecido nos artigos 42, § 1, e 66, inciso IV, todos da 
Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei 
que “dispõe sobre tratamento diferenciado e simplificado à microempresa e à empresa de 
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pequeno porte e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão 
Ordinária do dia 24 de abril do corrente ano, ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as 
razões que acompanham o presente.  

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência e aos dignos pares os protestos de elevado 
apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
      Governador do Estado 
 
Excelentíssimos Senhores Integrantes  
do Poder Legislativo Mato-grossense 

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1, e 66, inciso IV, 
ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DO 
VETO TOTAL aposto ao projeto de lei que “dispõe sobre tratamento diferenciado e 
simplificado à microempresa e à empresa de pequeno porte e dá outras providências”, 
aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 24 de abril do corrente ano. 

A proposta objetiva assegurar à microempresa e à empresa de pequeno porte, 
tratamento diferenciado e simplificado em relação às obrigações principais e acessórias do 
ICMS. Entre as medidas que se pretende instituir, anotam-se a isenção do imposto para a 
microempresa, e a redução para a empresa de pequeno porte. 

Malgrado a louvável iniciativa desse Parlamento, a proposição há de ser 
rejeitada por manifesta inconstitucionalidade. 

A Constituição Federal, tratando do ICMS, determinou no artigo 155, § 2, 
inciso XII, alínea “g”, que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e Distrito Federal, isenções, benefícios e incentivos fiscais serão 
concedidos e revogados. 

Adiante, a Carta Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

artigo 34, § 3, assegurou a vigência da legislação anterior no que não fosse incompatível 

com o novo sistema tributário nacional. Por seu turno, o § 8 do mesmo artigo 34, autorizou a 

celebração de convênio nos termos da Lei Complementar n 24, de 07 de janeiro de 1975, 
enquanto não editada a lei complementar necessária à instituição do ICMS. 

Apesar de recentemente editada a Lei Complementar Federal n 87, de 13 de 
setembro de 1996, dispondo sobre o ICMS, esta silenciou quanto à forma de concessão de 
benefícios fiscais, razão pela qual, de acordo com as normas constitucionais transitórias 
retrocitadas, há de se observar, quanto à presente matéria, as disposições da Lei 

Complementar n 24/75. 

E esta lei complementar estabelece, no artigo 1, que “as isenções do imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos 
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e Distrito Federal, segundo esta 

lei”. Idêntica orientação vem traçada na Lei Estadual n 5.419, de 27 de dezembro de 1988, 
que institui o ICMS. 

Vê-se, portanto, que é exigência legal e constitucional, que a concessão de 
qualquer benefício fiscal seja efetuada mediante a celebração de convênio entre as unidades 
da Federação, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. 
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Não cabe, pois, à lei estadual, conceder isenção ou qualquer benefício e 
incentivo fiscal, falecendo ao Estado competência para, isoladamente, fazê-lo. 

Assim exposto, nobres Deputados, por manifesta afronta a preceitos legais e 
constitucionais, veto integralmente o projeto de lei ora apresentado para autógrafo 
constitucional, ato que submeto à elevada apreciação dos membros dessa Casa de Leis, 
aguardando sua acolhida nos termos das razões indicadas. 

Nesta oportunidade, renovo aos dignos Parlamentares protestos de alta 
consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de junho de 1997 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
     Governador do Estado 
 
E, ainda, Sr. Presidente, para apresentar um Projeto de Resolução de nossa 

autoria: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO:  

Estabelece normas para concessão de 
Título de Cidadão Mato-grossense e dá 
outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 
que dispõe o Artigo 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual. 

R E S O L V E: 
Art. 1° A concessão de Título de Cidadão Mato-grossense somente poderá ser 

tomada como objeto de deliberação da Casa, após análise por uma Comissão Especial, 
designada pela Mesa Diretora. 

Art. 2° A proposição será feita através de Projeto de Resolução, que para seu 
recebimento deverá contar com o apoio de pelo menos 1/3 (hum terço) dos membros da 
Assembléia Legislativa. 

Art. 3° Após o oferecimento de parecer de mérito pela Comissão Especial, será 
o referido projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, para seu 
pronunciamento nos termos regimentais. 

Parágrafo único O parecer da Comissão de Constituição e Justiça será 
aprovado pelo Plenário, se obtiver a maioria absoluta de votos do total de membros da 
Assembléia Legislativa, em discussão única e votação secreta. 

Art. 4 A proposição para concessão de Título de Cidadão Mato-grossense, a 
qualquer personalidade nacional ou estrangeira, deverá ser acompanhada de documentos que 
comprovem os relevantes serviços prestados ao Estado, à Nação ou à humanidade. 

§ 1 Cada Deputado poderá apresentar no máximo 02 (duas) 
proposições por legislatura. 

§ 2 O propositor será considerado fiador das qualidades da 
personalidade homenageada e da relevância dos serviços prestados. 

Art. 5 A Mesa Diretora poderá propor a concessão dessa honraria, 
atendendo às solicitações das entidades civis, nunca superior a duas por legislatura. 

Parágrafo único As entidades civis organizadas poderão indicar nomes à 
Mesa Diretora, dos componentes de seus quadros, que hajam conseguido notoriedade para o 
seu ramo profissional, desempenhando suas atividades no Estado de Mato Grosso. 
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Art. 6 O controle do registro e da expedição dos respectivos diplomas será 
exercido pelo Cerimonial do Palácio Filinto Müller, em livro próprio, que deverá conter dados 
pessoais do agraciado, autor da proposição e data da aprovação e da entrega. 

Art. 7 A entrega de Título de Cidadão Mato-grossense ocorrerá em sessão 
solene, no Plenário das Deliberações “Oscar Soares”, previamente convocada pela Mesa 
Diretora. 

Parágrafo único A sessão solene de que trata o Artigo anterior deverá ser 
realizada dentro da legislatura na qual fora aprovada a resolução. 

Art. 8 Na sessão solene de entrega de título de Cidadão Mato-grossense, 
falará pelo protocolo o autor da proposição, um representante do agraciado e um membro da 
Mesa Diretora. 

Art. 9 Serão aplicados, no processo legislativo os dispositivos regimentais, 
acrescidos das normas constantes da presente resolução. 

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

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado LUIZ SOARES     
 
Era só, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, proposições de autoria do Deputado Riva: 
1ª) REQUERIMENTO: Nos termos do artigo 268, alínea “h” do Regimento 

Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que encaminhe expediente ao Ilm Sr. 
Presidente do DVOP, para que preste informações relativas às indagações formuladas abaixo, 
devendo atender ao disposto no Artigo 28 da Constituição Estadual, combinado com o Artigo 

2 da Lei n 4.877/85: 
1) Qual o valor dos investimentos programados e executados nos últimos dez 

anos, destinados às obras da rodovia MT-010? 
2) Qual a origem dos recursos referidos na indagação anterior? Encaminhar 

documentos comprobatórios. 
3) Das obras executadas, quais os valores empregados e as empresas que as 

efetuaram? 
Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 

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

Exm Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura e ao Ilm Sr. Presidente do DVOP, a 
necessidade de desmatamento das laterais e restauração da rodovia MT-220. 

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

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

do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura e ao Ilm Sr. 
Presidente do DVOP, a necessidade de desmatamento das laterais e restauração da rodovia 
MT-220. 

 
JUSTIFICATIVA 
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A rodovia MT-220 é uma importante via de escoamento da produção de 

vários municípios da região Norte do Estado, por ela trafegando carretas no transporte de 
madeiras e produtos agrícolas. 

No entanto, o seu leito precisa de obras de recuperação e principalmente do 
desmatamento das laterais, pois há longos trechos onde o mato está fechando a estrada. 

Preocupado com essa situação, o Prefeito de Tabaporã, Sr. Antônio Tintino 
Calado, colocou-nos a par desses fatos e solicitou-nos que intercedêssemos às autoridades 
competentes para que viabilizassem ações no sentido de promover urgentemente sua 
recuperação. 

Por estas razões e entendendo a importância daquela rodovia para a região e 
Estado é que contamos com o apoio dos nobres Pares na aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado RIVA  
 
3ª) REQUERIMENTO: Nos termos do artigo 546 e seguintes do Regimento 

Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário que autorize a realização de Audiência 
Pública, dia 17 de junho de 1997, com início às 15:00 horas, no Plenário Deputado Milton 
Figueiredo, cuja finalidade específica é discutir com segmentos da sociedade a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 1998. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado RIVA  
 
O Sr. Pedro Satélite - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Liderança. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Liderança, o nobre Deputado Pedro 

Satélite. 
O SR. PEDRO SATÉLITE - Sr. Presidente, nobres Pares, nós temos dois assuntos 

para serem tratados: 
O primeiro é quanto à questão de uma matéria que veicula nos jornais, hoje, 

sobre a questão da instalação de uma CPI no Município de Alta Floresta. Eu gostaria de ler o 
que falam os jornais: 

“A Câmara Municipal vai instalar uma CPI para investigar o desaparecimento 
de 30 mil litros de óleo diesel durante a campanha eleitoral do ano passado. O combustível foi 
enviado pelo DVOP de Cuiabá para a sua regional em Alta Floresta e teria sido desviado para 
beneficiar o então candidato Carlos Beitum (PMN), atualmente presidente da Câmara 
Municipal. 

O Vereador Juliano Jorge (PFL), articulador da CPI, disse que já conseguiu 
cinco assinaturas, número suficiente para a comissão ser instaurada. Segundo ele, o 
requerimento vai ser apresentado na próxima sessão da Câmara e o Presidente, que está 
envolvido no caso, não vai poder indicar os nomes dos vereadores que serão Presidente e 
Relator da CPI. 

Juliano Jorge disse que o DVOP de Cuiabá enviou uma sindicância para 
averiguar o caso em Alta Floresta, mas os vereadores que querem a formação da CPI 
acreditam que a direção do DVOP quer desativar a atenção dos parlamentares. 
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O Deputado Estadual Pedro Satélite (PMDB), de acordo com Juliano, vai 
entrar com um requerimento junto ao DVOP, para que o órgão forneça todos os documentos 
necessários para o trabalho da CPI.” 

Sr. Presidente, eu apenas li isto aqui para dizer que eu  não vou entrar com 
esse Requerimento, até porque esse Requerimento já foi feito o pedido no dia 10 de abril de 
1997. E vou ler a justificativa:  

“O Sr. Evanildo da Silva Gusmão e demais Vereadores da Câmara Municipal 
de Alta Floresta, bem como alguns munícipes interessados, desejam tomar conhecimento 
sobre a liberação das verbas destinadas à recuperação de rodovias, justificando assim a nossa 
proposição.” 

Sr. Presidente, é apenas para esclarecer que já foi feito esse Requerimento. 
O segundo assunto é sobre a CPI da SANEMAT: quero informar aos demais 

pares que nós, os cinco membros da CPI, pelo menos os quatro que participamos da última 
Sessão que nós tivemos, quando convocamos o Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, Edésio 
Ribeiro, quando nós o sabatinamos e pudemos constatar que não havia nenhuma 
irregularidade. E por nenhum cidadão, nenhum Deputado ter apresentando nenhum 
documento que pudesse incriminar o atual Diretor-Presidente, foi o motivo pelo qual nós 
resolvemos arquivar a CPI da SANEMAT. 

Quero, aqui, fazer uma proposta: já que nós não encontramos nada, Sr. 
Presidente, eu estou plenamente de acordo que continue essa CPI. Eu acho que, realmente, 
vender água é um absurdo dizer que dá prejuízo.  Então, eu gostaria, apenas, de mudar - já 
que não encontramos nada nesses dois anos - que essa CPI averiguasse desde o ano de 1991.  

Deve haver alguma irregularidade, Deputado Roberto Nunes!   
Então, esse é o pedido que eu faço, aqui, para que seja aprovado e que seja 

colocada em Plenário a decisão da continuação ou o arquivamento da CPI. Se for dada a 
continuidade da CPI, eu peço, Sr. Presidente, nobres Pares, para que essa CPI seja restaurada 
ou seja feita de 91 para cá... 

O SR. EMANUEL PINHEIRO (FALA DE SUA BANCADA) - Apoiado! 
O SR. PEDRO SATÉLITE - Torno a frisar que realmente deve existir alguma 

coisa, porque não foi de dois anos para cá que a SANEMAT chegou a essa situação em que se 
encontra atualmente. 

Então, realmente, é o nosso compromisso, a nossa obrigação, que nós 
investiguemos, a fundo, desde o ano de 1991, para que a sociedade saiba quem realmente 
acabou, quem furtou, quem dilapidou a SANEMAT. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, duas Indicações de autoria do Deputado 
Ricarte de Freitas. 

1ª) “Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias aos Exms Srs. 
Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo e Comandante do Corpo de Bombeiros, a 
necessidade de instalação do Corpo de Bombeiros na Cidade de Alta Floresta. 

Com fundamento no artigo 239, ‘g’, da Resolução n 18/93, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópias aos Exms Srs. Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo 
e Comandante do Corpo de Bombeiros, mostrando a urgente necessidade de instalação do 
Corpo de Bombeiros na Cidade de Alta Floresta. 
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JUSTIFICATIVA 
 
A cidade de Alta Floresta, à mercê de seu elevado crescimento, foi vítima, só 

no corrente ano, de vários incêndios. Neste mês, lamentavelmente, ocorreram três incêndios 
com vítimas fatais. 

Além dessas tragédias, outros sinistros têm ocorrido na cidade, especialmente 
os casos de afogamento.  Com a aproximação do período de estiagem os riscos são ainda 
maiores. 

A par de tudo isso, Alta Floresta presencia a construção de aeroporto 
internacional, circunstância, aliada àqueloutras, que justificam o investimento. 

O atuante Vereador Paulo Cézar Leinig tem batalhado incansavelmente na 
consecução desse objetivo de vital importância para a cidade. 

Conto, pois, com o apoio dos nobres Pares e com o beneplácito do Exm Sr. 
Governador do Estado e de sua atuante equipe de auxiliares. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado RICARTE DE FREITAS - PSDB” 
 

2ª) “Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de 

Mato Grosso-SANEMAT, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo, a 
necessidade de construção de um poço artesiano na localidade denominada Barreiro Branco, 
neste Município. 

Com fundamento no Artigo 239, ‘g’, da Resolução n 18/93, indico à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm Sr. Diretor-

Presidente da Companhia de Saneamento de Mato Grosso-SANEMAT, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo, mostrando a necessidade de construção de um 
poço artesiano na localidade denominada Barreiro Branco, neste Município. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A comunidade de Barreiro Branco existe há mais de nove (09) anos e abriga 

160 famílias. 
Na localidade não existe água encanada, situação essa que tem causado 

enormes transtornos e desconforto à população. 
A perfuração de um poço artesiano no local trará segurança e tranqüilidade 

aos seus habitantes. 

Conto, pois, com o apoio dos nobres Pares e com o beneplácito do Ilm Sr. 

Diretor-Presidente da SANEMAT e o Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil. 
Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado RICARTE DE FREITAS - PSDB” 
Ainda sobre a mesa, proposições de autoria do Deputado Humberto Bosaipo. 
1ª) INDICAÇÃO: “Indica ao Exm° Sr. Governador, extensivo ao Exm° Sr. 

Secretário de Esportes, a necessidade da construção de quadras poliesportivas em diversas 
comunidades de Terra Nova do Norte. 
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Com fundamento na Resolução n° 18/91, de 08/05/91, indica ao Exm° Sr. 
Governador, extensivo ao Exm° Sr. Secretário de Esportes, afirmando a necessidade da 
construção de quadras poliesportivas em diversas comunidades de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A população e autoridades constituídas de Terra Nova do Norte vêm buscando 

todas as formas possíveis para incentivar as práticas esportivas naquele município. 
À medida em que a municipalidade não tem condições financeiras para tocar 

obras que forneçam a infra-estrutura básica para o desporto local, somente com o apoio do 
Estado será possível a construção de quadras poliesportivas nas localidades de Nossa Senhora 
do Caranagio, Sétima Agrovila, Alto Paraíso, Esteio, São Pedro, Santa Luzia, Redenção, São José 
do Norte, Linha Paraná, Miraguai, Nova Agrovila, Décima Agovila e Bonfim. 

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

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
2ª) “Indica ao Exm° Sr. Governador, extensivo ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente 

do DVOP e ao Exm° Sr. Secretário de Lazer, a necessidade da liberação de recursos para a 
conclusão do ginásio de esportes de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n° 18/91, de 08/05/91, indica ao Exm° Sr. 
Governador, extensivo ao Exm° Sr. Secretário de Esportes, afirmando a necessidade da 
liberação de recursos para a conclusão do ginásio de esportes de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar dos esforços da comunidade de Terra Nova do Norte, ainda não foi 

possível concluir um dos maiores sonhos da comunidade local, principalmente da juventude, 
ou seja, a conclusão da construção do ginásio de esportes local. 

Assim sendo, somente com o apoio do Governo do Estado, será possível a 
viabilização dessas obras que, quando concluídas, possibilitarão um grande impulso às 
práticas esportivas e à realização de eventos em Terra Nova do Norte. 

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

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL” 
 
3ª) “Indica ao Exm° Sr. Governador, extensivo ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente 

do DVOP e ao Exm° Sr. Secretário de Esportes, a necessidade da construção do Estádio 
Municipal de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n° 18/91, de 08/05/91, indica ao Exm° Sr. 
Governador, extensivo ao Exm° Sr. Secretário de Esportes, afirmando a necessidade da 
construção do Estádio Municipal de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
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Uma das maiores reivindicações da população de Terra Nova do Norte, 
principalmente da juventude e esportistas locais, diz respeito à construção do estádio 
municipal. 

Tal local será ideal para o incentivo à prática do futebol e atletismo, além de 
ser palco ideal para a realização de eventos de grande porte, como exige uma cidade em pleno 
desenvolvimento como Terra Nova do Norte. 

Ocorre que obra desse porte só é viável ser tocada com o apoio financeiro do 
Governo do Estado, pois somente com recursos próprios e face à grave crise de arrecadação 
que atravessam os municípios brasileiros, Terra Nova do Norte não atingirá tal meta. 

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

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 
4°) MOÇÃO DE LOUVOR: 
“Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o 

soberano Plenário, para que encaminhe ao eminente Conselheiro José Ferreira de Freitas, 
extensivo aos membros do Jogral, alunos do Curso de Direito da UFMT, uma Moção de 
Louvor vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento público, admiração e respeito a 
um dos maiores luminares da nossa intelectualidade, eminente Conselheiro José Ferreira de 
Freitas, desta feita em virtude de conferência proferida por este no prédio do Comando da 
Polícia Militar/MT, sob o patrocínio da Academia Mato-grossense de Letras e da Sociedade 
Amigos da Marinha, em 21/04 do corrente ano. 

O formidável evento proporcionou à distinta audiência presente um profundo 
painel da vida do Mártir da nossa independência e patrono da nossa Polícia Militar, o alferes 
Tiradentes, primeiramente através das palavras do nobre Conselheiro, seguidas de um ‘Jogral’ 
encenado por alunos do curso de Direito da UFMT, os quais homenageamos na pessoa da 
estudante Suzana Germosgeschi Luz. 

Ao Exm Sr. José Ferreira de Freitas e a todos que colaboram para o êxito do 
acontecimento nossas congratulações, nosso agradecimento, com votos de um futuro radioso 
e de plena realização.” 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 
5°) VOTO DE LOUVOR: 
“Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o 

soberano Plenário, para que encaminhe ao Exm Deputado Hatiro Shimomoto, um Voto de 
Louvor vazado nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 

o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento público à pessoa do Exm 
Deputado Hatiro Shimomoto face à sua profunda dedicação a difusão da filosofia SEICHO-
NO-IÊ em nosso País. 
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Parlamentar dinâmico e altruísta, com 06 (seis) mandatos empregados na luta 
pela melhoria das condições de vida da população, o Deputado Hatiro Shimomoto é 
referência obrigatória em seu meio e objeto da admiração e respeito dos mato-grossenses, por 
tudo que representa para nossa gente, como ícone de um ideal de fraternidade e 
desenvolvimento humano.” 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 

 
6°) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

“Concede o Título de Cidadão Mato-
grossense ao eminente Conselheiro José 
Ferreira de Freitas. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 
que dispõe o Art. 253 do Regimento Interno desta Casa de Leis: 

 
RESOLVE 
 
Art. 1°  Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao eminente 

Conselheiro José Ferreira de Freitas. 
Art. 2°  Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Considerado um dos maiores expoentes da sua geração, o Conselheiro José 

Ferreira de Freitas é um daqueles homens ao qual o destino reservou um lugar especial. 
Homem público de longa folha de serviços prestados a Mato Grosso, o 

eminente Conselheiro e advogado destaca-se em diversas funções e cargos, entre os quais 
funcionário do Banco do Brasil S.A., Consultor Técnico-Jurídico da AL/MT, Deputado 
Estadual em duas legislaturas, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso, Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso e professor de Direito da 
UFMT e da Escola Superior da Magistratura, além de membro da Academia Mato-grossense 
de Letras, entre tantas outras não menos nobre atividades. 

Falar da vida do Conselheiro José Ferreira de Freitas é relatar algumas das 
mais belas páginas da história recente do nosso Estado. 

Sem a necessidade de discorrer mais longamente sobre a vida e obras de tão 
ilustre cidadão brasileiro, solicito a aprovação da presente matéria pelos nobres Deputados 
com assento nesta Casa de Leis.” 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. 
Solicito à ilustre Deputada Zilda que assuma a direção dos trabalhos para que 

nós possamos fazer uso da palavra. 
(A SRª DEPUTADA ZILDA ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS, ÀS 09:12 HORAS) 

O Sr. Roberto Nunes - Pela Ordem, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Roberto Nunes. 
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O SR. ROBERTO NUNES - Deputada Zilda, eu solicito a palavra e a 
autorização de todos os Srs. Deputados para que V.Exª suspenda a Sessão, por dez minutos, 
para que nós possamos receber, nesta Casa, a tradicional Bandeira de São Benedito, que é o 
padroeiro da nossa Cidade. 

Então, eu solicito de V.Exª que suspenda  a Sessão por dez minutos, para que 
São Benedito possa adentrar ao plenário desta Casa e trazer mais luz a esses nobres 
Deputados. Muito obrigado. 

A SRª PRESIDENTE - Eu concederei a palavra ao Deputado Riva, no Grande 
Expediente, e depois nós atenderemos o Requerimento do Deputado Roberto Nunes.   

Com a palavra, o Deputado Riva. 
O SR. RIVA - Srª Presidente, Srs. Deputados, apenas para apresentar aqui o 

Relatório do Parecer da CPI da SANEMAT, mesmo porque no Pequeno Expediente não havia 
tempo suficiente para lermos o Relatório, que deve ir à apreciação na Ordem do Dia de hoje. 
Então, essa é a razão pela qual nós pedimos o uso da palavra, até antes da suspensão da 
Sessão, para que não encerrasse o Grande Expediente sem que nós apresentássemos o Parecer.  

Mas, antes também, para falar que lá em Alta Floresta está acontecendo um 
negócio gozado: todo Estado quer CPI, porque não faz. Alta Floresta quer, porque faz. Não 
Alta Floresta, mas alguns vereadores maldosos. 

Por exemplo, Deputada, foram utilizados trinta mil litros de óleo, que, aliás, 
não foram utilizados trinta mil litros, foram utilizados muito mais de trinta mil. Trinta mil foi 
o que....  na recuperação da MT-325, que é uma rodovia importante para Mato Grosso e que 
alguns vereadores tentam fazer política, dizendo que o óleo foi desviado. Muito pelo 
contrário, nós ainda entramos com uma cota particular de dez mil litros e houve outros 
empresários que ajudaram na recuperação dessa Rodovia. E o Vereador que deve estar 
propondo a CPI, lá, não deve conhecer o Município de Alta Floresta. 

“Parecer n 10/97 
Interessado: Presidência da CPI da SANEMAT. 
Assunto: Consulta quanto da validade da eleição do Relator, faça o que estabelece...” 

Foi exarado um Parecer sobre a validade de eleição do Relator, em função de 
dispositivo do Regimento, já lido em plenário, no dia 07 de maio de 1997.  Depois originou 
um pedido de arquivamento, um Relatório final efetuado pela CPI da SANEMAT, assinado por 
quatro Srs. Membros, dos quais tem o seguinte teor:  

“Considerando que esta Comissão iniciou os seus trabalhos em desacordo com 
o que prescreve o Regimento Interno desta Casa; 

Considerando a exposição clara e convincente do Presidente daquela 
Empresa, esclarecendo plenamente as solicitações requeridas pelo propositor, satisfazendo, 
portanto, aos interesses da Comissão; 

Considerando que as convocações subsequentes tornar-se-ão inócuas, por 
meras repetições de fatos em face dos esgotamento do assunto, esta Presidência e a maioria de 
seus membros resolve propor o arquivamento dos Autos, dando por encerrada a presente CPI. 

Sala das Sessões, Cuiabá, 1997”. 
Em 03 de junho de 1997, o Deputado Roberto Nunes pede a juntada: 

“Cumpre o presente a finalidade de solicitar a V. Sª que seja procedida a juntada ao Relatório 
Final desta Comissão do Parecer em anexo, de 07 de maio de 1997, da Consultoria Técnico-
Jurídica da Mesa Diretoria desta Casa. 

No ensejo, nossos protestos de elevado apreço. 
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DEPUTADO ROBERTO NUNES”. 
Aí vem o Parecer exarado pela Mesa Diretora, em conjunto com a Consultoria 

Técnico-Jurídica.  
“PARECER SOBRE O ARQUIVAMENTO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DA SANEMAT:  
A Comissão Parlamentar de Inquérito da SANEMAT, através de seus 

integrantes, em reunião extraordinária realizada no dia 14 de maio de 1997, decidiu por 
unanimidade arquivar a citada CPI, por entender que os esclarecimentos prestados pelo 
Diretor-Presidente da SANEMAT, Sr. Edésio Ribeiro, foram suficientes para elucidar as 
dúvidas levantadas, justificando com isso o arquivamento mencionado. 

Ocorre que a decisão dos nobres Parlamentares em arquivar por ato próprio a 
CPI da SANEMAT contraria o dispositivo no Art. 55, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
cujo dispositivo assim prescreve: 

‘Art. 55 A Comissão de Inquérito redigirá relatório que terminará por Projeto 
de Lei ou de Resolução, para via dele, oferecer ou suscitar solução à matéria, ou por 
conclusões em que assinalará os fundamentos pelos quais deixa de porpor qualquer medida e, 
quando for o caso, as encaminhará ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal do infrator ou infratores. 

Como se vê no disposto acima, a previsão legal para o encerramento dos 
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito é através de relatório, que por sua vez 
terminará por Projeto de Lei ou de Resolução. 

No caso da CPI da SANEMAT, houve uma inovação por parte dos nobres 
Parlamentares que a integram, pois ao invés de encerrar os trabalhos com a propositura de 
Projeto de Lei ou de Resolução, decidiram, em reunião extraordinária, pelo arquivamento, 
sem contudo atender o que vem disciplinado pelo citado Art. 55 do RI desta Casa de Leis, 
conforme já mencionado. 

Verificou-se, ainda, que o Relatório final subscrito pelos mesmos 

Parlamentares não atende sequer o propósito de criação desta CPI, que nas formas do Ato n 
02/97, deveria dar atenção especial: 

a) cálculo e cobrança de tarifas; 
b) a municipalização da empresa; 
c) os investimentos; 
d) o pessoal (passivo trabalhista e plano de cargos e salários); 
e) os contratos de obras e terceirização; 
f) a regularidade fiscal e previdenciária da empresa; 
g) apurar a necessidade de realização do concurso público. 
Diante do exposto e entendendo que a Comissão Parlamentar de Inquérito 

não cumpriu os objetivos da sua convocação, frustrando assim a expectativa da sociedade, 
concluso pelo não arquivamento, entendendo ser de bom alvitre a continuidade da CPI, com 
uma nova composição, a ser definida pelas lideranças na forma regimental. Em razão disso, 
submeto à apreciação do soberano Plenário a presente, e, sendo aprovada, determino a 
continuidade imediata dos trabalhos. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
DEPUTADO Riva” 
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Eu quero fazer aqui, Srs. Deputados, uma breve colocação. Nós temos 
caminhado pelas ruas de Cuiabá e eu tenho ouvido incessantes cobranças de que não parem 
os trabalhos da CPI sem, pelo menos, atender os seus objetivos. 

Nós não discordamos do Deputado Roberto Nunes, quando ele conclui que o 
Presidente da SANEMAT fez aqui um relato que satisfez aos interesses da CPI, mas nós 
discordamos que os objetivos da CPI eram só ouvir o Presidente da SANEMAT. Em razão disso, 
nós estamos propondo que o soberano Plenário decida, em aprovando este Parecer, dar 
continuidade à CPI. 

Eu agradeço à nobre Deputada Zilda, no exercício da Presidência, que nos 
concedeu a palavra, no Grande Expediente, mesmo com o pedido de suspensão da Sessão por 
dez minutos, que é muito justo. E eu parabenizo ao Deputado Roberto Nunes por isso, para 
que recebamos aqui a Comissão da Festa de São Benedito. Agradeço, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE - Atendendo ao Requerimento do Deputado Roberto 
Nunes, fica suspensa a Sessão por 10  minutos, para recebermos a Bandeira de São Benedito. 

Declaro suspensa a Sessão. 
(NESTE MOMENTO, ADENTRAM EM PLENÁRIO OS SENHORES RESPONSÁVEIS PELA 

ELABORAÇÃO DA FESTA DE SÃO BENEDITO - PAUSA).  
(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 09:21 HORAS E REABERTA ÀS 09:36 HORAS). 

A SRª PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão, e convido o Deputado 
Riva para reassumir  a Presidência. 

(O SR. DEPUTADO RIVA REASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 09:36 HORAS). 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Ricarte de Freitas. 
O SR. RICARTE DE FREITAS - Transfiro a minha inscrição. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado. 
Com a palavra, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos usando da 

tribuna nesta manhã para também ser solidário à denúncia feita pelo Deputado Wellington 
Fagundes, nosso Deputado Federal, creio que um dos melhores Deputados em atuação no 
Congresso Nacional. 

Um Deputado trabalhador, que tem se destacado como grande parlamentar, 
trazendo recursos, defendendo o Estado de Mato Grosso e sendo um Deputado respeitado em 
nosso Estado. Isso nos orgulha, porque nós tivemos o privilégio de apoiá-lo já nas suas duas 
candidaturas e nas suas duas eleições para Deputado Federal. 

Na semana passada, nós estávamos juntos em Rondonópolis e conversamos 
sobre o assunto e ele nos comunicara que iria fazer a denúncia através dos canais de televisão, 
de rádio e jornal, enfim, de toda imprensa falada, escrita e televisada do Estado de Mato 
Grosso.  E a denúncia feita pelo Deputado Wellington Fagundes é a seguinte: “Vila Olímpica 
foi superfaturada”. 

Sr. Presidente, a Prefeitura de Rondonópolis, o Município de Rondonópolis 
está sob o comando do  PMDB nesse mandato, teve a infelicidade de ter à frente o Senador 
Bezerra, que ficou um ano e pouco, levantou um dinheiro para a sua campanha através do 
Projeto de Pavimentação do Jardim Atlântico e saiu para candidatura ao Senado Federal e foi 
eleito. E levou junto com ele a sua esposa, a Deputada Federal Tetê Bezerra. 

Com relação à Rondonópolis não existe nenhuma preocupação. O recurso 
rápido que ele conseguiu e que foi levado para lá foi para pavimentar o acesso do Aeroporto 
até o Caiçara Clube de Rondonópolis, para não deixar que as autoridades federais, que vieram 
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ao casamento da sua filha, vissem que uma cidade que o tinha tido  como Prefeito já por duas 
vezes e também Governador do Estado, nem o acesso à cidade era condizente e decente para o 
porte da cidade que é Rondonópolis. 

Passou a Prefeitura para o Dr. Rogério Sales, empresário de nome na nossa 
região e que trabalhou durante o restante do mandato sem fazer praticamente nada também 
para o Município de Rondonópolis. Diante da situação criada justamente pela alta cúpula do 
Partido, incluindo a União, porque houve a ingerência de Deputados, de políticos de outros 
partidos também, quanto às modificações e trocas de candidatos na eleição passada, veio a 
vencer a eleição o Dr. Alberto de Carvalho, que hoje é o Prefeito da cidade de Rondonópolis!  

Nós temos dado uma trégua até que ele receba em definitivo a administração 
da cidade e tome rédea da situação. E a cidade, na realidade, continua parada como vinha 
antes, na administração de Bezerra e de Rogério Sales e, agora, na do Dr. Alberto de Carvalho 
nós não sabemos e não temos esperança. A esperança do povo de Rondonópolis acabou, mas 
simplesmente porque a maioria quis assim! E há um ditado que diz: “Cada povo tem o 
Governo que merece.” Só que nós não merecemos, porque nunca aprovamos a política 
“porca” que o PMDB e a Frente de Cidadania e Desenvolvimento vêm aplicando no 
Município de Rondonópolis, sem realmente ter um trabalho sério, um trabalho de 
desenvolvimento para a nossa cidade. 

E nós vemos, ali, que o Senador Carlos Bezerra, que foi Prefeito por duas 
vezes, Governador do Estado, nada levou para o nosso Município. Mas acontece, como eu 
disse uma vez, em uma emissora de TV, num canal de televisão desta cidade, que nós, do PFL, 
do PL, que compusemos a União por Mato Grosso - e que tivemos a felicidade de ter Júlio 
Campos como Governador e, depois, Jayme Campos - temos a obrigação de trabalhar, de 
produzir, de fazer estradas no Estado, de construir escolas, hospitais, universidades e 
delegacias,  e basta depois um Dante de Oliveira, um Bezerra da vida, vir aos palanques e 
frente às câmaras de TV fazer um discurso bonito, demagogo, mentiroso, fazer com que o 
povo venha colocá-lo novamente nos cargos, como tem acontecido.    

Em Rondonópolis, não tem sido diferente! Hoje, com o Dr. Alberto à frente 
daquela Prefeitura, quando nós vimos, aqui, uma obra da vila olímpica, que é uma obra 
pequena, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós tivemos o cuidado de ir in loco verificar essa obra 
realizada lá. Uma obra em que simplesmente se gastou mais do que o dobro que custaria - e 
nós temos certeza disso. 

Nós vimos, aqui, que apenas para regularização do terreno, que seria um 
patrolamento da mesma, gastaram 100 mil reais. Com 140, construíram uma casa pequena 
lá. 

Olha, é pior do que todos os superfaturamentos que nós já vimos! É a estrada 
da BR-163, que o Governo colocou a quase 600 mil reais o metro quadrado - e há  uma série 
de obras que nós vimos aqui! E esta aqui ainda supera, é uma casinha simples, Sr. Presidente, 
uma casinha de vestiário, lá, pelo valor de 140 mil reais.  

Isto é uma afronta àquela população pobre, que é de um bairro carente, um 
bairro pobre e lá se enfiou naquela obra, 650 mil e 660 reais, mais de meio milhão de 
dólares, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fora gasto numa obra que não explica, não tem como 
explicar os gastos efetuados ali.  

Enquanto existe a guerra em todo o País contra o superfaturamento, aqui em 
Rondonópolis... Você vai em uma cidade que tem problema de habitação, o nosso Distrito 
Industrial totalmente destruído, o acesso rompido pelas águas pluviais, um acesso que nós 
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conseguimos dar início quando nós passamos 34 dias frente ao Governo do Estado, levamos 
equipamentos novos para Rondonópolis, iniciamos os trabalhos da construção do acesso ao 
Distrito Industrial e tivemos a condição, tivemos a felicidade de, no Governo Jayme Campos, 
asfaltar o acesso, uma das pistas do acesso até o Distrito e algumas ruas dentro daquele 
Distrito Industrial.  

Hoje, esse acesso construído na nossa época está totalmente destruído, 
totalmente abandonado e não é crítica do Deputado Moisés Feltrin, é a Associação Comercial 
e Industrial do nosso Município, que está numa campanha, há mais de seis meses, solicitando 
socorro ao Distrito Industrial de Rondonópolis. Não é o Deputado que está inventando essa 
história, há, realmente, o desmando, o relaxamento, o desprezo ao Distrito Industrial e ao 
nosso município, pelo Governo do Estado e pela Prefeitura do município. E, hoje, aplica 666 
milhões de reais em uma obra que poderia ser feita por menos de 300 mil reais. E poderia o 
restante desse recurso que fora gasto indevidamente, pagando por superfaturamento a uma 
empresa que só ela concorreu  a essa obra e que os mais de meio milhão de reais para 
executar uma obra de tão pequeno volume de serviços. E, na realidade, uma obra de grande 
alcance para aquela população ribeirinha do Município de Rondonópolis.  

Nós  não agüentamos mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, assistir tantos 
desmandos na nossa Prefeitura, no nosso Município, na Prefeitura do nosso Município, bem 
como no Governo do Estado. O Governador não olha para Rondonópolis. Ela não se interessa, 
ele não gosta do nosso município. Ele detesta o nosso Município. Nunca levou uma arruela, 
nunca levou um parafuso, nunca levou nada.  A nossa Polícia  está abandonada, o nosso 
sistema de saúde abandonado, e inclui também a Prefeitura, que nada tem feito e que nada 
fará porque a incompetência é a peça principal naquela administração. É o que nós estamos 
vendo, pelo andar da carruagem.  Mas, para fazer festas estão sempre prontos, deslocam 
aviões, deslocam veículos, gastam, e foi o que aconteceu com o atual Prefeito, reinaugurando 
essa obra que já havia sido inaugurada, para fins eleitoreiro, na época da Administração de 
Rogério Salles. 

Então, fica aqui, Sr. Presidente, a nossa revolta, o nosso repúdio ao que 
ocorreu no Município de Rondonópolis, quando da obra superfaturada da Vila Olímpica 
construída no Jardim Ipanema, lá no Município de Rondonópolis. E se alguém duvidar da 
denúncia feita pelo Deputado Wellington Fagundes, em que nós estamos aqui colocando o 
nosso apoio também a essa denúncia, e fazendo da tribuna desta Casa, repudiando esses atos 
que vêm desfazer, que vêm prejudicar, vêm dar prejuízo ao nosso município sofrido de 
Rondonópolis, quando nós não temos apoio nenhum do Governo do Estado, não temos ali 
sequer as mínimas obras. O que poderia ser feito, com economia, para render no que fosse 
aplicado em nosso município, é feito com um superfaturamento pela Prefeitura do mandato 
anterior, e nós queremos que haja realmente justiça, que essa denúncia feita pelo Deputado 
Wellington Fagundes não seja apenas divulgada pela imprensa, mas que sejam tomadas as 
devidas providências através do Ministério Público e da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Era só isso, Sr. Presidente, que nós gostaríamos de abordar no Grande 
Expediente. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrado o Grande... 
O Sr. Moisés Feltrin - Peço a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Moisés 

Feltrin. 
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O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, nós já tivemos a honra de ser 
Presidente deste Poder e de ser 1° Secretário, por dois biênios. Tivemos o privilégio, também, 
de passar, aqui, por mandatos, quando nós participávamos da Bancada de Situação e 
participávamos, também como hoje, da Bancada de Oposição com assento nesta Casa.  E 
sempre houve, nesta Casa, o respeito para com o Parlamentar. Primeiro, porque se V. Exª está 
na sua casa, Sr. Presidente, V. Exª tem que ser respeitado como dono da casa, como cabeça do 
lar, como chefe da casa. Nós, aqui, não podemos dizer isso individualmente, porque somos 
membros de um corpo, somos 24 Deputados com os mesmos direitos, aqui, e respeitando 
justamente V. Exª, ou quem estiver sentado nessa cadeira dirigindo os trabalhos. Inclusive, 
pelo Regimento Interno, é proibido acontecer o que aconteceu ontem com V. Exª, Deputado 
Roberto Nunes, e também conosco, quando o Deputado Rene Barbour  exercia a Presidência 
desta Casa. 

Eu queria dar uma sugestão a V. Exª, que fizéssemos uma reunião com os 24 
Deputados, uma reunião secreta, inclusive para orientar e disciplinar esse tipo de 
comportamento. 

Ontem, eu chamei a atenção do Consultor Técnico-Jurídico, Sr. Presidente, 
para que ele não permitisse que V. Exª continuasse discutindo com o Deputado Roberto 
Nunes, sem saber do assunto - não me interessou e não me interessa até hoje saber qual era o 
assunto e qual dos dois tinha razão, dentro da discussão que fora acirrada naquele momento. 

Então, Sr. Presidente, voltando ao assunto da sua discussão com o Deputado 
Roberto Nunes - como eu disse, eu não sei o assunto, não sei quem tem razão, no mérito, se é 
V.Exª ou ele e até hoje eu não sei o que estavam discutindo - apenas não é permitido, pelo 
Regimento Interno, o Presidente ser atacado ou discutir com qualquer membro desta Casa, 
quando do exercício da Presidência. 

E transgredindo também esse Regimento, Sr. Presidente, eu vinha discutindo 
com o Deputado Rene Barbour quando ele estava no exercício da Presidência. Só que nós não 
podemos, Sr. Presidente, ser agredidos aqui no nosso direito, desrespeitado o direito como 
Parlamentar. E ontem eu pedi a palavra, pela Liderança, e eu levanto aqui o Art. 156: “É 
facultado ao Líder, finda a Ordem do Dia, usar da palavra por tempo não superior a quinze 
minutos, improrrogáveis, para tratar de assunto que, por sua relevância ou urgência, 
interesse ao conhecimento geral”. 

E nós pedimos a palavra pela Liderança, Sr. Presidente... 
(NESTE MOMENTO, O DEPUTADO AMADOR TUT DIALOGA COM O PRESIDENTE) 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, é um assunto que estou falando 
diretamente com V.Exª, baseado no Regimento Interno,  e nesse expediente eu posso falar com 
V.Exª. 

O SR. PRESIDENTE - Certo, Deputado Moisés Feltrin. V.Exª tem toda razão. 
Eu só queria dizer, Deputado, que a única coisa que nós não podemos abrir 

mão é do cumprimento, realmente, do Regimento Interno. E aí, esses dias, nós tivemos um 
problema... Mas, voltando ao Artigo 208, diz lá: “Às 10 horas ou 22 horas, quando o caso, 
impreterivelmente, será declarada iniciada a Ordem do Dia”. 

Eu gostaria que os Sr. Deputados entendessem quando, às 10 horas, por 
exemplo, a palavra pela Liderança não pode mais ser concedida. 

De acordo com os artigos 156, 157, e  V. Exª tem plena razão de colocar, 
apenas preservando-se o horário de início da Ordem do Dia.  Aí não tem palavra pela 
Liderança, de acordo com o Artigo 208. 
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O SR. MOISÉS FELTRIN - Mas, Sr. Presidente, nós estávamos enquadrado, já 
estávamos em Explicações Pessoais, dois Deputados já tinham usado a palavra em Explicações 
Pessoais, quando nós solicitamos a palavra, pela Liderança, e fomos cassados de usar a palavra 
pelo Deputado Rene Barbour, que exercia a Presidência.  Nós tivemos também a infelicidade 
de discutir com ele a nível de tribuna e - como eu disse - eu errei, só que nós estamos vendo 
constantemente esse uso aqui, Deputados discutirem com o Presidente, no uso da Presidência, 
e nós fizemos o mesmo, pelo fato dele ter cerceado o nosso direito regimental de falar.  E 
mesmo nós estando enquadrados no Regimento Interno, pelo Artigo 156, e ele ainda disse que 
V. Exª tinha passado essa determinação, ele citando o caso que V. Exª usou com o Deputado 
Luiz Soares, dias atrás, que não tinha nada a ver, Sr. Presidente, nós estávamos enquadrados 
dentro das Explicações Pessoais, após todos os oradores terem falado, nós pedimos a palavra, 
pela Liderança e fomos proibidos de falar nesta Casa, porque nós somos Oposição, e nunca 
aconteceu isso, Sr. Presidente.  

Nesta Casa, nós já participamos aqui de Oposição e de Situação, e no mandato 
anterior, quando nós éramos 17 Deputados com assento na Casa, dando apoio ao Governo do 
Estado, da época, o Governador Jayme Campos - por sinal, Governador que construiu muito 
para o nosso Estado - nós sempre nos sentamos à mesa com a Oposição e havia equilíbrio nos 
momentos de decisão para votações na Casa, e nós fomos cassados indevidamente, ontem, 
aqui, Sr. Presidente, por falta de orientação, apenas por capricho da Situação, por serem os 
patroladores na Casa. 

E eu ainda quero, neste momento, ressalvar a situação do Consultor Técnico-
Jurídico que trabalhava no momento, o ex-Deputado Francisco Monteiro, que  passou às 
mãos do Presidente o Artigo 156, o qual me dava autoridade, me dava o direito de usar da 
palavra, pela Liderança, para tratar do assunto que eu queria tratar e eu fui cassado no meu 
direito de usar a palavra, sem que eu conseguisse dizer qual o assunto que eu ia falar, aqui, 
Sr. Presidente. 

Então, eu estou fazendo isso, aqui, da tribuna da Casa, Sr. Presidente, para 
que não haja mais as discussões de Deputados com o Presidente.  Eu evitei ontem, podia ter 
discutido muito mais, mas eu queria que V. Exª convocasse uma reunião com os vinte e 
quatro Parlamentares, junto com alguém que pudesse nos orientar, para que não viesse 
ocorrer essas bagunças no horário do Plenário, como tem acontecido aqui. Essa é a nossa 
observação, porque eu zelo por este Plenário, zelo por este Parlamento e eu acho horrível 
acontecer o que tem acontecido aqui, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Eu queria apenas colocar, Sr. Deputado, que o Código de 
Ética, inclusive, vem em boa hora para isso. V. Exª tem direito à palavra, pela Liderança, em 
qualquer momento da Sessão, apenas resguardando a Ordem do Dia, de acordo com o Art. 
208, e os Arts. 156 e 157, que são muito claros. Então, nós queremos apenas informar que 
nós já estamos para iniciar a Ordem do Dia, e eu gostaria de contar com a colaboração dos 
Srs. Deputados, em iniciando a Ordem do Dia, por exemplo, eu não posso mais conceder a 
palavra ... 

O Sr. Rene Barbour - Questão de Ordem, Sr. Presidente, para usar desses três 
minutos. 

O SR. PRESIDENTE - Eu estou respondendo, Deputado Rene Barbour, ao 
Deputado Moisés Feltrin, e faltam apenas dois minutos. Com um minuto, eu faço a minha 
colocação, se V. Exª achar que com um minuto é suficiente para V. Exª, eu lhe concedo a 
palavra.  
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Eu só queria dizer, Deputado, que eu gostaria também de pedir a colaboração 
dos Srs. Deputados. Ontem, o Deputado Roberto Nunes falava em tom alto, na frente da 
minha Bancada, e eu estava lendo os Projetos para a Ordem do Dia. Então, eu apenas pedi que 
se mantivesse a ordem. Agora, eu acho que não é preciso pedir para manter a ordem aqui 
nesta Casa em determinada hora, principalmente no momento da Ordem do Dia, que é 
sagrada,  é um momento sagrado.  

V. Exª tem razão, e nós vamos convocar uma reunião com todos os vinte e 
quatro Srs. Deputados para que todos compareçam. Já fica determinado que a reunião será na 
terça-feira, às 19:30 horas. Eu pedi para comunicar a todos, terça-feira, às 19:30 horas. 

Com a palavra, o nobre Deputado Rene Barbour. 
O SR. RENE BARBOUR - Sr. Presidente, apenas para refutar essas acusações do 

Deputado Moisés Feltrin.  
Sr. Presidente, nosso Regimento Interno diz que o Líder pode usar da palavra 

para fazer um comunicado urgente. O Deputado Moisés Feltrin usou de subterfúgio, Sr. 
Presidente. Ele já havia feito um discurso da tribuna e voltou aqui para fazer, continuar o seu 
discurso na tribuna. Então, ele ... 

O Sr. Moisés Feltrin - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. RENE BARBOUR - Eu estou com a palavra. 
Ele é que feriu o Regimento Interno e não respeitou a decisão da Presidência. 

Tumultuou a Sessão até a hora em que o Presidente, para manter a ordem, teve que encerrar a 
Sessão. 

O Sr. Moisés Feltrin - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Pelo adiantado da hora, darei início à Ordem do Dia e eu 

pediria ao Deputado Moisés Feltrin que tivesse compreensão. Neste momento, nós iniciamos a 
Ordem do Dia. 

O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente,... 
O SR. PRESIDENTE - Depois da Ordem do Dia, nós concederemos a palavra. O 

espaço para isso é nas Explicações Pessoais, finda a Ordem do Dia. 
O Sr. Moisés Feltrin - Para uma Questão de Ordem, Sr. Presidente, com base 

no Artigo 157. 
O SR. PRESIDENTE - Deputado Moisés Feltrin, o Artigo 157 encontra amparo 

no Artigo 208. Vamos encerrar a Ordem do Dia, depois V. Exª faça o uso da palavra. Eu 
concordo com V. Exª, mas somente depois da Ordem do Dia. 

Passemos à Ordem do Dia. 
Em discussão todas as Indicações apresentadas na Sessão de hoje. Encerrada a 

discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram 
(PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Requerimento de Informações, de autoria do Deputado Eliene ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Fazenda, indagando 
sobre o fechamento de exatorias no interior do Estado e como será efetivado o programa de 
enxugamento dessas exatorias. 

Em discussão o Requerimento. 
O Sr. Humberto Bosaipo - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o Deputado Humberto 

Bosaipo. 
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O SR. HUMBERTO BOSAIPO -  Sr. Presidente, em mãos, o Requerimento do 
Deputado Eliene, indagando do Secretário de Fazenda o que se pretende com o fechamento de 
Exatoria no interior do Estado, quando, como e onde será efetivado esse programa de 
enxugamento com o fechamento das Exatorias no interior. 

Em boa hora, o Deputado governista Eliene traz este Requerimento aqui e eu 
espero que o Secretário responda dentro do prazo legal, porque nós estamos andando pelo 
interior, V. Exª e outros Deputados que andam no interior também, e nós sabemos o que tem 
acontecido. 

 Eu vou só contar um episódio: um rapaz saiu com um caminhão, no 
Município de Paranatinga, chegou no Posto Fiscal de Paranatinga, no sábado, e só liberaram o 
caminhão dele na segunda-feira à tarde, porque não existia Posto Fiscal funcionando. Para 
que ele possa recolher o imposto, tem que ter uma agência bancária, causando prejuízo 
inestimável para quem vive de transporte de bens. 

Agora, essas Exatorias, no Governo Jayme Campos, no Governo Júlio Campos, 
no Governo Carlos Bezerra, elas funcionaram bem. Na arrecadação do Estado houve um 
crescimento. Houve inclusive, no Governo Jayme Campos, a informatização de alguns postos. 
Eu não sei, eu vi a propaganda da informatização dos Postos Fiscais do Estado, mas por onde 
eu tenho passado eu não tenho visto nada em relação à informatização. 

E eu quero aproveitar para dizer que nós estamos perdendo arrecadação, nós 
estamos perdendo ICMS em virtude do fechamento das exatorias. E todo dia há uma inovação 
nesse sentido. Agora mesmo o Secretário de Fazenda, o Governo do Estado, na Justiça, está 
conseguindo implantar o ICMS Garantido, depois de uma longa briga jurídica com o 
empresariado local. O Governo do Estado ganhou isso em grau de recurso do Superior 
Tribunal Federal. A partir do momento em que ele implanta o ICMS Garantido, ele fecha as 
exatorias. 

Eu acredito que é uma falta até de inteligência, porque não se pode fechar 
exatoria quando o Estado não arrecada, quando o Estado tem deficiência de arrecadação. E eu 
quero aqui me solidarizar com o Deputado Eliene, que em boa hora faz esse Requerimento, 
entendendo que o Governo tem que dar explicações a esta Casa, à população, à sociedade civil 
do Estado, sobre o que se pretende com o fechamento das exatorias no interior. E quando, 
como e onde será efetivado esse programa de enxugamento com o fechamento dessas 
exatorias. 

É lamentável, Sr. Presidente, que já no final do Governo Dante de Oliveira 
ainda estejamos enfrentando essa problemática e eu quero aqui dizer que em boa hora este 
Requerimento chega a esta Casa. Muito obrigado. 

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

Moção de Louvor, de autoria do Deputado Humberto Bosaipo, ao eminente 
Conselheiro José Ferreira de Freitas, extensivo aos Membros do Jogral, alunos do Curso de 
Direito da UFMT, pelo sucesso na audiência sobre o Mártir da nossa Independência, 
Tiradentes. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 
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Moção de Louvor, de autoria do Deputado Humberto Bosaipo, ao Sr. Luís 
Philippe Pereira Leite, em razão da outorga do Grau de Comendador da Ordem do Rio 
Branco. 

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

Requerimento de Informações, de autoria do Deputado Riva, ao Ilm° Sr. 
Presidente do DVOP, solicitando qual o valor dos investimentos programados e executados 
nos últimos dez anos e qual a origem desses recursos. 

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

Em discussão única, Parecer favorável da Mesa Diretora, que concluiu pelo 
seguinte Projeto de Resolução: 

Concede licença ao Deputado Emanuel 
Pinheiro, para tratamento de saúde. 

Art. 1 Conceder ao Deputado Emanuel Pinheiro licença de 15 (quinze) dias, 
a partir desta data. 

Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Em discussão o Projeto de Resolução. Encerrada a discussão. Em votação. Os 

Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 
Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 14/96, de autoria do Deputado José Riva, 
que dispõe sobre a distribuição dos valores captados pelo FUNRESEG e dá outras providências. 
Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária. 

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

Nunes. 
Antes, porém, registramos com satisfação, em nossas galerias, a presença - a 

pedido do nobre Deputado Romoaldo Júnior - do Vereador Josi, do Município de Carlinda. 
O SR. ROBERTO NUNES - Desisto da discussão, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado.  
Procederei à inversão de Pauta. 
Registramos também, em nossas galerias, a presença do Vereador José Carlos 

Ramalho, do Município de Sinop, a pedido no nobre Deputado Ricarte de Freitas. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 175/96, de autoria do Deputado Paulo 
Moura, que cria o Conselho Estadual de Pesca, e dá outras providências. Com Parecer 
favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

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

Art. 1 (LIDO). Em discussão o Artigo 1. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 2 (LIDO). Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 
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Art. 3 (LIDO). Em discussão o Artigo 3. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 4 (LIDO). Em discussão o Artigo 4. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 5 (LIDO). Em discussão o Artigo 5. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 6 (LIDO). Em discussão o Artigo 6. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 7 (LIDO). Em discussão o Artigo 7. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 8 (LIDO). Em discussão o Artigo 8. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 9 (LIDO). Em discussão o Artigo 9. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 10 (LIDO). Em discussão o Artigo 10. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Por 
não ter sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 174/96, de autoria do Deputado Paulo 

Moura,  que altera dispositivos da Lei n 6.177, de 25.01.92, e dá outras providências.  Com 
Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária. 

Em discussão o Parecer... 
O Sr. Luiz Soares - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, eu sou membro da Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e não participei da reunião, peço 
vista da matéria. 

O SR. PRESIDENTE - Concedida vista, nos termos regimentais. 
A Presidência submete à apreciação do Plenário o Parecer da Mesa Diretora, 

contrário ao Requerimento de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da SANEMAT, 
solicitando o arquivamento da referida Comissão. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado o Parecer contrário. 

Portanto, continua a funcionar a CPI da SANEMAT, dentro do teor do Parecer 
da Mesa Diretora. 

O Sr. Humberto Bosaipo - Questão de Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Antes de conceder a palavra, para uma Questão de 

Ordem, ao nobre Deputado Humberto Bosaipo, solicitamos ao Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Deputado Ricarte de Freitas, que reúna a Comissão em Plenário para 

exarar Parecer sobre a Mensagem n 19/95, do Poder Executivo, que trata da criação das 
CIRETRAN’s de Nobres, Terra Nova do Norte e Nova Olímpia, com a emenda de nossa autoria, 
criando a CIRETRAN de  Brasnorte...(PAUSA) 

Como o Deputado Humberto Bosaipo também ia tratar do mesmo assunto... 
O Sr. Rene Barbour - Peço a palavra, pela Liderança, Sr. Presidente. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, ÀS 08:00 
HORAS.  

 

 Pag.40  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

O SR. PRESIDENTE - ...reunida em Plenário a Comissão de Constituição e 
Justiça. Com a palavra, o Deputado Ricarte de Freitas. 

O Sr. Rene Barbour - Peço a palavra, pela Liderança, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - A Comissão está reunida em Plenário, Deputado Rene 

Barbour, e a palavra está com a Comissão. Após a reunião da Comissão, V. Exª pode pedir a 
palavra pela Liderança. 

O Sr. Rene Barbour - Houve um lapso, porque eu havia pedido antes. V.Exª 
foi quem não ouviu. 

O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente, o Projeto para o qual reuniu-se a 
Comissão em Plenário estava com vista concedida para o Deputado Humberto Bosaipo.  Tendo 
o Deputado devolvido o processo à Comissão, eu avoco a Relatoria da Mensagem n° 19/97, 
que cria as Circunscrições Regionais de Trânsito nos Municípios de Terra Nova, Nova Olímpia 
e Nobres.  

Exatamente no momento em que esses municípios precisam ter as suas 
CIRETRAN´s instaladas, uma vez que há pessoas interessadas, usuários, que têm que se 
deslocar para outros municípios para poder ter atendidas as suas necessidades com relação às 
questões de trânsito, etc. Portanto, eu acho que o Projeto está revestido de toda norma 
constitucional. Como não existe nenhum impedimento para isso, sou pela sua aprovação. 
Portanto, o meu Parecer é favorável. 

Passemos à coleta de votos... 
Quero comunicar que o Parecer emitido foi favorável à tramitação da 

matéria, sem a emenda apresentada, portanto, da forma original. 
Passemos à coleta de votos: Deputado Jorge Abreu (COM O RELATOR); 

Deputado Nico Baracat (COM O RELATOR); Deputado Gilmar Fabris... 
O SR. GILMAR FABRIS (DECLARAÇÃO DE VOTO) - Eu sou favorável à 

aprovação do Projeto, com a Emenda. 
O SR. RICARTE DE FREITAS  - O Deputado Gilmar Fabris é favorável à 

tramitação do Projeto, com a Emenda. 
Deputado Humberto Bosaipo... 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO (DECLARAÇÃO DE VOTO) - Sr. Presidente, 

novamente aparece o DETRAN aqui no plenário da Casa, através desse Projeto de criação de 
CIRETRAN´s. Eu não entendo esse Governo! Agora mesmo, o Secretário de Fazenda - nós 
lemos aqui um Requerimento - diz que está fechando as exatorias para fazer enxugamento da 
máquina, que está demitindo funcionários.  O CEPROMAT está desligando funcionários, 
outros órgãos estão desligando funcionários para o enxugamento da máquina. Está aqui o 
“trenzinho da alegria” do DETRAN, criando CIRETRAN´s em diversos municípios. 

Meu Deus do Céu, nós não estamos agüentando a corrupção do DETRAN com 
as circunscrições que já existem. Imaginem agora, criando mais! Isso aqui vai virar escritório 
de vender Carteira Nacional de Habilitação, pelo Sr. Carlão, Presidente do órgão, que divide 
IPVA, roubo nas lombadas eletrônicas. 

Sr. Presidente, fui emplacar o meu carro, esta semana, e tive que pagar 
setecentos reais de multa de lombada eletrônica, que só deveria ter em porta de colégio e 
hospital. 

E não é só o Deputado Humberto Bosaipo que está chiando, não. Procurem os 
motoristas de táxi da cidade, procurem os usuários, Deputado Amador Tut. V. Exª, que tem 
bastante experiência de transporte, isso aqui virou caixa de campanha eleitoral do DETRAN, 
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para o Sr. Carlão.  Eu não sou contra a criação de CIRETRAN em lugar nenhum, inclusive 
aqui tem município que eu represento, como Terra Nova, como Nobres.  Mas, o momento é 
inadequado para se criar CIRETRAN´s.  O CIRETRAN está sub judice, e o Governador, se tiver 
fibra, se tiver vergonha na cara, terá que afastar o Presidente para apurar a corrupção no 
órgão.  Não adianta fazer a parafernália que fizeram em Barra do Garças, prendendo arraia 
miúda, não. 

Sr. Presidente, eu vou trazer nesta Casa uma declaração pública de Cartório, 
falando sobre a corrupção de Barra do Garças. 

Isso aqui, Sr. Carlão, que é “trem da alegria”!  
E olha, aqui, Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nobre 

Deputado Ricarte de Freitas: três chefes de CIRETRAN’s nível DAS-3; três de Assistente de 
Segurança Veicular - nome até bonito: “Secretário de Assistência Veicular”, eu não sei se é 
para veicular as guias, ou se é para veicular outras coisas - três de Agente de Administração. 
Então, o Governador Dante de Oliveira faz um discurso e, na prática, concretamente faz 
outras coisas. 

O DETRAN de Mato Grosso está sub judice, Sr. Presidente. Nesta Casa, Srs. 
Deputados, nós vamos apurar a corrupção no DETRAN. Nós estamos apurando.  Não adianta 
pegar os peixes miúdos. Eu estou recebendo denúncia, inclusive de membros do Governo, de 
funcionários que denunciam anonimamente e que têm medo do Sr. Carlão. 

E ele pegou uma parada meio indigesta, Deputado Manoel do Presidente, 
porque começou lá em Tangará - V. Exª se lembra - com a denúncia que eu fiz, da venda de 
600 carteiras.  Essa doença passou por Barra do Garças e todos nós sabemos, onde mais de 
100 carretas foram adulteradas, num prejuízo incalculável para o erário público municipal, 
carros particulares. 

E, agora, recebemos denúncia do DETRAN, que eu torno a falar aqui, Sr. 
Presidente, os fornecedores do DETRAN são apadrinhados, somente no DETRAN, e nós vamos 
aqui, estamos fazendo um requerimento nesse sentido, querendo saber quem são os 
fornecedores do DETRAN. Quantos carros de luxo o DETRAN já comprou para distribuir aí, 
Sr. Presidente, que nós estamos sabendo? Agora, vem a criação de mais CIRETRAN’s no Estado. 
Meu Deus do Céu! 

O SR. RICARTE DE FREITAS - Deputado, V. Exª dispõe de um minuto para 
encerrar a sua discussão. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Não é o suficiente para falar da corrupção do 
DETRAN, mas eu vou voltar a este assunto, oportunamente, meu Presidente.  

Eu tentei, pedindo  vista neste Projeto - mas infelizmente fui prejudicado com 
o feriado, Sr. Presidente - saber os salários de mais doze funcionários para cada CIRETRAN. 
Como são três CIRETRAN’s, mais uma, que V. Exª apresenta, Deputado Riva, do Município de 
Bransnorte, vão para dezesseis funcionários, não é? 

O SR. PRESIDENTE - Três cargos. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Tudo bem. São doze cargos. São quatro 

CIRETRAN’s e como são quatro cargos para cada CIRETRAN, então são doze cargos. O que 
representa isso para o erário público, quando, na verdade, um funcionário da educação, um 
funcionário da saúde e um funcionário da arraia miúda, do próprio DETRAN, passa fome, 
ganha um pouco mais do que um salário mínimo?  

Sr. Presidente da Comissão, Deputado Ricarte de Freitas, o meu voto aqui, no 
que pese eu ser representante de Nobres, de Terra Nova, é contrário ao Projeto, até porque eu 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, ÀS 08:00 
HORAS.  

 

 Pag.42  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

já sou voto vencido. V. Exª colheu os votos favoráveis, que são três, maioria na Comissão, 
quando chega no meu, já não precisa, só a questão de respeito e convocação, porque sou 
membro da Comissão.  

Essa é uma habilidade que só V. Exª tem, porque foi um grande Líder aqui do 
Governo Jayme Campos. Foi um grande Líder do Governo Jayme Campos e, depois, foi 
guindado à liderança do Governo do Sr. Dante de Oliveira e, com certeza,  vai ser da Bancada 
Federal do Senador Júlio Campos lá, em Brasília, no ano que vem, em 1999. 

Eu voto contrário, Sr. Presidente. 
O SR. RICARTE DE FREITAS - Apesar de excedido no tempo, pela empolgação, 

eu devolvo à Mesa o Projeto.  
Foi aprovado pela maioria dos votos na sua forma original. 
O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em 

votação. Os Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com os votos 
contrários dos Deputados Quinca dos Santos, Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin e Serys 
Slhessarenko. Vai à 2ª discussão. 

Esgotada a Pauta da Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais 
(PAUSA). Não há orador inscrito nas Explicações Pessoais. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido 
da Frente Liberal - Emanuel Pinheiro, Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin e Romoaldo Júnior; 
da Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira - Roberto Nunes, Luiz Soares,  Rene 
Barbour e Ricarte de Freitas; da Bancada do Partido Liberal - Amador Tut e Gilmar Fabris; da 
Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - José Lacerda; da Bancada do 
Partido Progressista Brasileiro - Quinca dos Santos; da Bancada do Partido Democrático 
Trabalhista - Zilda; da Bancada dos 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). 

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Wilson Santos, do 
PMDB; Paulo Moura, do PPB, e Benedito Pinto (PSB), do Bloco Parlamentar Democracia. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão (LEVANTA-
SE A SESSÃO). 


