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ATA N 070 - “B” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO RIVA 

1 SECRETÁRIO - DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR 

2 SECRETÁRIO - DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a 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 EXTRAORDINÁRIA DO 
DIA 03 DE JUNHO DE 1997, ÀS 21:OO HORAS). 

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

havendo impugnação, dou-a por aprovada. 

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

O SR. 1 SECRETÁRIO (LÊ) - “Ofício nº 297/97, da Secretaria de Estado de 
Fazenda, encaminhando resposta do Requerimento nº 80/97, do Deputado Manoel do 
Presidente; Ofício nº 079/97, da Câmara Municipal de Canarana, remetendo Moção de 
Aplauso aos Deputados Estaduais, com cópia à Presidência da UNALE pela proposta de 
aposentadoria de deputado e vereador; Ofício nº 24/97, do Deputado André Bringsken, 
informando sua participação, na presente data, às 20:00 horas, no Seminário da Política de 

Atenção à pessoa Portadora de Deficiência; Ofício n 593/97, da Casa Civil, respondendo a 
Indicação do Deputado Paulo Moura.”  

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

Pequeno Expediente. Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 

O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, para apresentar o Ofício n 531/97, da 

Casa Civil, respondendo a Requerimento n 79/97; Ofício n 484/97, da Casa Civil, 

respondendo a Requerimento n 79/97; Ofício n 580/97, da Casa Civil, respondendo a 

Requerimento n 85/97; Ofício n 483/97, da Casa Civil, respondendo a Requerimento do 

ilustre Deputado Moisés Feltrin, e Ofício n 356/97, da Casa Civil, respondendo 
Requerimento de Informação, de autoria do Deputado Riva. 

Era só isso, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Rene Barbour. 
O SR. RENE BARBOUR - Sr. Presidente, para apresentar duas Indicações: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante de Oliveira, com cópia 
ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, Júlio Strubing Müller Neto, a necessidade de uma 
ambulância para o Município de Nova Olímpia, em caráter de urgência. 
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Com fulcro no que preceitua o Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno, 
desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora deste Poder, o encaminhamento do 
presente expediente ao Exm° Sr. Governador do Estado, Dante de Oliveira, com cópia ao Exm° 
Sr. Secretário de Saúde, Júlio Strubing Müller Neto, indicando o que menciona. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
Nova Olímpia é, hoje, um dos municípios que mais agregam trabalhadores 

braçais, tendo em vista a grande área de agricultura de cana-de-açúcar e sua industrialização 
em açúcar e álcool, pelo Grupo Itamarati. 

Trata-se de um aglomerado de pessoas carentes, que somado à grande 
população do município requer a urgência, tendo em vista que a ambulância lá existente se 
encontra em precário estado de uso, tornando-se quase que impossível o seu trânsito até a 
Capital. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado RENE BARBOUR 
 
2ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, Dante de Oliveira, com cópia 

ao Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, a necessidade de resolver com urgência 
urgentíssima o problema de abastecimento de energia elétrica do Município de Barra do 
Bugres. 

Com fulcro no que preceitua o Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno 
desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do 
presente expediente ao Exm° Sr. Governador do Estado, Dante de Oliveira, com cópia ao 
Diretor-Presidente da CEMAT, Jaconias de Aguiar, indicando a mudança, como urgência 
urgentíssima, de um transformador de 10 Mwa para um de 20 Mwa, além de eletricistas e 
viaturas, sem o qual não só a CEMAT como o próprio Governador do Estado vem sofrendo 
sérias críticas de toda a população servida por este sistema. Ou seja, Barra do Bugres, Porto 
Estrela, Vila Aparecida, Nova Fernandópolis, Bauxi, Currupira, Capão Verde e Distrito de 
Assari, incluindo a zona rural, que é muito vasta. 

Não dá mais para conviver com o sistema de abastecimento de energia 
elétrica, que dá interrupção o tempo todo, queimando motores e trazendo transtornos à 
população ligada ao sistema de energia de Barra do Bugres. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado RENE BARBOUR 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero ler um 

documento tirado da Audiência Pública, realizada com os produtores de cultura de Mato 
Grosso, pela Assembléia Legislativa deste Estado, que contou com a participação do Secretário 
de Estado da Fazenda e da Cultura, Srs. Valter Albano e Elismar Bezerra, apresenta a súmula 
das reivindicações do setor cultural para que a legislação de incentivo à cultura em nosso 
estado alcance a eficácia tão esperada pela sociedade mato-grossense. 

 
REIVINDICAÇÕES: 
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A - A imediata sanção do projeto de lei de autoria da Assembléia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso, que revoga o § 3° do Art. 1° da Lei n° 5.894, de 12.12.91, 
permitindo assim que o empresário que participar de um projeto cultural possa, em 30 dias 
após o desembolso, ser beneficiado pelo incentivo fiscal e não 90 (noventa dias), como 
acontece atualmente. 

B - Tornar claro o teor do §  2° do Art. 5° do Decreto 962, de 25.06.96, que 
diz respeito ao parcelamento do valor do recurso aplicado para abatimento do ICMS devido 
pelos contribuintes incentivadores. Conforme acordo com o Secretário de Fazenda, Sr. Valter 
Albano, o valor da contribuição uma vez ultrapassando R$ 2.000,00 (dois mil reais) será 
dividido em 02 (duas) parcelas somente. 

C - A edição de um decreto: 
l - Elimine os limites individuais para os contribuintes incentivadores (art. 1° 

da Lei 5.934, de 03.01.92), na obtenção do benefício fiscal, uma vez que o Estado fixa 
anualmente o teto da renúncia fiscal e que o Conselho Estadual de Cultura tem controlado de 
forma ilibada a destinação dos recursos, bem como a prestação de contas dos projetos 
executados. 

É importante ressaltar que esta medida democratizará a participação das 
empresas, uma vez que atualmente os percentuais estabelecidos de 3% (tres por cento) para 
patrocínio e 1,5% (um e meio por cento) para investimento, só tem permitido a participação 
de mega-empresários. 

D - Se não forem promovidas as modificações elencadas, todos os projetos 
beneficiados pela lei estarão fadados ao fracasso, o que gerará uma trágica imagem da cultura 
em nosso Estado.” 

Este documento, Sr. Presidente, foi tirado da Audiência Pública, que 
realizamos nesta Casa, na última semana. 

Sr. Presidente, também para apresentar uma Indicação e um Voto de Louvor: 

1) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia a Exmª 
Srª Presidente da PROSOL, a necessidade da construção de uma creche no Bairro Vista Alegre, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico ao Exm° Sr. 
Governador do Estado, extensivo a Exmª Srª Presidente da PROSOL, mostrando a necessidade 
da construção de uma creche no Bairro Vista Alegre, Município de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As famílias residentes no bairro Vista Alegre, Município de Terra Nova do 

Norte, há muito reivindicam a construção de uma creche naquela localidade, beneficiando 
um número imensurável de crianças e possibilitando o trabalho e o estudo de sua mãe em sua 
árdua luta para o sustento dos seus familiares. 

Assim sendo, torna-se imprescíndível o apoio do Governo do Estado na 
viabilização dessa obra, cujo aspecto social torna-se prioritária, justificando-se o necessário 
estabelecimento de parceria entre Estado e Município. 

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

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

2) VOTO DE LOUVOR: Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa 
Diretora, após ouvido o soberano Plenário para que encaminhe ao Dr. Luís Philippe Pereira 
Leite, 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 ilustre Dr. 
Luís Philippe Pereira Leite, em razão da outorga do Grau de Comendador da Ordem do Rio 
Branco, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. 

A honraria se faz merecida pelos relevantes serviços prestados pelo 
homenageado à nação brasileira. Homem público respeitado, intelectual de fina estirpe e 
dotado de espírito humanitário ímpar, o Dr. Luís Philippe Pereira Leite é referência 
obrigatória em nosso meio, sendo objeto da admiração e respeito do povo mato-grossense. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 
O SR.  PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Nico Baracat. 
O SR. NICO BARACAT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar o 

seguinte Requerimento: 
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga eventuais irregularidades 

nas transações de venda de debêntures efetuadas pela Centrais Elétricas Mato-grossense - 
CEMAT, através dos seus membros abaixo, requer a V. Exª, ouvido o soberano Plenário, nos 
termos do artigo 57, alínea ‘a’ do Regimento Interno, a prorrogação do prazo de 
funcionamento da presente Comissão por mais 60 (sessenta dias). 

Sala das Comissões, em 04 de junho de 1997. 
Subscrevem: Deputado NICO BARACAT - Presidente; 
Deputado RENE BARBOUR - Relator,  
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE,  
Deputado JORGE ABREU e  
Deputada SERYS SLHESSARENKO. 
Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Romoaldo Júnior. 
O SR. ROMOALDO JÚNIOR - Sr. Presidente, para apresentar um Projeto de 

Decreto Legislativo, de autoria da Mesa Diretora: 
Dispõe sobre a extinção e criação de 
cargos na Assembléia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras 
providências. 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, no exercício da competência exclusiva a que se refere o artigo 26, inciso XIV, da 
Constituição Estadual, decreta: 
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Art. 1 Ficam extintos os cargos e respectivos números constantes do Anexo II, 
Grupo de Assessoramento Parlamentar Superior - CPS e Cargos de Assistência Parlamentar 

Intermediárias - CPI do Decreto Legislativo n 2.855, de 02 de setembro de 1993. 

Art. 2 Ficam extintos os 24 (vinte e quatro) cargos de Assessor para Assuntos 

Políticos, nível CDG-II, criados pelo Decreto Legislativo n 2.886 de 14 de dezembro de 1995, 
destinados um para cada Gabinete de Deputado. 

Art. 3 Fica criado o cargo de Assessor Parlamentar, símbolo AP, para 
utilização nos Gabinetes de Deputados. O exercício dos cargos em comissão de Assessor 
Parlamentar reger-se-á pelas normas estatutárias e disciplinares aplicáveis aos demais 
servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Art. 4 A indicação para os cargos em comissão de Assessor Parlamentar e a 
fixação dos respectivos níveis de retribuição será feita pelo titular do gabinete, através de 
formulário próprio, e somente produzirá efeitos a partir da data da posse e respectivo 
exercício, vedada a retroação. 

Art. 5 Para a nomeação, será exigido do indicado a apresentação de: 
I - Prova de quitação das obrigações eleitorais; 
II - Prova de estar em dia com as obrigações militares; 
III - Documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda; 
IV - 4 (quatro) fotos 3x4; 
V - Cédula de Identidade; 
VI - Declaração de Bens em formulário próprio; 
VII - Atestado Médico de que está apto para o exercício do cargo. 

Art. 6 Os atos de nomeação e os de exoneração serão firmados pelo 

Presidente, 1 Secretário e 2 Secretário, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e a 
respectiva posse dar-se-á perante o Secretário de Administração Pessoal. 

Parágrafo único  Os ocupantes dos cargos em Comissão de Assessor 
Parlamentar somente serão lotados nos gabinetes para os quais foram indicados, vedado o 
exercício em qualquer outro órgão da Assembléia Legislativa e a cessão para outros órgãos 
públicos. 

Art. 7 Os cargos de que trata este Decreto Legislativo serão exercidos em 10 
(dez) níveis diferentes de complexidade e responsabilidade e terão as seguintes atribuições 
básicas: redação de correspondência, discurso e pareceres do Parlamentar; atendimentos às 
pessoas encaminhadas ao gabinete; execução de serviços de secretaria e datilográficos; 
pesquisas; acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar; 
outras atividades determinadas pelo titular do gabinete. 

Art. 8 A jornada de trabalho dos servidores de que trata este Decreto 
Legislativo, vedada a prestação de serviços extraordinários, será de 40 (quarenta) horas 
semanais, cumpridas em local e de acordo com o determinado pelo titular do gabinete, a 
quem compete comunicar ao órgão competente, mensalmente, a freqüência destes servidores. 

Art. 9 Os cargos de que trata este Decreto, obedecidos os critérios legais 
vigentes, serão remunerados de acordo com Tabela de Retribuição própria, vedada qualquer 
vantagem acessória, sendo constituída de vencimento e Gratificação de Atividade do Gabinete 
Parlamentar (GAP). 
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Art. 10 As férias dos servidores aqui referidos serão concedidas a qualquer 
tempo, após atingido o período aquisitivo para tal, a critério do titular do gabinete, através de 
requerimento do interessado dirigido à Secretaria de Administração de Pessoal. 

Art. 11 É facultado ao Deputado atribuir ao Assessor Parlamentar a 
Gratificação de Atividade de Gabinete Parlamentar (GAP) - fator de ajuste 1.0 sobre os níveis 

citados no art. 7. 

Art. 12 O limite de remuneração global e quantitativo de vagas dos cargos 

em cada gabinete parlamentar, bem como a tabela a que se refere o artigo 7, serão fixados 
por Resolução Administrativa da Mesa Diretora a partir da aprovação deste Decreto 
Legislativo. 

Art. 13 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação e 

com efeitos financeiros a partir de 1 de junho de 1997.  
Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE  
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Eliene. 
O SR. ELIENE - Sr. Presidente, para apresentar várias proposições: 

1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, a necessidade de iluminação pública no bairro Novo Mato 
Grosso, em Cuiabá. 

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

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

com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, mostrando a necessidade de iluminação 
pública no bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Associação de Moradores do Bairro Novo Mato Grosso vem reivindicando 

junto ao Estado e à Prefeitura iluminação pública. 
Determinadas ruas encontram-se às escuras por falta de postes, outras por 

problemas nestes ou falta de lâmpadas. 
Segundo o levantamento da Associação, as ruas e postes que vêm 

apresentando problemas são: 
a) Rua Goiás - G4-03(151/102/306) 
                    - G4-30(301/303) - 304 - (não tem luminária) 
b) Rua Projetada - G4-03(302/501/508/553) - 503 (não tem luminária) 
c) Avenida Jurumirim - G4-03(709) - 710 (relê danificado) 
d) Rua Tancredo Neves (Novo MT II) - G4-03 (704-não acende) 
e) Rua Andradina G4-03 (753 não tem luminária) 
                                       (754/602 não funciona) 
f) Praça dos Expedicionários G4-04(505/606/607/608 danificados) 
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Com a solução desse problema de iluminação, os moradores acreditam que 
parte dos problemas ligados à segurança também serão amenizados. 

Com base no exposto, justifico esta indicação. 
Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
 

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

Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a urgente necessidade do preenchimento do cargo de 
Atendente no Centro de Saúde de Ponte Branca. 

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

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

com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, mostrando a urgente necessidade do 
preenchimento do cargo de Atendente no Centro de Saúde de Ponte Branca. 

  
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Centro de Saúde de Ponte Branca, além da precariedade em termos infra-

estrutural, apresenta carência no tocante a Recursos Humanos, que tem de atender a uma 
grande demanda. 

Para se ter idéia da situação, o Centro não dispõe sequer de Atendente, tendo 
que designar uma Agente de Portaria para prestar esse serviço. 

A vantagem para a população, nesse caso, é que a Agente de Portaria, Srª 
Altamira Vieira, é extremamente preparada e vem desempenhando muito bem essa função. 

Para tanto, participou de cursos ligados à área de saúde, sendo dois deles: 
Vigilância Epidemiológica e Treinamento em Doenças Diarréicas e Inflamação Respiratória 
Aguda, problemas mais freqüentes no Município. 

Acontece que, apesar do empenho e dedicação da funcionária, está sendo 
prejudicada no que concerne à valorização e reconhecimento profissional, pois até hoje, com 
todo trabalho que vem realizando, continua percebendo salário de Agente de Portaria. 

Essa situação levou, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde a reivindicar a 
contratação ou elevação de nível da funcionária para Atendente. 

Diante do exposto, justifico esta indicação para contratação ou promoção da 
funcionária para que o cargo extremamente necessário seja legalmente preenchido. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
 

3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Presidente do DVOP, a urgente necessidade da construção de ponte sobre o Córrego 
Gumitá, no Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá. 

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

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

com cópia ao Ilm Sr. Presidente do DVOP, mostrando a urgente necessidade da construção 
de ponte sobre o Córrego Gumitá, no Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá. 
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JUSTIFICATIVA 
 
Os moradores do Bairro Novo Mato Grosso estão reivindicando a construção 

da ponte sobre o Córrego Gumitá há algum tempo. 
Trabalhadores e estudantes, principalmente, têm que fazer a travessia pela 

pinguela, o que tem ocasionado alguns acidentes, quando estes caem dela. Alguns fazem a 
opção de adentrarem ao córrego com água pelas canelas, evitando assim os tombos. 

Pedem que a ponte seja construída na Rua Guarantã, esquina com a Avenida 
Tancredo Neves, onde o fluxo de pessoas é maior. 

O atendimento desta indicação em muito facilitaria a vida dos moradores do 
bairro. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
  

4ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia a Exmª 
Srª Presidenta da PROSOL, a necessidade de conserto no veículo doado à APAE do Município 
de Pedra Preta. 

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

egrégio Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, 
com cópia a Exmª Srª Presidenta da PROSOL, mostrando a necessidade de conserto no veículo 
doado à APAE, do Município de Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O número de pessoas portadoras de necessidades especiais em Pedra Preta 

vem aumentando significativamente. 
Acontece que até o ano passado, o Poder Público local não oferecia tipo de 

atendimento a elas. 
Em função disso, uma Comissão de munícipes se constituiu e reivindicou 

junto à Prefeitura a construção de um espaço para alocar a APAE. 
Assim, em março deste ano a APAE começou a prestar atendimento a 38 

alunos, graças a esse trabalho de parceria entre comunidade e Prefeitura. 
O problema maior que vem enfrentando agora a direção da instituição é 

quanto ao transporte dos alunos, que tem contado apenas com a boa vontade do Prefeito, que 
quando pode, coloca os poucos veículos que possui a Prefeitura para esse deslocamento. 

Uma das alternativas levantadas e a mais viável seria o Governo do Estado, a 
PROSOL, mandar consertar esse veículo, uma besta, que a Prefeitura doou à APAE, danificada, 
por falta de recursos. 

Segundo a Presidenta da APAE, com esse veículo à disposição integralmente 
da instituição, o problema seria sanado e os alunos não teriam mais por que ficar sem suas 
consultas e aulas, mesmo residindo distante ou até mesmo na zona rural, como há alguns 
casos. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.9  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

 

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

Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, a Exmª Srª Presidenta da PROSOL, a urgente 
necessidade de se colocar à disposição do Projeto “Siminino”, na 13ª Brigada em Cuiabá, uma 
psicóloga e uma Assistente Social. 

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

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

com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, a Exmª Srª Presidenta da PROSOL, 
urgente necessidade de se colocar à disposição do Projeto “Siminino”, na 13ª Brigada em 
Cuiabá, uma psicóloga e uma Assistente Social. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
O Projeto “Siminino”, reconhecido em todo país, atende 35 meninos na faixa 

etária de 12 a 17 anos, encaminhados pelos Conselhos Tutelares. 
Na 13ª Brigada, os meninos, além das refeições, têm aulas de educação física, 

ensino formal pelos professores cedidos pela Prefeitura, assistência religiosa, aulas de 
carpintaria, plantio de mudas, judô ou futebol. 

Infelizmente, o Projeto vem enfrentando algumas dificuldades, como ameaça 
constante da suspensão dos passes e ausência de profissionais a sua execução, como uma 
psicóloga e assistente social para um atendimento integral aos meninos. 

Segundo o General da Brigada, o corpo técnico consome 80% da arrecadação, 
que está em torno de R$ 3 mil por mês e o que vem impossibilitar a contratação desses 
profissionais. 

Assim, o Governo do Estado poderia contribuir mais efetivamente com esse 
Projeto, colocando à disposição do mesmo a psicóloga e a assistente social tão necessárias. 

Com base no exposto, justifico esta indicação que pretendo ver aprovada e 
atendida pelas autoridades competentes. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
 

6ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia a Exmª 
Srª Presidenta da PROSOL, a urgente necessidade do reaproveitamento do antigo Centro 
Comunitário do bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá. 

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

egrégio Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, 
com cópia à Exmª Srª Presidenta da PROSOL, a urgente necessidade do reaproveitamento do 
antigo Centro Comunitário do bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
O que antes era o Centro Comunitário do Bairro Novo Mato Grosso, hoje 

trata-se mais de “casa mal-assombrada”, segundo os moradores, que vem servindo para 
refugiar marginais. 
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Acontece que o Centro Comunitário, feito de madeira e sem conservação, foi 
apresentando problemas, deixando de ser usado, portanto, pelos moradores. 

Hoje, com nova direção no bairro, estes querem vir a ocupar o espaço com 
reuniões, palestras, cursos em prol da comunidade, o que está impossibilitado pelas condições 
da estrutura. 

Assim, a associação de moradores está reivindicando do Governo, da PROSOL, 
que seja construindo um novo centro com possível reaproveitamento do que sobrou do 
anterior. 

Os moradores estão dispostos a entrar com a mão-de-obra, para terem o 
espaço novamente, onde será palco também de vários eventos culturais e religiosos, com 
objetivo de amenizar o problema da marginalidade. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
 
7ª) REQUERIMENTO: Com fulcro no art. 268, alínea “h” do Regimento 

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

ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Agricultura 
e assuntos Fundiários, o presente Requerimento, solicitando as seguintes informações: 

1 - Quando será viabilizado o projeto Demonstrativo do Programa de 
irrigação por Inundação da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Tapirapé - 
ASPROVALT, que se encontra há mais de ano na secretaria, com o Sr. Luís Duarte? 

2 - Serão fornecidos os equipamentos necessários para a Associação 
desenvolver esse trabalho necessário para o desenvolvimento do Município de Porto Alegre do 
Norte e região? 

Outrossim, seja consignado prazo para o seu atendimento com suporte no 
dispositivo regimental. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado ELIENE 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado José Lacerda. 
O SR. JOSÉ LACERDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar várias 

duas Indicações, três Projetos de Lei e um Requerimento de nossa autoria: 

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

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Segurança 
Pública, a necessidade de construção de uma Mini-delegacia de Polícia Civil, no Município de 
Glória d’Oeste. 

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

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

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, mostrando a necessidade de construção de uma Mini-
delegacia de Polícia Civil, no Município de Glória d’Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
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Recém-emancipado, o Município de Glória d’Oeste, apesar de bastante 
promissor, enfrenta prementes necessidades e para que tenhamos plausíveis soluções, 
necessário o empenho de todas lideranças políticas para as realizações. 

Pela presente propositura, buscamos solucionar um grave problema do 
município. A delegacia mais próxima está a 30 quilômetros, dificultando os trabalhos nesse 
sentido, deixando a população insegura. Preocupado com esta situação, o Prefeito, Sr. Roberto 
Carlos Barbosa, busca através dos órgãos competentes viabilizar os recursos com a urgência 
que a questão exige, manifestando que já dispõe, inclusive, do terreno apropriado. 

Sabedores, portanto, do amplo alcance social dos benefícios a serem sentidos 
com a concretização da obra, contamos com o apoio de todos os ilustres Pares para que esta 
Indicação tenha pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 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. Presidente do DVOP, a 
necessidade de construção de pista para pouso de aeronaves, no Município de Salto do Céu. 

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

Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. Presidente do DVOP, mostrando a necessidade de 
construção de pista para pouso de aeronaves, no Município de Salto do Céu. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Dadas as diversas potencialidades verificadas para o desenvolvimento de Salto 

do Céu, torna-se bastante justa esta reivindicação daquela comunidade. Bons índices já 
demonstram sua força no setor primário, com solos férteis que propiciam bons números da 
agropecuária local. 

Apesar disso, tratamos aqui de um município carente, que em diversos setores 
necessita de apoio de órgãos governamentais que subsidiem o processo de crescimento. É isso 
que buscamos através da presente propositura. Segundo lideranças políticas locais, constatou-
se a necessidade dessa obra, que além de proporcionar transporte aéreo seguro, permitirá que 
sua região também venha a desfrutar desse importante benefício. 

Diante disso, contamos com o imprescindível apoio de todos os Srs. Deputados 
para que o presente expediente indicatório tenha pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 
3ª) PROJETO DE LEI: 

Oficializa como Centro Geodésico da 
América do Sul a Praça Moreira 
Cabral, em Cuiabá, e dá outras 
providências. 
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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 oficialmente determinado como o Centro Geodésico da América 
do Sul a Praça Moreira Cabral, nesta cidade de Cuiabá. 

Parágrafo único Reconhecendo o Marco da Comissão Rondon, de 

coordenadas geográficas de latitude 1535’56” ao Sul da Linha do Equador, e longitude 

5606’05”a Oeste, de conformidade com a folha topográfica SD 21 Z-C-V-2 escala 1: 
50.000, editada em 1975 pela Diretoria do Serviço Geográfico - DSG, do Ministério do 
Exército. 

Art. 2 Passa a simbolizar na manifestação do povo mato-grossense o ideal de 
união e amizade entre os povos do continente sul-americano a Praça Moreira Cabral, bem 
como tudo o que nela se encontra edificado ou que vier a edificar-se. 

Art. 3 Por ocasião da mudança da sede da Assembléia Legislativa para o 
Centro Político Administrativo o Palácio Filinto Müller, será destinado à instalação da Câmara 
Municipal de Cuiabá e das representações consulares dos países da América do Sul e 
entidades, legalmente constituídas e que reconhecidamente trabalham pela integração Latino-
americana. 

Art. 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
“...O Centro Geodésico da América do Sul, trata-se de um ponto demarcado, 

precisamente na Praça Moreira Cabral, em Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, 
produto de um trabalho executado pela ‘Comissão Rondon’, em 1909, cujos cálculos 
geodésicos foram efetuados pelo Primeiro-tenente Renato Barbosa Rodrigues Pereira, 
principal geodesista da Comissão, na época denominado astrônomo. 

O Centro Geodésico da América do Sul em Cuiabá, está determinado pelas 

coordenadas geográficas de latitude 1535’56” ao sul da linha do Equador, ponto este, 
reconhecido pela (DSG) Diretoria do Serviço Geográfico do Ministério do Exército, de 
conformidade com a folha de nomenclatura SD 21. Z-C-V-2 na escala 1: 50.000 de Cuiabá, 
editada em 1975. 

Este símbolo, materializado em concreto de forma piramidal, localizado no 
antigo Campo d’Orique, sempre esteve com orgulho no coração dos cuiabanos, representando 
nossa Cuiabá, como o coração da América do Sul. 

Por vezes já serviu de questões nas matérias curriculares nas escolas 
primárias e secundárias do Estado de Mato Grosso, isto por se tratar de um importante fato 
geográfico. 

Em épocas passadas, seu significado foi alardeado e comemorado em festas 
cívicas do município, no caso, os 250 anos da Fundação da cidade de Cuiabá, proseado e 
contado em versos, sua fama foi representada em/no maior bolo de aniversário já 
confeccionado por estas paragens. Por várias vezes foi citado em publicações pelos nossos 
escritores. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.13  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

O Centro Geodésico é um fato que já faz parte da nossa história e da nossa 
literatura! 

O símbolo se consagra quando da promulgação do Decreto Lei n 241/72, de 
29/12/72, que oficializou a bandeira do Município de Cuiabá, e que ostenta, na sua parte 
principal, o CENTRO GEODÉSICO DA AMÉRICA DO SUL ...” (Texto elaborado pelo Muxirum 
Cuiabano). 

Srs. Parlamentares, pelo texto acima, podemos entender o orgulho do povo 
mato-grossense por ter no centro de sua Capital o marco geodésico da América do Sul, que 
por vezes vem sendo contestado por alguns, que dizem ser em outro lugar. Pretendemos com 
este Projeto de Lei definir e reconhecer oficialmente o “Marco de Rondon” como sendo 
realmente o Centro da América do Sul e dar à Praça Moreira Cabral uma destinação cultural 
e histórica e torná-la num centro irradiador de integração dos países latinos, bem como a 
cidade, reconhecida pelos nossos vizinhos desta parte das Américas, mais próxima de 
qualquer parte do continente, seja como lhe reserva o destino um centro político, diplomático 
e econômico desta América. 

Sala das Sessões, em 06 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB 
 
4ª) PROJETO DE LEI: 

Declara de utilidade pública o Grupo 
Espírita “Bezerra de Menezes”, na 
cidade de Cáceres. 
 

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

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública o Grupo Espírita “Bezerra de 
Menezes”, na cidade de Cáceres. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Grupo Espírita “Bezerra de Menezes” é uma instituição filantrópica que há 

muito vem prestando relevantes serviços à comunidade cacerense, e para que continue com 
seu trabalho é necessário que seja declarada de utilidade pública. 

Sala das Sessões, em 06 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB 
  
5ª) PROJETO DE LEI: 

Declara de utilidade pública a Escola 
Centro Educacional Presbiteriano, no 
Município de Alto Araguaia. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em 
vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 
sanciona a seguinte lei: 

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública estadual a Escola “Centro 
Educacional Presbiteriano”, no Município de Alto Araguaia. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A Escola Centro Educacional Presbiteriano, no Município de Alto Araguaia, é 

uma instituição educacional que muito contribui com a educação e a cultura daquele 
município, nada mais justo que seja declarada de utilidade pública para que possa prestar um 
melhor serviço à comunidade. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 
 
E, ainda, gostaríamos que fosse inserido o nosso discurso, feito em 

comemoração à Independência do Paraguai, lembrada na Sessão Especial realizada no dia 03 
de junho de 1997, às 20:00 horas, no Auditório Milton Figueiredo: 

Senhoras e senhores, 
Como Presidente da Comissão de Integração Latino-americana da Assembléia 

Legislativa de Mato Grosso, representando todos os Parlamentares Estaduais desta Casa, 
prestamos hoje uma homenagem ao nosso irmão paraguaio, expandindo-a a todos os 
paraguaios e descendentes residentes aqui no Brasil e, em especial, aos residentes em Mato 
Grosso. 

Lembrar uma data importante como a independência do Paraguai, ocorrida 
em 14 e 15 de maio de 1811, é uma oportunidade de congraçamento entre irmãos sul-
americanos, que tem em comum o desejo de liberdade, democracia, justiça e solidariedade. 
Um movimento histórico como a independência representa, muito mais que um símbolo, a 
potencialidade de força e luta de um povo unido e com ideais sinceros de justiça e de respeito 
ao aprimoramento do caráter das gerações presentes, passadas e futuras. 

Há mais de vinte anos, quando juntamente com o meu irmão, o Vice-
Governador Márcio Lacerda, deslumbramos o ideal de integração dos povos sul-americanos, 
parecia utopia. Fomos impulsionados pela geografia, já que nossa cidade natal, a querida 
Cáceres, faz limite entre os dois países: Brasil e Bolívia. Também, o Rio Paraguai sempre foi o 
elo de ligação entre os 4 países, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, desde os séculos 
passados, unindo e intercambiando comercial, cultural e historicamente. 

As raízes e tradições das fronteiras mato-grossenses, desde a música, a 
alimentação, os sotaques, nos aproximam mais espiritualmente de nossos irmãos latinos, 
principalmente dos paraguaios. 

Lutas e guerras que trouxeram dor e tristeza para ambos os povos, também 
ensinaram o valor da paz, da união, mostrando que a dignidade de vida, a justiça, a liberdade 
e a solidariedade são aspirações comuns, inerentes de origens, raças, crenças e cultura. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.15  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Há mais de vinte anos, o primeiro encontro latino-americano reuniu pouco 
mais de meia dúzia de idealistas pela integração dos povos . 

Hoje, somos milhões, nesta América Latina, que temos consciência da união e 
dessa integração, pelo próprio processo de globalização pelo qual vem passando o nosso 
planeta. Povos se unindo em blocos, para juntar forças, a princípio com ideais econômicos, 
intermediados pela política. 

Mas essa integração também e, principalmente, tem que ser feita pelo lado 
cultural. 

Pela cultura, a integração entre os povos será mais sólida, duradoura e 
sincera. Pelo intercâmbio de conhecimentos e de expressões artísticas, os povos podem se 
conhecer e se identificar. Dessa maneira, o respeito às tradições, ao ser humano e entre os 
povos será mais substancioso. 

Divulgar as raízes culturais mantém a identidade e a força interior que 
impulsionam os ideais de liberdade e de justiça social. 

Quando coloco toda a minha vida pública pelo ideal da integração latino-
americana, a viabilização da Hidrovia Paraguai-Paraná, a participação total do MERCOSUL, 
esse sonho do passado hoje se concretiza com a quebra do isolamento que sofremos durante 
séculos. 

Nesse trabalho integracionista, nunca me esqueci de estruturá-los com ações 
que aprimorem a capacitação e o aprimoramento intelectual e cultural das pessoas. Por isso, a 
aprovação pela Assembléia Legislativa do Projeto de minha autoria, instituindo a 

obrigatoriedade do ensino da Língua Espanhola nas escolas de 2 grau da rede pública e 

privada do Estado de Mato Grosso, sancionado pelo Governo no ano passado, sob n 6.858, 
publicado no Diário Oficial, em 14 de abril de 1996, já é uma semente para a quebra da 
primeira barreira cultural para a integração latino-americana: o idioma espanhol, de forma 
justa e igualitária, dá a oportunidade de criar condições de maiores intercâmbios sociais e 
culturais. 

Nos projetos voltados para o Turismo, outra área que permite a integração 
cultural dos povos, um estudo que venho desenvolvendo e discutindo com diversas entidades 
públicas e civis é sobre a valorização do Centro Geodésico da América do Sul, localizado aqui 
em frente à Casa Legislativa. Bem organizado e estruturado, as atividades culturais e 
exposições permitirão entrosar a expressão artística dos latino-americanos, fazendo um 
congraçamento intelectual e espiritual entre os povos, verdadeiro alicerce para a Paz e 
Fraternidade. 

É importante incentivar as entidades que divulgam a cultura dos povos, como 
o Centro de Tradições Paraguaias, a Casa Solidariedad, a ACISA - Associação Cultural de 
Integração Sul-Americana, a Fundação Integrar e a todas as associações e entidades 
organizadas, voltadas para toda forma de expressão cultural dos valores de nosso povo latino-
americano, sem esquecer-se de que nós, brasileiros, estamos inclusos. 

Os suportes de apoio econômico, com trabalhos de desenvolvimento regional, 
darão condições de trabalho e de dignidade à vida das famílias. Por isso, acredito que 
aproveitar as potencialidades do eco-turismo, do turismo cultural e da utilização da Hidrovia 
como modal de comunicação, de desenvolvimento e de integração da região central da 
América do Sul. 
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Também a Hidrovia Paraguai/Paraná representa e elo de união dos 5 países 
no MERCOSUL. Esse acordo, nascido historicamente em Assunção, Paraguai, é considerado o 
fruto da redemocratização do Continente, tendo como objetivo principal a retirada dos 
obstáculos que impedem a circulação de bens, serviços e força de trabalho dos diversos países 
membros. 

Por tudo isso e muito mais, investir na integração sul-americana representa a 
busca das soluções dos problemas estruturais que assolam os países sul-americanos, cuja 
superação desses entraves só poderão ser feitos com o trabalho conjunto e articulado entre os 
governos e do próprio povo. 

Ao prestarmos homenagem ao povo paraguaio, reafirmamos o nosso desejo 
de manter a nossa irmandade e laços que cada vez mais se estreitam entre os brasileiros e 
paraguaios. O nosso trabalho de união terá sempre a consciência de objetivar a consolidação 
da plena democracia, abrindo as fronteiras para o intercâmbio entre os povos. Parabéns a 
todos os nossos irmãos paraguaios e descendentes pela força e luta da paz e justiça entre os 
povos. Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a ilustre Deputada Zilda. 
A SRª ZILDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar dois Projetos de 

Resolução e um Projeto de Lei de nossa autoria: 
1°) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Cria Comissão Permanente de 
Cidadania e Amparo à Criança, ao 
Adolescente e ao Idoso. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos 
do Art. 26, inciso XXVIII da Constituição Estadual, combinado com os artigos 253, IV e 462, 
parágrafo único do seu Regimento Interno. 

Art. 1° Cria a Comissão Permanente de Cidadania e Amparo à Criança, ao 
Adolescente e ao Idoso, composta de cinco membros, a qual compete opinar e acompanhar 
sobre os aspectos atinentes a direitos que envolvem, além dessa clientela específica, também 
aqueles que compõem a minoria, como a mulher, o índio, o negro, a segurança social e o 
sistema penitenciário. 

Art. 2° Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Título V, Capítulo I, Seção III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, 

ampara genericamente a Assistência Social, e de forma específica essa assistência às crianças, 
aos adolescentes e aos idosos. 

Muito embora essas garantias constitucionais existam e vários órgãos 
governamentais ou não-governamentais tenham sido criados para acompanhar e solucionar 
as questões relativas ao menor, ao adolescente, e ao idoso, e todos aqueles que compõem a 
minoria, o que temos visto são ações isoladas desses organismos e uma certa apatia por parte 
do Poder Público (Executivo, Legislativo e Judiciário) que a nosso ver deveria trabalhar em 
uníssono e coeso para tentar pelo menos minimizar as barbáries e injustiças sociais que 
envolvem esses cidadãos, cada vez mais envoltos no mundo da marginalidade e do abandono. 

A pretensão para que a presente comissão seja permanente se justifica pela 
complexidade dos problemas afetos às minorias, a criança, ao adolescente e ao idoso, 
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problemas esses cada vez mais elásticos e que tendem a um agravamento crescente e sem 
volta, se nós, enquanto Poder e toda a sociedade, não nos mobilizarmos para dar um basta 
nesse câncer, de maneira incisiva e direta. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT 
 
2°) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Cria Comissão Permanente de Direitos 
Humanos. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos 
do Art. 26, inciso XXVIII da Constituição Estadual, combinado com os artigos 253, IV e 462, 
parágrafo único do seu Regimento Interno. 

Art. 1° Cria a Comissão Permanente de Direitos Humanos, composta de cinco 
membros, à qual compete receber, avaliar e investigar denúncias relativas à ameaça ou 
violação de direitos humanos; colaborar com entidades não-governamentais nacionais e 
internacionais que atuem na defesa dos direitos humanos; promover pesquisas e estudos 
relativos à situação dos direitos humanos no Estado, bem como todo e qualquer assunto que 
envolva a problemática homem/trabalho. 

Art. 2° Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
É preciso que se diga, primeiramente, da paradoxal política teórica e prática 

que aborda a universalidade dos Direitos humanos. 
Enquanto, na teoria, os direitos se avolumam e transcendem o que de melhor 

se possa desejar e dar ao ser humano, na prática o que vemos, ao vivo ou “a cores”, são ações 
e práticas criminosas daqueles que deveriam defender, que nos chocam e deprimem, mas que 
lentamente se dissipam de nossas mentes e olhos, dando lugar a fatos novos e mais amenos, 
gerando consequentemente todo tipo de omissão, quer seja do Poder Público, quer seja da 
sociedade organizada. 

Não fosse, na maioria dos casos o empenho pessoal dos próprios envolvidos e 
lesados na sua integridade física ou moral, ou ainda de seus familiares, quando a inflação 
praticada extrapola ações, muito pouco ou quase nada teríamos na defesa da cidadania, no 
resguardo dos direitos humanos. 

Portanto, a presente proposta para que este Legislativo crie a Comissão 
Permanente de Direitos Humanos não pode e não deve ser uma resolução pura e simples; esta 
Comissão, se instaurada como propomos se notabilizará pela sua atuação efetiva na vigília e 
garantia dos direitos à vida, à cidadania, à concepção justa e prática dos direitos humanos. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT 
 

3) PROJETO DECRETO LEGISLATIVO: 
Preserva as prerrogativas 
parlamentares aos ex-Deputados da 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso 
e dá outras providências. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 
que dispõe o Art. 26, inciso XVI e XXVIII, da Constituição Estadual decreta: 

Art. 1 Aos ex-Deputados da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso 
são preservadas as prerrogativas de parlamentar, quanto ao uso do título e honras inerentes à 
função, sem quaisquer benefício pecuniários, exceto os já consagrados em legislação 
pertinente. 

Art. 2 Em todas as solenidades do Poder Legislativo será reservado local, com 
menção de destaque aos ex-presidentes da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 
quando presentes à mesmas. 

Art. 3 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Ao cidadão que se destacou, a seu tempo e pela confiança de seus eleitores, 

para ter assento, voz e voto nesta augusta Casa, se deve conferir o direito ao título, honras e 
prerrogativas da época em que exercitou seu múnus público, como forma gratulatória de 
reconhecimento, a exemplo do que, aos Desembargadores do Tribunal de Justiça, foi 
regimentalmente concedido, com amparo na vigente Constituição Estadual. 

Ética, justa e apropriada à concessão pretendida, meramente honorífica, 
esperamos vê-la acatada e assim aprovada pelos eminentes Pares. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado ZILDA - PDT. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Quinca dos Santos. 
O SR. QUINCA DOS SANTOS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

uma Indicação de nossa autoria: 
1ª) Indico à Bancada Mato-grossense, no Congresso Nacional, a necessidade 

de se fazer gestões no sentido de incluir o Município de Alto da Boa Vista no Programa 
Comunidade Solidária. 

Conforme disposições contidas na Resolução n° 18/91, indico à douta Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicativo à Bancada Mato-
grossense no Congresso Nacional, mostrando a necessidade de se fazer gestões no sentido de 
incluir o Município de Alto da Boa Vista no Programa Comunidade Solidária. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Alto da Boa Vista é uma comunidade formada basicamente por colonos recém 

assentados em posses, funcionários públicos e pequenos comércios de subsistência. 
A Prefeitura Municipal teve, recentemente, reduzido seu índice no FPM, por 

conta da recontagem de população do IBGE, o que dificultou sobremaneira a seqüência de 
programas destinados à assistência social. 

Quando o Executivo Municipal procura se conveniar com o Governo Federal, 
recebe sempre a negativa por não fazer parte do Programa Comunidade Solidária. 

Como o Município apresenta as condições mínimas para integrar o referido 
programa, é que encaminhamos esta indicação aos Deputados Federais e Senadores do Estado 
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de Mato Grosso no Congresso Nacional, para que gestionem, junto aos Órgãos Federais, a 
necessária inclusão do Município no referido Programa. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado QUINCA DOS SANTOS - PPB 
O SR. PRESIDENTE - Para apresentar proposições de autoria do Deputado 

Riva: 
1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm° Sr. Superintendente do INCRA, a necessidade de criação e instalação de um posto 
avançado de serviços do INCRA no Distrito de Colniza, Município de Aripuanã. 

Nos temos da Resolução n° 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, com cópia ao Exm° Sr. Superintendente do INCRA, a demonstrando-lhes a 
necessidade de criação e instalação de um posto avançado de serviços do INCRA no Distrito de 
Colniza, Município de Aripuanã. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Distrito de Colniza, localizado no Município de Aripuanã, foi criado 

através de um assentamento do INCRA. Todavia, ainda hoje há um intenso fluxo migratório 
de famílias de agricultores sem terras que para lá se dirigem à procura de um pedaço de chão. 

Acontece que essas pessoas vão ocupando as áreas desordenadamente, 
fugindo ao controle da Associação Comunitária local, que não mais têm com precisão o 
número de famílias que lá habitam. Por isso, um posto do INCRA na região será de grande 
importância no atendimento às famílias, orientando-as, cadastrando-as e prestando-lhes a 
necessária assistência. 

Em face dessa situação é que contamos com o apoio dos nobres Pares na 
aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado RIVA - PMN 
 
2ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, a necessidade de implantar 
Programa de Incentivo à Cafeicultura no Estado de Mato Grosso. 

Nos temos da Resolução n° 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, com cópia ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, 
demonstrando-lhes a necessidade de implantar Programa de Incentivo à Cafeicultura no 
Estado de Mato Grosso. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Estado de Mato Grosso, ao longo dos anos, vem amargando perdas 

irreparáveis no setor produtivo, em especial na agricultura, em conseqüência da inexistência 
de uma Política Agrícola que venha atender os anseios dos Pequenos, Médios e Grandes 
Agricultores. 
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Acreditando na vontade política do atual Secretário de Estado de Agricultura e 
Assuntos Fundiários em alavancar a produção agrícola do Estado, diversificando as lavouras é 
que reivindico a implantação de “Programa de Incentivo à Cafeicultura” a exemplo da 
atuação dos governos dos Estados do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, onde a política de 
desenvolvimento à Cafeicultura valoriza, sobremaneira, o agricultor e em conseqüência a 
recuperação da economia. Lá são dotadas de técnicas adequadas para cada região, com uma 
diversidade de tipos de plantio que produzem grãos de café de primeira qualidade, dando 
sustentabilidade ao comércio interno e externo, além da fixação do homem ao campo, traz a 
abertura de frente de serviço ocupando consideravelmente a mão-de-obra rural, como 
acontecia nos tempos áureos da lavoura do café no Brasil. 

Em Mato Grosso, há terras que podem produzir tudo, e oferece regiões onde é 
comprovada a produção de café com boa qualidade comercial, exemplificando Alta Floresta, 
Aripuanã, Nova Monte Verde, Nova Bandeirante, Cotriguaçu, Juruena, Paraníta etc. 

A implantação dessa política agrícola, trará aos agricultores uma nova 
esperança, visto que com a abertura da via exportação Rio Madeira, diminuiria sensivelmente 
o frete, carreando aos agricultores maiores lucros e diminuindo assim o custo Brasil. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado RIVA - PMN 
 

  3) PROJETO DE LEI: 
Faculta aos ex-combatentes brasileiros 
da Segunda Guerra Mundial e aos seus 
dependentes, o direito de inscrição 
como contribuintes e beneficiários do 
IPEMAT - Instituto de Previdência do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras 
providências. 

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

Art. 1 É facultado aos ex-combatentes brasileiros da Segunda Guerra 
Mundial e seus dependentes o direito à inscrição como contribuintes e beneficiários do 
IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso. 

Art. 2 A contribuição, obrigatória, será no valor de 2% (dois por cento) do 
menor salário pago ao servidor público estadual. 

Art. 3 O recolhimento das contribuições será feito através de pagamento 
direto ao IPEMAT ou através de convênios a serem firmados entre o referido instituto e a rede 
bancária. 

Art. 4 Somente poderão ser admitidos como beneficiários do IPEMAT os ex-
combatentes e seus dependentes que residam no Estado de Mato Grosso. 

Art. 5 A comprovação da condição de ex-combatente será feita através de 
documento hábil fornecido pelo respectivo Ministério Militar ou órgão autorizado. 

Art. 6 Os interessados terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
requererem o benefício a partir da data da publicação desta lei. 
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Art. 7 As despesas decorrentes da aplicação da lei correrão à conta das 
dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 8 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Na Grande Guerra Mundial foram muitos os brasileiros que nela 

combateram, inclusive com grandes feitos, como a tomada de Monte Castelo, na Itália. 
Eram jovens que partiram para a luta, sem medo de morrer, apenas com o 

ideal de deixar o mundo livre da ação violenta daqueles que não queriam a independência 
das nações e de seus povos. 

Esses mesmos jovens, hoje na casa de setenta anos, em sua maioria, dependem 
de um plano de saúde. Os planos particulares, praticamente com elevados custos, estão aquém 
de suas posses. 

Também, os ex-combatentes que optaram para a vida civil ganham, hoje, um 
salário de valor ínfimo como aposentados. 

Nada mais justo, portanto, que nosso Estado contribua para com essa heróica 
classe em reconhecimento aos relevantes serviços que prestaram à Nação abrindo-lhes uma 
oportunidade para que possam ter pelo menos um amparo no setor de saúde. 

Essa reivindicação e, de há muito, feita pela coordenação da entidade que 
agrega os ex-combatentes e que deverá contar nesta Casa com o apoio de todos os Pares. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997 
Deputado RIVA - PMN 

 

4) PROJETO DE LEI: 
Modifica dispositivos na Lei n° 6.672, 
de 22 de outubro de 1995, que dispõe 
sobre a pesca, estabelecendo medidas 
de proteção à ictiofauna e dá outras 
providências. 

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

Art. 1° O inciso III, do Artigo 4°, da lei n° 6.672, de 22/10/97, passa a ter a 
seguinte redação: 

“Art. 4° ... 
I - ... 
II - ... 
III - pesca profissional artesanal, a praticada por pescador 

profissional, com residência comprovada no Estado de Mato Grosso, cadastrado pela FEMA, 
que exerça a atividade da pesca como seu principal meio de vida, não compreendendo 
serviços de terceiros”. 

Art. 2° Os §§ 2° e 5° do Artigo 6°, da Lei n° 6.672, de 22/10/97, passam a 
ter as seguintes redações respectivamente: 

“Art. 6° ... 
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§ 1° ... 
§ 2° Será dispensada a exigência do lacre para o transporte em 

pequenas distâncias, conforme dispuser o decreto regulamentador. 
§ 3° ... 
§ 4° ... 
§ 5° O limite máximo tolerado de pescado para o transporte 

terrestre e fluvial será de 1.000 (um mil) quilos por pescador profissional artesanal e até 
10.000 (dez mil) quilos por cooperativas e colônias definitivamente na FEMA - Fundação 
Estadual do Meio Ambiente.” 

Art. 3° O Artigo 7°, da Lei n° 6.672, de 22/19/95, passa a ter a seguinte 
redação: 

“Art. 7° O pescador amador poderá transportar até 15 (quinze) quilos 
de pescado, todos com cabeça e escama ou couro e ao consumidor até 10 (dez) quilos.” 

Art. 4° O Artigo 15, da Lei n° 6.672, de 22/10/95, passa a ter a seguinte 
redação: 

“Art. 15 Após a apreensão do pescado suspeito a FEMA - Fundação 
Estadual do Meio Ambiente armazenará o produto da pesca predatória em local apropriado 
por um prazo de 20 (vinte) dias, aguardando laudo técnico pericial que comprovará as 
irregularidades detectadas no pescado.” 

Art. 5° Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
sua publicação. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando em parte 
a Lei n° 6.672, de 22/10/95. 

 
JUSTIFICATIVA  
 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar dispositivos da Lei n° 6.672, 

de 22 de outubro de 1995, como forma de adequar o texto para a realidade em que se 
encontram os setores envolvidos com a atividade pesqueira em Mato Grosso. 

As alterações constantes da propositura atendem aos justos reclames de todas 
as categorias que atuam nesta área, já cansadas de constantes abusos e até maus tratos 
decorrentes de interpretações abusivas. 

Plenário das Deliberações Dep. “Oscar Soares”, em 06 de junho de 1997. 
Deputado RIVA-PMN. 
 
Com a palavra, o nobre Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, para apresentar duas Indicações e um 

Projeto de Lei: 

1ª)INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente do DETRAN, a urgente necessidade de se adotar providências que 
culminem com a instalação de 04 (quatro) lombadas eletrônicas no perímetro urbano da BR-
364/163, denominada de Avenida Pajé, no Município de Jaciara. 

Fundamentado no que dispõe a Resolução n 18/91, deste Poder Legislativo, 
requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DETRAN, 
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mostrando a urgente necessidade de se adotar providências que culminem com a instalação 
de 04 (quatro) lombadas eletrônicas no perímetro urbano da BR-364/163, denominada de 
Avenida Pajé, no Município de Jaciara. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O trecho da BR-364/163, que passa dentro do perímetro urbano da Cidade 

de Jaciara e que neste trecho se denomina Av. Pajé, está sendo chamado por todos os 
moradores de Jaciara de “O trecho da morte”. Isto se deve pelo elevado fluxo de veículos de 
todos os tipos, pesos e tamanhos que diuturnamente trafegam por aquele local, devido ser a 
BR-364/163 a principal rodovia de entrada e saída para o Estado de Mato Grosso. 

Como a citada rodovia atravessa toda a Cidade de Jaciara, as ocorrências de 
acidentes de trânsito são constantes, com colisões de veículos, atropelamento de pedestre e 
muitas vidas ceifadas. 

Com a presente Indicação, através da qual pedimos a instalação de apenas 04 
(quatro) lombadas eletrônicas na Av. Pajé, resolveríamos parte deste grave problema, pois 
diminuindo a velocidade dos veículos diminui os riscos de acidentes. 

Para melhor ilustrar a importância desta Indicação, temos recebido várias e 
justas reivindicações de todos os segmentos sociais e políticos de toda a região que abrange o 
Município de Jaciara, capitaneado pelo eminente Vereador Milton  Ferreira Júnior (Vereador 
Miltinho), um homem preocupado com o bem estar e a segurança do povo que tão bem 
representa. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN-PFL. 
  

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente do DETRAN, a urgente necessidade de se adotar providências que 
culminem com a instalação de 02 (duas) lombadas eletrônicas no perímetro urbano da BR-
364/163, denominada de Avenida JK, no Município de Juscimeira. 

Fundamentado no que dispõe a Resolução n 18/91, deste Poder Legislativo, 
requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DETRAN, 
mostrando a urgente necessidade de se adotar providências que culminem com a instalação 
de 02 (duas) lombadas eletrônicas no perímetro urbano da BR-364/163, denominada de 
Avenida JK, no Município de Juscimeira. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Baseada nas sugestões e reivindicações de todos os segmentos sociais e 

políticos do Município de Juscimeira e região, capitaneado pelo eminente Vereador Neudio 
Cavalheiro, um homem sério e que luta pelo bem estar de sua gente no intuito de dar 
melhores condições de vida com segurança e educação, é que pedimos ao Governo do Estado 
que determine ao DETRAN que faça a instalação com a maior urgência possível de 02 (duas) 
lombadas eletrônicas ao longo da BR-364/163, no perímetro urbano, onde é denominado de 
Av. JK, na Cidade de Juscimeira. 
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A premente necessidade da instalação dessas lombadas eletrônicas é no 
sentido de diminuir a velocidade de todos os veículos que trafegam por aquela localidade, 
num fluxo elevado, devido a ser a Rodovia mais importante para  a entrada e saída do Estado 
de Mato Grosso e diminuir o número de acidentes como colisões, atropelamentos e mortes. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN-PFL. 
 
3ª) PROJETO DE LEI: 

Denomina a Rodovia Estadual MT-470 
de “Antônio Ângelo Medeiros” e dá 
outras providências. 
 

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

Art. 1 A Rodovia Estadual MT-470, partindo do entroncamento da Rodovia 
Estadual MT-270, passando pelo Município de São José do Povo e indo até à BR-364, no 
entroncamento do Município de Pedra Preta, passa a ser denominada de “Antônio Ângelo 
Medeiros”. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O ex-Prefeito Municipal de São José do Povo, Sr. Antônio Ângelo Medeiros, 

nascido no dia 19 de maio de 1951, na Cidade de Urupês-SP, chegou em Rondonópolis em 
1961. Filho de Antônio Medeiros e de Dona Antônia Venturini Medeiros, juntos com seus pais 
trabalhou de sol a sol na foice e no machado em derrubadas de matas preparando a terra 
para o plantio, crescendo junto com a região e sendo o seu pai um homem empreendedor 
muito contribuiu para o desenvolvimento da região, tornando-se a maior produtora de 
algodão do Estado na época. 

Antônio Ângelo Medeiros, popularmente conhecido como “Toninho 
Medeiros”, casou-se com a Srª Rosalina Bruno Medeiros. Devido o seu espírito empreendedor, 
Toninho Medeiros sonhava e acreditava com dias melhores para a sua região, mudando-se 
para o Distrito de São José do Povo, onde iniciou e liderou a campanha pela emancipação 
política e administrativa do referido Distrito com o nosso apoio. Por ser uma pessoa prestativa 
e muito querida pela população, em 1987 foi eleito Vereador de Rondonópolis, representando 
o Distrito de São José do Povo, criando mais forças na luta pela tão sonhada emancipação, 
formando, assim, a Comissão Pró-Emancipação de São José do Povo, da qual oficializou como 
presidente. 

Com o apoio incondicional da Assembléia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, no dia 04 de julho de 1989 foi promulgada a Lei n 5.486 que desmembrava o 
Distrito de São José do Povo do Município de Rondonópolis, criando o novo município de São 
José do Povo, marco histórico para a população e que veio coroar com êxito a incessante luta 
desse autêntico cidadão São José Povense que foi Antônio Ângelo Medeiros. 
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Durante sua gestão, como Vereador, Toninho levou muitos benefícios para 
São José do Povo, criando infra-estrutura suficiente para a instalação do novo município. 

Em 03 de outubro de 1992, realizou-se a primeira eleição municipal de São 
José do Povo, onde Toninho Medeiros consagrou-se vitorioso e teve a honra de ser o primeiro 
prefeito da cidade que ele tanto amava. Na condição de Prefeito Municipal lutou contra 
muitas dificuldades. Mas Toninho tinha uma garra e uma sensibilidade a toda prova, 
deixando obras fundamentais para o desenvolvimento do seu município. Durante sua gestão. 

Toninho Medeiros instalou e mobilizou a Prefeitura e a Câmara Municipal; 
construiu vários quilômetros de rede de eletrificação rural, beneficiando centenas de 
produtores rurais, construiu uma central telefônica com capacidade para até 120 linhas 
telefônicas, instalando de imediato 63 linhas telefônicas residenciais e comerciais; reformou e 
ampliou várias escolas municipais; reformou, ampliou e adequou o prédio onde funciona o 
Posto de Serviço da TELEMAT, o INDEA, Junta de Serviço Militar e Exatoria Estadual; 
reformou, ampliou e mobilizou o Hospital Municipal José Salmen Hans, dando atendimento 
médico gratuito à população, com plantões médicos permanentes e adquiriu uma ambulância 
para a população; criou o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, municipalizando o 
atendimento ao público; construiu três mil e seiscentos metros de rede de abastecimento de 
água na zona rural, beneficiando aproximadamente trinta pequenos produtores rurais; 
adquiriu veículos e maquinários para o município; informatizou a administração pública 
municipal. 

O maior desejo da vida de Toninho Medeiros era ver o seu São José do Povo 
integrado aos outros municípios por via asfáltica. O que para muitos era considerado um 
sonho impossível, para ele era uma meta de trabalho. Com o apoio do Governo do Estado, 
Toninho conseguiu o seu intento, pois construiu sete quilômetros de asfalto ligando São José 
do Povo por meio de via asfáltica. Só que Toninho Medeiros teve o seu mandato de Prefeito 
interrompido aos 18 dias do mês de outubro de 1996, com o seu falecimento, deixando-nos 
saudades do grande companheiro que foi e, principalmente, para a população que se viu 
privada de seu maior benfeitor. 

Por tudo o que fez pelo seu município, pela sua simplicidade, pelo seu 
altruísmo, com homenagem póstuma, pedimos a unanimidade dos nobres Pares desta Casa 
para a aprovação deste Projeto de Lei, colocando o seu nome na Rodovia MT-470, Rodovia 
que liga São José do Povo à MT-270, altura da região da Serrinha e a BR-364, no 
entroncamento da Cidade de Pedra Preta. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN-PFL. 
 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, três Indicações de autoria do Deputado 

Paulo Moura: 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Superintendente da Fundação Nacional de Saúde, 
a necessidade de se viabilizar recursos e repassá-los à Prefeitura Municipal de Vila Bela da 
Santíssima Trindade para aquisição de uma unidade médico-odontológico. 

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

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

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Superintendente da Fundação 
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Nacional de Saúde, mostrando a necessidade de se viabilizar recursos e repassá-los à 
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade para aquisição de uma unidade 
médico-odontológico. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O município que indicamos para ser atendido através de unidades volantes de 

saúde tem uma extensão territorial ampla e com uma sustentação sócio-econômica baseada 
na agricultura e pecuária. 

Estas unidades possibilitarão um atendimento médico-odontológico no meio 
rural sem que haja a necessidade dos produtores que vivem em suas propriedades se 
descolarem para centros urbanos para solucionarem seus problemas de saúde. 

Devido à importância social de nosso pleito, onde beneficiará inúmeros 
trabalhadores rurais, contamos com o apoio dos ilustres Parlamentares no sentido de se 
aprovar por unanimidade esta propositura. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA-PPB. 
 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Superintendente da Fundação Nacional de Saúde, 
a necessidade da liberação de recursos para a instalação da rede de abastecimento de água no 
Bairro Aeroporto, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade. 

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

plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, com 

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Superintendente da Fundação 
Nacional de Saúde, mostrando a necessidade da liberação de recursos para a instalação da 
rede de abastecimento de água no Bairro Aeroporto, no Município de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As obras de saneamento básico são imprescindíveis aos programas de 

desenvolvimento das comunidades. Nesse sentido é que estamos propondo este expediente a 
fim de que sejam liberados os recursos necessários para a construção dessa obra, conforme 
projeto protocolado nessa Fundação. 

A população reivindica tal benefício, pois atualmente bebem água sem o 
menor tratamento. 

Entendemos ser de fundamental importância que o Poder Público crie 
condições de higiene e saúde condignas a todos os cidadãos. 

Cabe-nos ressaltar que a falta desse benefício ocasiona a todos os moradores 
os mais elevado índices de doenças transmissíveis por via hídrica, tais como: cólera, malária, 
tifo, etc, causando, assim, elevado índice de mortalidade, principalmente infantil. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
pleito alcance pleno êxito, tendo em vista a sua importância. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
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Deputado PAULO MOURA-PPB. 
 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Superintendente da Fundação Nacional de Saúde, 
a necessidade da liberação de se viabilizar recursos na ordem de R$ 105.000,00 (Centro e 
Cinco Mil Reais) e repassá-los à Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade a 
fim de combater a dengue. 

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

plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, com 

cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Superintendente da Fundação 
Nacional de Saúde, mostrando a necessidade de se viabilizar recursos na ordem de R$ 
105.000,00 (Centro e Cinco Mil Reais) e repassá-los à Prefeitura Municipal de Vila Bela da 
Santíssima Trindade a fim de combater a dengue. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade muito vem sofrendo com o 

epidemia da dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. 
Essa epidemia vem prejudicando a saúde de toda população ali existente pela 

falta de serviço especializado de combate ao mosquito e, até mesmo, de esclarecimento quanto 
à erradicação desse inseto. 

Visando combater essa epidemia, solicitamos a liberação de recursos dessa 
Fundação, atendendo, assim, aos anseios de toda população daquele município. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos Nobres Pares no sentido de que este 
pleito alcance pleno êxito, tendo em vista a sua importância. 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA-PPB. 
 
Também, sobre a mesa, proposições de autoria do Deputado Wilson Santos. 

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

Exm Sr. Secretário de Educação, a necessidade de se concluir a ampliação de salas de aula e 
reforma da escola de Agrovila de Palmeira. 

Com fulcro no Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta augusta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Educação, mostrando a 
necessidade de se concluir a ampliação de salas de aula e reforma da escola de Agrovila de 
Palmeira. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Agrovila de Palmeira, cercada de pequenos agricultores, situada na zona 

rural do Município de Santo Antônio do Leverger, resulta de assentamento realizado pelo 
INTERMAT com o intuito de implementar a reforma agrária no Estado. 
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Contando com um significativo número de famílias assentadas, passam a 
necessitar de um maior apoio do Governo na área educacional para atender o incremento da 
demanda por escola, conseqüência do aumento do número de crianças na idade escolar. 

Para atender esta demanda, a Secretaria de Estado de Educação iniciou a 
reforma do prédio ali existente, assim, como a ampliação do mesmo em mais três salas de aula 
de forma a permitir o acesso à escola a toda a população estudantil da Agrovila. No entanto, 
estas obras encontram-se paralisadas, trazendo com isso apreensão aos moradores da área 
quanto à educação de seus filhos. 

A importância que ganhou a educação no mundo moderno globalizado, 
ainda que para população rural, impõe que o Governo tome as providências necessárias para 
a conclusão da obra, permitindo, assim, prover a população de um insumo imprescindível 
para o seu desenvolvimento. 

Daí a nossa Indicação. 
Plenário “Deputado Oscar Soares”, em 04 de junho de 1997. 
Deputado WILSON SANTOS-PMDB. 
 
2ª) MOÇÃO DE APLAUSO: Com fulcro no que preceitua o Artigo 258, 

combinado com o Artigo 268, alínea “c”, do Regimento Interno desta augusta Casa, 
requeremos o encaminhamento do presente expediente ao eminente Deputado Federal Murilo 
Domingos pela sua ação em favor do meio ambiente e preservação dos recursos naturais, 
através da campanha “Salve o Peixe, Salve o Rio Cuiabá”, vazada nos termos que menciona 
em anexo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Estado de Mato Grosso, cujo nome já sugere uma exuberante natureza, tem 

a peculiaridade de abrigar em seu território três dos principais ecossistema do País, o 
Pantanal, a Amazônia e os Cerrados. 

Estes patrimônio, cuja riqueza não foi ainda sequer avaliada em sua 
plenitude, constitui, à luz da importância que tem hoje a preservação do meio ambiente, um 
tesouro que compete, principalmente ao povo do Estado, conservar e preservar. 

A onda de colonização, conseqüência da abertura de novas fronteiras 
agrícolas proporcionada pelos diversos programas de desenvolvimento do Governo Federal na 
década de 70/80, trouxe em seu bojo uma ocupação não planejada do Estado que redundou 
em agressão intensa ao ambiente, principalmente no que tange à cobertura vegetal (floresta), 
e as  bacias hidrográficas, estas vítimas de assoreamentos e depredação dos seus recursos 
pesqueiros. 

Os rios da bacia Platina, por se encontrarem na região mais intensamente 
povoada, além de contar com uma riquíssima e abundante ictiofauna, foram os que mais 
sofreram ações de pesca predatória em função do elevado potencial econômico representado 
pela abundância de peixes ali existentes. 

Este esforço exagerado de pesca redundou numa drástica redução do estoque 
pesqueiro desta bacia que, aliado ao intenso assoreamento e desmatamento das margens, põe 
em risco a própria sobrevivência de algumas espécies de peixes. 
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A percepção da eminência de um desastre ecológico mobilizou tanto o 
Governo como a sociedade, que através de diversos mecanismos institucionais, ou não, vem 
buscando impedir a consumação deste fato. 

Dentre estas ações, merece destaque a iniciativa tomada pelo eminente 
Deputado Federal Murilo Domingos-PTB, que desde 1994 lidera campanha de lançamento de 
alevinos de diversas espécies de peixes nativos nas águas dos rios que compõem a Bacia 
Platina, buscando dessa forma o repovoamento desses rios outrora fartos deste recurso. 

 A luta por ele desenvolvida, antes de forma solitária, conta hoje com o apoio 
de diversas entidades civis e governamentais, um exemplo sadio que frutificou e hoje já pode 
ser considerado um marco histórico no processo de recuperação da ictiofauna pantaneira. 

E, através de atitudes como essa voltada para o interesse público é que a 
população resgata a sua cidadania. 

O que a Campanha “Salve o Peixe, Salve o Rio Cuiabá” ensina, tanto na área 
de recuperação com educação ambiental, merece o aplauso de toda a população do Estado 
que nela deve se mirar para que não se perca de vez a imensa riqueza com que a natureza 
brindou o nosso Estado. 

Assim, esta Moção mais que uma forma de agradecer a iniciativa do cidadão 
Murilo Domingos é uma maneira de se estimular a que mais pessoas sigam o seu exemplo na 
busca de um desenvolvimento sustentável e de respeito à natureza. 

Plenário “Deputado Oscar Soares”, em 04 de junho de 1997. 
Deputado WILSON SANTOS-PMDB. 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. 
Com a palavra, o Deputado Luiz Soares (AUSENTE). Com a palavra, o 

Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, solicito a transferência da minha 

inscrição para a próxima Sessão. 
O SR. PRESIDENTE - Transferido. 
Com a palavra, o Deputado Gilmar Fabris... 
O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, nós, em nome da Liderança da 

Oposição nesta Casa, queremos indicar os nomes dos  Deputados Emanuel Pinheiro... 
O SR. PRESIDENTE - Antes do Deputado Moisés Feltrin indicar os nomes dos 

Deputados, esta Presidência quer fazer um alerta às Lideranças de que nós aprovamos um 
Relatório hoje. E eu gostaria que os Srs. Líderes lessem o Relatório, porque incidindo os nomes 
que já fizeram parte da CPI eu, como Presidente, quero dizer que não vou assinar o Ato. Não 
vou, mesmo porque a CPI que já foi arquivada, o Deputado Roberto Nunes que presidiu e 
assinou o arquivamento, dificilmente teria condições de rever a sua posição. 

Nós não vamos assinar um Ato de composição de CPI para não se fazer mais 
brincadeiras nesta Casa. Tem que haver respeito. Existe um Relatório que foi aprovado e que 
diz que haverá uma nova composição da CPI. 

Esta Presidência está comunicando, porque os Líderes até têm o direito de 
indicar os nomes, mas eu, como Presidente, tenho o direito de querer que a CPI funcione. Em 
função disso, não vou acatar que se indique os nomes de membros que já fizeram parte da 
CPI, que foram indicados e que solicitaram o arquivamento da CPI. 
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O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Moisés Feltrin. 
 O SR. MOISÉS FELTRIN - Nós queremos uma informação de V. Exª, com todo 

respeito a sua opinião:  existe apoio regimental quanto à decisão de V. Exª, no sentido de não 
aceitar?  Perguntamos isso porque gostaríamos de fazer uma ponderação. O Deputado 
Emanuel Pinheiro, por exemplo, não assinou o pedido de arquivamento, sequer participou da 
reunião quando da decisão de arquivamento da mesma. Portanto, foi um Deputado que não 
teve participação nenhuma no processo de arquivamento solicitado,  projetado e planejado 
pelos demais quatro membros da CPI. 

Então, gostaríamos de saber por que o Deputado Emanuel Pinheiro não 
poderá fazer parte dessa Comissão? 

Era apenas para nós termos essas informações, a fim de que pudéssemos nos 
sentar com os Deputados, novos companheiros de Bancada, e decidir se acataremos ou não a 
decisão de V. Exª, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Eu quero informar que os Deputados que solicitaram e 
assinaram o pedido de arquivamento da CPI são quatro. E quero dizer, também, que essa 
decisão está narrada no Relatório aprovado hoje de manhã. É só ler o Relatório. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Moisés Feltrin - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Eu peço a essa Presidência, através da sua 

Consultoria, que passe às nossas mãos, se possível ainda nesta Sessão, cópia do Relatório 
elaborado por V.Exª, juntamente com pareceres, para que nós possamos estudar como 
sairemos do impasse criado com relação à indicação dos demais nomes. E, nesse momento, 
essa liderança se atém apenas e simplesmente a fazer a indicação de um nome e, depois, 
estaremos tomando outra decisão. 

O SR. PRESIDENTE - Nós já solicitamos ao Consultor que providencie cópia, 
não só ao Deputado Moisés Feltrin, mas também aos demais líderes da Casa, do Relatório 
aprovado hoje pela manhã. E quanto ao que V. Exª me perguntava se encontra respaldo 
regimental, quero dizer que encontra respaldo no soberano Plenário, que votou. O Plenário é 
soberano! 

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

Deputado Gilmar Fabris. 
O SR. GILMAR FABRIS - Nós estamos inscrito no Grande Expediente e 

perguntaria a V. Exª se ... 
O SR. PRESIDENTE - Nós já havíamos anunciado a sua inscrição, mas como 

houve a Questão de Ordem...  
Com a palavra, o Deputado Gilmar Fabris, que dispõe de quarenta minutos 

para fazer o seu pronunciamento. 
O SR. GILMAR FABRIS - Acredito que não será o suficiente, e que deverei 

voltar aqui a usar da palavra pela Liderança e nas Explicações Pessoais, se necessário. 
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, esteve aqui a Presidente da CPI da URUCUM, 

a Deputada Zilda, encaminhando a esta Casa e ao Líder da Bancada de Oposição neste 
Parlamento, um Requerimento para que pudesse ser trocado o nome do Deputado Gilmar 
Fabris por um outro membro deste Bloco formado aqui, no Parlamento. Motivo: faltas! 
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Conforme o Regimento Interno que existe e foi criado na Comissão de URUCUM, o Deputado 
que não comparecer a um número “x” reuniões, estará automaticamente expulso, conforme 
dizia o documento apresentado pela Presidente, aqui nesta Casa. 

Eu volto a esta Tribuna para dizer a V. Exª, Sr. Presidente - e V. Exª, para 
minha felicidade, antes mesmo de fazer o meu pronunciamento, V. Exª já toma uma decisão 
em relação à CPI da SANEMAT - e creio eu e tenho certeza que o Regimento Interno lhe dá 
apoio nesse sentido, que a Presidência desta Casa poderá, sem sombra de dúvida, tomar 
decisões quando entender que a CPI ou as CPI’s que aqui estão formadas neste Parlamento 
não estão de acordo com esse respeitado Poder. 

Por isso, Sr. Presidente, eu volto a esta Casa e trago em mãos a cópia das Atas 
que, até então, conduziram a CPI da URUCUM.  E vejo aqui que no dia 02 de abril do ano de 
1997, nós já estamos em junho, a Ata diz:  “...Usando da palavra, o Deputado Gilmar Fabris 
colocou que a ocupação dos três cargos mais importantes pelos membros da Bancada de 
sustentação ao Governo ‘...não seria legal para a população..’ - não daria credibilidade - visto 
que parecerá uma questão política, considerando, por exemplo, que a Deputada Zilda foi 
adversária do ex-Governador e, hoje, atual Prefeito de Várzea Grande Jaime Campos”. Já 
havia, nessa ocasião, uma preocupação nesse sentido, porque entendo eu que uma CPI que é 
formada pelos blocos de Parlamentares que formam este Parlamento, deveria se ter, pelo 
menos, o respeito, a democracia e, acima de tudo, para que se desse credibilidade à sociedade, 
se mesclasse com todos os Blocos existentes. Mas, infelizmente, Sr. Presidente, o meu voto foi 
vencido. Na ocasião, eu dizia que, justiça seja feita, o Deputado Wilson Santos era o homem 
que havia proposto a CPI da URUCUM - e que, por sinal, apareceram as Letras pelo meio, mas 
não sei de onde vieram. Conheço o Deputado Wilson Santos, meu colega desde a Legislatura 
passada, e ele tem essa questão do URUCUM em mente.  Agora, já apareceram as Letras, que 
foram levantadas aqui, se eu não me engano, pelo Deputado Emanuel Pinheiro. 

Então, Sr. Presidente, eu disse, naquela reunião, que o Deputado Wilson 
Santos deveria escolher se queria ser Presidente ou Relator.  Então, na ocasião ficou como 
Relator. Mas não havia necessidade, de forma alguma, de que Bloco de Situação ficasse 
também com a Presidência.  Mas entendeu a Deputada Zilda que o cargo era importante. Se 
não bastasse... Eu já fui Suplente nesta Casa, no meu primeiro mandato, cheguei aqui como 
Suplente e não podia, naquela ocasião, exercer cargo algum em CPI. Mas, infelizmente, Sr. 
Presidente, e eu peço à Assessoria Jurídica desta Casa que veja se o Suplente pode ocupar 
cargo na CPI, seja de Presidente, seja de Relator, ou seja de Vice-Presidente. Eis que o colega 
nosso, Deputado, ocupa, hoje, a Vice-Presidência desta CPI e faz da mesma um palanque 
eleitoral. Anda pela Capital, anda pelo Estado e por todos os órgãos de imprensa carregando 
isso como se fosse a bandeira para melhorar a nossa querida Vila Bela, ex-Capital deste 
Estado. Lá mesmo não vai, não se sabe de nenhuma obra que levou a esta cidade. Um povo 
entristecido, um povo aguardando o Parlamentar, que levar sequer um remédio, porque é um 
bom médico, um homem que entende de saúde, mas eis que prefere ficar na Capital, andando 
de órgão em órgão. 

Eu o vi, hoje, estava lá visitando o Tribunal de Justiça. Todo importante! 
Pegava para falar, não sabia nem o que a Justiça tinha decidido na questão do Narita. “É, 
decidiu... Acho que é uma sentença. Acho que é não sei o quê...”  Fazendo um vexame na 
televisão e pedindo apoio lá, no Poder Judiciário, vergonhosamente. Deveria se colocar no seu 
devido lugar de Suplente, como todos nós que aqui já fomos. Eu falo com propriedade, porque 
cheguei como Suplente e não fiz e nem participei de nenhum caso de nenhuma CPI. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.32  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Mas, vamos continuar vendo a nossa querida CPI. 
A CPI, Sr. Presidente, se associou, na data de hoje... Se for para moralizar 

definitivamente este Parlamento, eu vou provar que essa CPI tem que ser interrompida e, 
dentro do rigor da lei e do Regimento, se convocar novamente para iniciar os trabalhos. A CPI 

foi criada pelo Ato n 03, de 25 de março de 1997. Esse Ato foi publicado no Diário Oficial do 
dia 31 de março de 1997. A primeira reunião da CPI aconteceu no mesmo dia da expedição 
do ato e antes da sua publicação no Diário Oficial. 

Veja só, Sr. Presidente, antes de começar o jogo, já sabiam que estava 2 a zero. 
Amanhã vai jogar Palmeiras... Corinthians e São Paulo! Mas os resultados eles já estavam 
sabendo. Nem sequer foi publicado, já tinha minha falta na primeira reunião. Pois nem 
sequer foi publicado, nem se criou, nem se oficializou, como que o Deputado Gilmar Fabris 
vai comparecer na exata sessão em que já estava havendo?. 

Então eu pergunto a V. Exª: está correto? Está correto, antes de sua 
publicação, já ter a primeira reunião da CPI? Eu acredito que não. Mas, os fatos estão todos 
acontecendo. Aí há o registro de que os Deputados Gilmar Fabris e Amador Tut foram 
indicados pela União por Mato Grosso, como se coligação partidária fosse Bloco Parlamentar. 
Lindo! Maravilhoso! Tem mais um Bloco Parlamentar nesta Casa: União por Mato Grosso, 
Frente de Cidadania. Os apelidos que nós damos, para disputar as eleições, viram Bloco 
Parlamentar dentro deste recinto. 

E assim foi, sucessivamente. Aqui estão outros erros que anotei. 
Também vejo aqui, Srs. Deputados: a CPI foi criada com o objetivo de 

proceder à investigação sobre o processo das vendas de Minas da URUCUM, e emissão de 
contas de Títulos do Tesouro Estadual. 

“Art. 51 A Comissão de Inquérito, composta de 05 membros, tem por fim a 
apuração de fato determinado, constante do ato que deu origem à sua criação.”  Até aí, tudo 
bem: se criou a CPI para apurar o fato URUCUM, no entanto, ela faz dois assuntos distintos, 
sem indicação alguma. 

Acontece, Sr. Presidente, que é para saber se comprou a URUCUM ou vendeu 
a URUCUM. Ninguém sabe mais se essa CPI fala em URUCUM, se fala em Letras. 

Aliás, Sr. Presidente, eu queria que nós, nesta Casa, com o apoio de nossos 
companheiros Deputados, criássemos aqui uma homenagem para os ex-Secretários que 
deram conta de vender esses títulos podres do Estado de Mato Grosso, com deságio de 8% só, 
de 2%, de 7% e de 5%.  Verdadeiros heróis!  Porque eu faço aqui um desafio a qualquer 
Parlamentar empresário, faço um desafio a qualquer empresário deste Estado, para que 
adquira um título deste Estado pelo menos por 50% do valor. Ninguém quer nem de graça, 
nem de graça! Pois um Estado que não paga funcionário, um Estado que tem uma dívida 
monstruosa com a União, um Estado que não paga os seus funcionários em dia e não arrecada 
para que ele possa sobreviver, um Estado que tem o seu banco falido não vai vender uma nota 
promissória nem por 50% do seu valor! 

Por isso, Sr. Carlos Almeida, Sr. Rodovalho, parabéns! Os senhores são uns 
verdadeiros artistas! Eu queria saber a mágica que fizeram para enganar a economia 
brasileira. O pessoal que comprou essas letras deve estar reclamando até a data de hoje, com 
certeza entraram na maior “fria”, na maior “gelada” da História. Então, nós não devemos 
estar aqui apurando - e eu vejo lá o Suplente fazendo as suas indagações: “Mas, como que o 
Sr. Secretário vendeu com 7% de ágio e etc...” Não sabe nem o que está conversando! Uma 
Letra que vale 100, neste instante, vender por 97, é herói! Tem que vir para cá e receber a 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.33  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

“Comenda Marechal Rondon”, tem que receber, porque este é um herói. Ir no mercado 
brasileiro, com uma nota “fria” dessa natureza, com nota desvalorizada de um Estado falido e 
vender por só 7% de deságio, é “Comenda Marechal Rondon”! 

Então, por isso, Sr. Presidente, eu vou encaminhar a V. Exª... 
Deselegantemente, a Presidente apresentou aqui, hoje, a minha expulsão, vamos assim dizer, 
me expulsando desta CPI. Achei que não foi de forma elegante, mas assim ela procedeu.  Até 
diz que tem um Regimento e por isso, Sr. Presidente, chamo a atenção de V.Exª, neste 
momento - me desculpe por assim dizer - mas que também faça cumprir o Regimento desta 
Casa, que pegue e entregue à Consultoria Técnico-Jurídica, para que possa definitivamente 
ver essa questão, antes mesmo de ter aqui uma CPI publicada no Diário Oficial  ter se 
realizado uma Sessão seis dias antes. Isso é histórico para o Parlamento e histórico para o 
Brasil! Isso é como o cidadão que ainda não foi diplomado e já vir tomar posse! Toma posse 
antes mesmo de ser diplomado! Esse é o caso que ocorreu com a CPI. 

Então, eu encaminho, Sr. Presidente, neste ato, um Ofício: 

“Ofício n 025/97/GDGF, de 04 de junho de 1997. 

Exm Sr. Deputado Riva, DD. Presidente da Assembléia Legislativa, 
Sr. Presidente, 
É com profundo pesar que venho à respeitosa presença de V. Exª para 

apresentar, nos termos do Art. 69 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a minha 

renúncia como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato n 03, de 25 
de março de 1997, com o objetivo de ‘proceder à investigação sobre o processo de venda das 
Minas de URUCUM e, ainda, emissão e compra de Títulos do Tesouro Estadual’ por perceber, 
desde o início, que ela sinaliza os seus trabalhos com o desrespeito a consagrados princípios 
do Regimento Interno, e maculando a salutar instituição das comissões parlamentares de 
inquérito com atos de arbitrariedades. Não se pode resgatar a legalidade com atos ilegais. 

Assim, Sr. Presidente, imposta a ditadura dos ‘três’, a exigida eleição para a 
escolha do Presidente e Vice-presidente dessa CPI não foi adotada...” 

Está aqui, eu estou encaminhando a V. Exª as Atas! Não houve nenhuma 
eleição; lá, forçosamente, teve nomeações! 

“...e nem processo democrático para a indicação do Relator, observado; 
equivocada em seus objetivos, segundo meu entendimento, ela foi requerida ao arrepio do 
preconizado no Art. 51 do Regimento Interno, pretendendo, ao invés de apuração de fato 
determinado, investigação de fatos de natureza diversa, ou seja, a venda das Minas de 
URUCUM e a emissão e compra de Letras Financeiras do Tesouro Estadual...” 

Isso é caso para duas CPI’s! Não tem nada a ver uma coisa com outra, a não 
ser que foi comprada essa URUCUM com as Letras - o que eu não sei. 

“...a indicação de meu nome e do Deputado Tut para compô-la, por 
informação da Ata de sua primeira reunião, esteve a cargo da União por Mato Grosso. Ao que 
se sabe, a União por Mato Grosso não é Bloco Parlamentar; também, essa primeira reunião foi 
realizada na data de 25 de março de 1997, a qual coincide com a edição do Ato de sua 
criação e com a antecedência de 6 dias de sua publicação no Diário Oficial. 

Ademais, Sr. Presidente, integro, como Vice-Presidente, a Comissão de 
Constituição e Justiça que também se reúne toda terça-feira, às 17:00 horas, o que coincide 
com as reuniões ordinárias da CPI em Questão. Não aprendi, infelizmente, a mágica de 
comparecer em lugares diferentes ao mesmo tempo. 
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Queira, mais uma vez, acolher sinceras manifestações de admiração e 
respeito que devoto a V. Exª. 

Deputado GILMAR FABRIS - PL” 
O Sr. Wilson Santos - V. Exª me concede um aparte, nobre Deputado Gilmar 

Fabris? 
O SR. GILMAR FABRIS - Com muito prazer, nobre Deputado. 
O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, colega Deputado Gilmar Fabris, solicito 

um aparte para fazer algumas correções ao seu discurso. 
Primeiro, quero dizer que V. Exª não foi expulso da Comissão.  Segundo, dizer 

que V. Exª, de maneira correta, registrou sua preocupação no dia 02 de abril de 1997, 
quando da composição dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Relatoria. 

Quero dizer a V. Exª que a Comissão está criada desde o dia 18 de março de 
1997. Quando houve a publicação do Ato, a Comissão já estava criada há 12 dias, aprovada 
por unanimidade por este Plenário, através de um Requerimento com 09 assinaturas. E dizer 
que quem disse que a Frente de Cidadania e Desenvolvimento indicaria três membros para 
cada Comissão, seja Ordinária ou seja Comissão Especial, não foi a Deputada Zilda, mas, sim, 
o povo de Mato Grosso.  Quando deu à Frente de Cidadania e Desenvolvimento, em 1994, a 
maioria das cadeiras do Parlamento; quando deu à União por Mato Grosso, em 1990, 18 das 
24 cadeiras. Lembro-me, aqui, da CPI do Trabalho Escravo, composta pelos seguintes Srs. 
Deputados: Romoaldo Júnior, Lincoln Saggin e Jorge Yanai. Os três valorosos Deputados 
representando a União por Mato Grosso e, representando a Frente de Cidadania, os 
Deputados: Wilson Santos e Serys Slhessarenko. 

De fato, V. Exª tem razão, porque naquele momento - o Deputado Romoaldo 
Júnior está chegando, aqui, agora - os Deputados da União concederam à Deputada Serys 
Slhessarenko o cargo de Presidente da Comissão e ao Deputado Wilson Santos o cargo de 
Relator! Mesmo a União tendo a maioria na Comissão, ela entendeu que os dois Deputados 
deveriam ocupar os dois cargos mais importantes e o Deputado - se não me falha a memória - 
Romoaldo Júnior foi o Vice-Presidente daquela Comissão. O Relatório apresentado por esse 
Relator foi aprovado pela unanimidade dos cinco membros. Fizemos visita à Usina de Poconé, 
à Usina de Rio Branco ou de Lambari, ouvimos vários sindicalistas, trabalhadores, 
proprietários de usinas, de cooperativas e o relatório foi aprovado por unanimidade. Mas, a 
composição dela é o número de cadeiras que cada Partido fez aqui. 

Para encerrar, Deputado Gilmar Fabris, com relação ao Artigo 51, que V.Exª 
coloca, e que a CPI deve investigar o fato determinado, está investigando, porque os dois 
fatos...(O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA, COMUNICANDO QUE SE ESGOTOU O 
PERÍODO DE APARTE) 

O Sr. Wilson Santos - V. Exª me concede mais um aparte? 
O SR. GILMAR FABRIS - Com todo o prazer. 
O Sr. Wilson Santos - ...os dois fatos que podem aparentemente parecer 

divergentes, são convergentes. Porque o Banco Vetor foi o Banco que vendeu as ações da 
URUCUM na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E foi justamente, nobre Deputado, o Banco 
que mais - não sabemos o porquê - participou dos leilões e que mais venceu os leilões em 
determinados períodos. Então, daí a correlação muito próxima do Banco Vetor estar 
participando das duas operações. 

Com relação aos Secretários que conseguiram vender as Letras Financeiras do 
Tesouro Estadual a 7, 8, 10% de deságio serem heróis, eu não vejo assim. Porque eu não vejo 
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nenhum Banco ou Corretora, seja de porte médio, pequeno ou grande, fazer caridade com  
seu dinheiro. Todos que compraram as LFTE’s compraram para ganhar e ganharam e muito! 
Ninguém perdeu dinheiro, até porque elas têm, Presidente Riva, prazo para serem resgatadas 
pelo Tesouro Nacional. 

Nós vimos agora, através de denúncia do Senador Roberto Requião, que há 
uma operação chamada “cadeia da felicidade”. É um lugar onde quem está fora quer entrar 
na cadeia e quem está dentro não quer sair de jeito nenhum. Essa é a “cadeia da felicidade”, 
Deputado Quinca dos Santos! E essa “cadeia da felicidade” proporcionou, em novembro, um 
milhão e oitenta e oito mil a duas corretoras, a Perfil e Negocial, proporcionou seiscentos e 
cinqüenta mil a três Corretoras, a Perfil, Negocial e Vitória - somente em 24 horas. É uma 
maravilha essa “cadeia”!  Tem gente pedindo para ser preso e quem está lá não quer sair. 
Então, de fato, alguns com mais ágio, outros com menos ágio. Mas, V. Exª pode ter a certeza 
que os banqueiros são extremamente profissionais, não brincam com o dinheiro e não 
facilitaram em ganhar. 

Agora, eu quero deixar claro que o Deputado Gilmar Fabris não foi expulso, 
até porque a CPI não tem poder para tal. A CPI sugeriu a substituição do Deputado Gilmar 
Fabris há várias semanas atrás.  O Líder da Bancada, Deputado Moisés Feltrin, solicitou mais 
uma oportunidade, que foi concedida ao Deputado  Gilmar Fabris,  e ele voltou a participar. 
Mesmo assim, de dezenove reuniões, o Deputado Gilmar Fabris participou de apenas cinco 
reuniões, até porque ele é, de fato, membro da Comissão de Constituição e Justiça, é atarefado, 
presidiu esta Casa. 

Não há, por parte de nenhum dos membros, Deputado Gilmar Fabris, 
nenhuma forma de revanche, de vingança ou de demérito a V. Exª. Não há esse sentimento 
por parte dos Deputados. Respeitamos V. Exª. Sou Relator da CPI com o seu voto, com o seu 
apoio. Eu quero deixar claro que não houve expulsão, até porque V. Exª é um companheiro, 
chegou a esta Casa com o voto do povo, representa o povo e nós não temos poder para 
expulsar ninguém, apenas cumprir o Regimento Interno da Comissão, dando a sugestão para 
substituição de V. Exª, garantindo à União por Mato Grosso o mesmo espaço através de um 
outro colega.  Muito obrigado, Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS - Agradeço o aparte do Deputado Wilson Santos. Vejo e 
admiro a cada instante esse Deputado por sua inteligência. 

Eis que o Banco Vetor, coincidentemente, está metido na URUCUM, nas LFTE’s 
e agora, então, o caso passou a não ser mais distinto, porque o Banco Vetor está metido nesse 
Brasil inteiro, no que se trata de dinheiro - seja Brasília, seja Nordeste, seja Centro-Oeste. 

Também diria ao Deputado Wilson Santos, que quando eu digo que os 
Secretários são verdadeiros heróis, eu falo propriedade. Veja V. Exª que há 72 horas atrás 
vários destes Bancos que V. Exª disse que não perdem dinheiro tomaram calote de Alagoas e 
calote da Prefeitura - eu acho - de Osasco. E digo mais, algumas Letras de Mato Grosso, nessas 
horas, nós vamos ver o Jornal Nacional dizer de mais um calote que se aproxima na região do 
Centro-Oeste, pelo Estado de Mato Grosso, porque não tem para pagar, Deputado Wilson 
Santos. Não tem como ir lá buscar, fazer ou acontecer. 

Então, eu acho que na verdade essa questão das Letras acabou-se investigando 
todos por questão do caso Narita, que teve o escândalo publicado pela imprensa nacional. 
Teve que se desenrolar e começar a chamar Secretários de Estado, diretores de Banco para que 
pudesse chegar até mesmo no Sr. Marcos Narita e num denominador comum. 
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Mas V. Exª sabe perfeitamente, Deputado Wilson Santos, que não caberia 
numa só CPI esses dois assuntos. Até sei, já foi palco de conversa nossa, que V. Exª não sabia o 
porquê caiu a Comissão das Letras dentro dessa CPI que aí está composta. Foram, eu acho, 
propostas de companheiros nossos do Bloco da Oposição, ficando assim a CPI composta para 
investigar a URUCUM e as LFTE’s. 

Também, Deputado Wilson Santos, conversava com V.Exª antes de fazer o 
meu pronunciamento e V. Exª dizia: “Mas eu vim às 10 horas da manhã, na reunião, onde 
ouvimos o Secretário Carlos Almeida”. E eu estava presente e à tarde já fui expulso. Ele falou: 
“Não, V. Exª já estava expulso há dois dias atrás”. Quer dizer que então, naquela audiência,  
eu já estava em campo indevidamente. 

Mas, considero V.Exª, que já disse que não foi uma expulsão, foi um pedido 
de indicação, para que pudessem indicar um novo membro pela União por Mato Grosso. 

E eu espero que essa CPI ainda tenha a sensibilidade, Deputado Wilson 
Santos, para não correr o risco de não ter credibilidade lá fora. Quando eu me refiro a V.Exª é 
porque V.Exª tocou essa CPI da URUCUM há muito tempo. Essa questão da URUCUM foi 
palco de muitos debates aqui no Parlamento, na gestão passada. Então, eu acho que V.Exª tem 
poderes para tal, por isso é Relator, e se quisesse ser Presidente, teria o meu voto. Mas, eu acho 
que V.Exª deveria pedir à Deputada Zilda para que indique o nome de um novo Presidente 
para essa CPI. Seja o outro membro que vai entrar, do Bloco de Oposição, porque, senão, 
qualquer companheiro nosso que lá estiver, vai fazer papel de “menino de recado” e de 
“boneco”, como fazem eu e o Deputado Amador Tut, infelizmente. 

Até porque, Deputado Wilson, eu entendo pouco de economia também. Não 
seria a pessoa mais indicada para estar mexendo com essa CPI das Letras. Mas sei que 
qualquer um de nós, que formos indicados nessa situação que ora se encontra, tanto que 
V.Exªs estão indo a Brasília e eu jamais fui convidado... Vai não sei onde, e jamais fui 
convidado. E nem também quero ser! Já vou avisando, também: não fui e nem quero. 
Também nem quero ir a Brasília mexer com ninguém, até porque acho que aquele Requião é 
outro “aparecidinho”. E ele estava cassado no Paraná, e estava agora se aparecendo, mas 
“baixou a bola”. “Baixou a bola”, já não se ouve Senador, já não se ouve Governador, porque 
o “pau” já pegou na CPI.  É capaz daquele Wagner, que tem um olho só, parar na cadeia. 
Aquele lá, com certeza! “É, Wagner! Você vai pagar por todo mundo e vai parar na cadeia.” 
Igual ao caso dos dois Deputados, que em duas linhas escreveram: “Renuncio ao meu 
mandato em nome de Jesus e em nome de minha família”. Quer dizer, o homem deve ter 
chamado e falou: “Você leva isso aqui e tal... Até logo!  Você vai agüentar os duzentos votos 
que nós levamos aqui. Vai embora. Cai fora, vai se eleger de novo, vai estar com dinheiro no 
bolso”. E lá  foram embora os dois bacanas e com certeza...  

Tenho medo de ser Governador do Estado, porque o tamanho da “mala” que 
deve ter levado, ganha qualquer governo, em qualquer Estado do Brasil, com certeza. O Brasil 
inteiro, qualquer cidadão brasileiro sabe disso, não tem nenhum brasileiro que não sabe. 

Então, vai votar agora a reeleição,  e aprova num minuto. Hoje, já votou em 
2ª votação, o Senador já publicou o Ato e, amanhã, é capaz de ter eleição também, se 
depender, se entender que o Presidente da República vai estar em situação difícil em 98, se 
antecipa o plebiscito.  Vamos tocar uma eleição já.  É o que está faltando. 

Então, por isso, Deputado Wilson Santos, eu não saio, também, dessa 
Comissão com nenhum rancor, com nenhuma mágoa, não.  Eu acho que V. Exªs acabam de 
me dar um presente, quando me tiram dessa CPI.  Eu fico entristecido e não queria para o 
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meu pior inimigo que fosse indicado para a mesma, para assistir o show do nosso colega 
Deputado Suplente, que ele vai a todas as reuniões da CPI, onde faz perguntas realmente que 
parece que está querendo levar o cidadão à cadeia: “Mas, o Senhor fulano, dia tal do tal, o 
Senhor fez isso, isso e isso”.  Devia ele ir para lá trabalhar para, na outra eleição, não ficar de 
Suplente e vir, aqui, incomodar, ganhar de primeira e chegar aqui, V. Exª está entendendo? 
Com todo o respeito de todos nós. Aí vem escrito no jornal:  “É, porque o Deputado Gilmar 
Fabris está sub judice, acho que iremos expulsá-lo”. Vá! Parabéns! O homem teve 7 mil votos, 
eu tive 12 mil e 500 votos, o dobro dele, mas já estou sendo expulso. 

É como disse V. Exª: Eu estou aqui pelo voto do povo.  V. Exª lembrou bem. O 
Bloco de apoio ao Governo tem direito de colocar três membros na CPI, mas o povo não disse 
nas urnas que tinha que ficar com a Relatoria, com a Presidência e com a Vice-Presidência, e 
ainda dar pito e expulsar os outros dois, de vez em quando, quando for necessário.  Isso a 
população não falou. 

Então, deixo aqui a minha preocupação, Sr. Presidente, deixo aqui aos Srs. 
Deputados, senão quiserem dar para nós a Presidência, que dêem para a Deputada Serys 
Slhessarenko, como eu já havia dito - de tanto eu falar, nesses dias indicaram-na para uma 
Comissão, ela mesmo me disse: “Olha, fui indicada para uma Comissão”.  Mas, V. Exª está em 
quinto lugar lá, pode ter certeza que ainda não vai chegar lá, não.  Então, dêem para a 
Deputada Serys Slhessarenko. 

Não que a Deputada Zilda, que está ausente - eu não gosto de falar na 
ausência, mas ela se encontra ausente - não que ela não tenha competência, Deputado Wilson 
Santos.  Ela tem competência de sobra, mas desde que tenha membros nossos ocupando 
cargos também, senão vai acontecer igual ao caso da SANEMAT. 

Sabe o que vai acontecer com a SANEMAT, companheiro e Presidente, 
Deputado Riva? Será arquivada, novamente, não tenho dúvida!  Lembra o que eu falei: “Ou 
mais cedo ou mais tarde, é questão de formar o bloco”. Primeiro, porque vai ser arquivada, 
não tenha dúvida de que vai ser arquivada novamente essa CPI. 

Então, era isso, Sr. Presidente. Eu quero que V. Exª, Deputado Wilson Santos, 
que é um homem que realmente deveria estar à frente dos holofotes nesta CPI do URUCUM, 
mas está um pouco apagado, porque, infelizmente, o Suplente tampa um pouco o trono 
verdadeiro desta CPI, aquele que veio com a preocupação desde o outro mandato e que é o 
verdadeiro homem que propôs esta CPI. Então, tome cuidado, senão na semana que vem V.Exª 
poderá estar discursando como Deputado expulso também nesta Casa, e o homem assume 
definitivamente. Era só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Com base no Art. 69, em função da retirada do Deputado 
Gilmar Fabris da CPI, solicitamos à Liderança da União por Mato Grosso que indique novo 
membro para a composição da CPI. 

Não havendo mais orador inscrito no Grande Expediente, passemos à Ordem 
do Dia. 

Indicação... 
O Sr. Ricarte de Freitas - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Ricarte 

de Freitas. 
O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente, como todas as Indicações 

apresentadas na presente Sessão já são de conhecimento dos Srs. Deputados, solicito que 
sejam votadas englobadamente. 
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Em votação o Requerimento oral de autoria do Deputado Ricarte de Freitas. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

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

Moção de Louvor, de autoria do Deputado Humberto Bosaipo ao Sr. Deputado 
Hatiro Shimomoto, face à sua profunda dedicação a difusão da filosofia Seicho-no-iê em 
nosso País. 

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

Moção de Aplauso, de autoria do Deputado Wilson Santos, ao Deputado 
Federal Murilo Domingos,  pela sua ação em favor do meio ambiente e preservação dos 
recursos naturais, através da campanha “Salve o Peixe, Salve o Rio Cuiabá”. 

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 autoria do Deputado Riva, solicitando convocação de 
Audiência Pública para o dia 17.06.97, às 15:00 horas, para discutir com a sociedade a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias  - LDO para 1998. 

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

Requerimento de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMAT, 
solicitando prorrogação do prazo de funcionamento da referida Comissão por mais 60 
(sessenta) dias. 

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

Requerimento de Informação, de autoria do Deputado Eliene ao Secretário de 
Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, solicitando quando será viabilizado o Projeto 
Demonstrativo do Programa de Irrigação por Inundação da Associação dos Produtores Rurais 
do Vale do Tapirapé - ASPROVALT. 

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

Requerimento de Informações de autoria do Deputado Paulo Moura, ao Exm 
Sr. Governador do Estado, com cópia ao Presidente do DVOP, indagando sobre quando o 
Governo do Estado pretende iniciar as obras de recuperação da MT-130 e qual o custo 
estimado dessa obra. 

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

Requerimento de Informações, de autoria do Deputado Paulo Moura, ao Exm 
Sr. Governador do Estado, com cópia ao Secretário de Estado de Fazenda, indagando sobre os 

motivos que levaram o Governo do Estado a retirar da Assembléia a Mensagem n 31, que 
“Consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
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Mercadorias e sobre Prestações de serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS”, e quando o Governo pretende reapresentar o referido projeto de lei. 

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

Em 2ª discussão, em regime de urgência, Mensagem 19/97,  Projeto de Lei n 
84/97, de autoria do Poder Executivo, que cria Circunscrições Regionais de Trânsito - 
CIRETRAN’s, nos Municípios de Terra Nova do Norte, Nova Olímpia e Nobres. 

Convocamos o Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária, Deputado Paulo Moura, para reunir em plenário e exarar o seu 
Parecer. 

Registramos, com muita satisfação, a presença do Vereador Gelson Pinto, do 
PMDB de Diamantino, em nossas galerias, a pedido do colega Deputado Wilson Santos. 

O SR. PAULO MOURA - Em nossas mãos, para emitir Parecer à Mensagem n° 
19/97, de autoria do Poder Executivo, que cria Circunscrições Regionais de Trânsito - 
CIRETRANS, nos Municípios de Terra Nova do Norte, Nova Olímpia e Nobres. 

Nós convidamos para relatar a presente matéria o ilustre Deputado Moisés 
Feltrin, membro titular da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária. 

O SR. MOISÉS FELTRIN (RELATOR) - Sr. Presidente da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, Deputado Paulo Moura, nós, 
embora concordando em parte com a observação feita pelo Deputado Humberto Bosaipo, na 
manhã de hoje, com relação a este Projeto, porque nós também achamos que criação de 
cargos numa situação como essa em que o Estado está passando muita necessidade, sem 
condições de se desenvolver e etc. Mas nem por isso nós estaríamos impedindo que a matéria 
tramitasse nesta Casa, pelo fato de estar atendendo esses três municípios com a 52ª, 53ª e 54ª 
CIRETRAN, nos municípios de Terra Nova do Norte, Nova Olímpia e Nobres. Inclusive, 
existem municípios aqui que eu e o Deputado Humberto Bosaipo temos interesses em comum, 
como é a CIRETRAN do Município de Nobres. 

Está tramitando em regime de urgência urgentíssima e nós somos de Parecer 
favorável à tramitação do Projeto e com o nosso voto a favor. 

Era só isso, Sr. Presidente da Comissão. 
O SR. PAULO MOURA - O Parecer do ilustre Relator, Deputado Moisés 

Feltrin, foi favorável à tramitação da referida matéria. 
Portanto, passemos à coleta de votos dos demais membros desta Comissão: 

Deputado Luiz Soares (COM O RELATOR); Deputado Pedro Satélite (COM O RELATOR). Esta 
Presidência também acompanha o voto do Relator. 

Portanto, ilustre Presidente, aprovada para a sua tramitação normal. 
O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer... 
O Sr. Humberto Bosaipo - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o nobre Deputado 

Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, eu volto ao assunto do DETRAN, 

porque eu quero fazer, aqui, uma série de denúncias ao Diretor-Presidente do DETRAN, 
durante a próxima semana.  
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Aproveito da oportunidade em que esse moço faz um festival político, e a 
Bancada do Governo se arrependerá amargamente por estar omissa nesse processo, porque eu 
vou trazer provas fundadas que vão desmoralizar, inclusive, membros da nossa Bancada, que 
estão votando a criacão de CIRETRAN num momento tão delicado, como esse pelo qual passa 
o órgão em Mato Grosso. Onde a corrupção é desenfreada, Sr. Presidente. E eu já trouxe 
provas nesta Casa e vou apresentar mais provas, porque estou formulando a documentação 
ampla para desmascarar de vez este órgão que não está só fazendo política partidária, não! 
Ele está beneficiando famílias. 

Eu estou no encalço do rombo das lombadas eletrônicas, Sr. Presidente, 
porque tem muita gente envolvida nisso, dos seguros do DETRAN. Eu estou no encalço dos 
fornecedores desse Órgão, dos vôos de avião que esse moço tem patrocinado, inclusive rindo 
na nossa cara. E nessa cadeira onde está sentado o Consultor-Técnico Jurídico da Mesa ele 
afirmou em alto e bom som que é candidato a Deputado Estadual. 

Estou mandando, também, uma representação ao zeloso Procurador da 
República, Dr. Roberto Cavalcanti, para que ele tome as mesmas providências que tem 
tomado com os candidatos da União por Mato Grosso com relação ao Sr. Carlão. 

E por isso que essa imoralidade aqui, no que pese todos os municípios 
precisarem de uma CIRETRAN, aqui estão definidos - inclusive, eu estou sabendo as 
empreiteiras que vão construir as sedes das CIRETRAN´s. Eu duvido e aposto e pergunto aos 
Deputados do Governo se eles sabem quem vai construir essas CIRETRAN´s aqui? Pois eu já 
sei. Já está tudo de carta marcada... 

A Srª Serys Slhessarenko (FALA DA BANCADA) - Eu também já sei! 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - A Deputada Serys Slhessarenko também já 

sabe. É tudo de carta marcada, porque tem que deixar a comissão para o Sr. Carlão. E aí vão 
pensar que o Deputado Humberto Bosaipo está com birra com esse rapaz. Eu não preciso 
disso e nem quero me comparar a esse cidadão.  Mas a podridão nesse Órgão, Sr. Presidente, 
esta Casa tem o dever de colocar para fora. E é por isso, Sr. Presidente, que o Governador 
também comete um equívoco muito grande, pois há pouco eu li um requerimento do 
Deputado Eliene indagando da Secretaria de Fazenda pôr que vão fechar as Exatorias. Para 
enxugar a máquina? É o discurso do Sr. Valter Albano. E aí, numa tacada só, lá vem o Sr. 
Carlão criando mais cargos de DAS III, DAS I, por Decreto - sei lá o que eles podem criar.  Eu 
registro aqui o meu posicionamento com relação a essa fato. Muito obrigado. 

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

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

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

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

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

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. Não 
tendo sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente.  
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Não havendo mais matéria na Ordem do Dia, passemos às Explicações 
Pessoais. 

Esta Presidência solicita ao Deputado Rene Barbour que assuma a direção dos 
trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO RENE BARBOUR ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 22:13 HORAS) 
O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem, 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Wilson Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, para informar que amanhã, 

juntamente com a Deputada Zilda e com o Deputado André Bringsken, estaremos ausentes da 
Sessão matutina, tendo em vista a viagem que faremos a Brasília, onde vamos nos reunir, no 
Banco Central, com o Senador Roberto Requião e, na parte da tarde, com o Ministro dos 
Transportes para tratarmos da MT-235. 

Apenas para justificar nossas ausências. Muito obrigado. 
O Sr. Eliene - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Eliene. 
O SR. ELIENE - Sr. Presidente, nobres Pares, eu gostaria de reforçar o convite 

para participarem da Audiência Pública que se realizará amanhã.  A pedido do SINTEP, 
fizemos esse Requerimento desde o ano passado, para discutirmos o piso da categoria dos 
servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso. Essa Audiência é muito importante, 
porque hoje a LOPEB se encontra praticamente encalhada, em função de não ter definição 
desse Piso. 

Então, eu gostaria de convidar a todos os Deputados que estão presentes para 
virem amanhã discutir, porque é muito importante essa questão da Educação no Estado de 
Mato Grosso. 

Sr. Presidente, eu gostaria de ler, aqui da tribuna, uma carta, dentre várias 
outras que recebi de alunos do interior, no sentido de nós discutirmos também a questão do 
sistema único, a questão da LOPEB. Trata-se de uma carta que eu gostaria de registrar: 

“Sr. Deputado, 
No ano de 1996, participamos de conferências onde discutimos a criação de 

um sistema único e soubemos que esse sistema ainda não foi aprovado e que agora vem aí um 

outro, onde os recursos são destinados aos alunos de 1 grau de 7 a 14 anos. 
Somos alunos de uma escola de suplência e consideramos que nossa escola é 

importante e que deve continuar a existir assim como é. 
Por tudo isso, queremos pedir ao Sr. Deputado que exija do Sr. Governador a 

votação do Projeto de Sistema Único, que é melhor para todos nós. 
Como o senhor é uma pessoa que se preocupa com os desejos da população, 

esperamos que atenda o nosso pedido”.  
Então, eu gostaria de estender esse convite a todos os Deputados e fazer um 

convite especial ao Líder do Governo , Deputado Luiz Soares, e como já fiz a ele um pedido 
para que empenhe para que o Secretario de Educação, Sr. Fausto Faria, participe conosco, 
porque vai ser uma discussão ampla, virão comitivas do interior... 

Então, Sr. Presidente, era isso que nós tínhamos para falar e pedimos que 
participem conosco amanhã. 

O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Luiz Soares. 
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O SR. LUIZ SOARES - Em razão da citação do meu nome num convite especial 
feito pelo Deputado Eliene, eu gostaria de dizer que estava sendo avisado, às 22 horas do dia 
04, de uma Audiência Pública que vai ser realizada amanhã, às 15 horas. Eu vou verificar a 
possibilidade e farei todo empenho de comparecer, diante, também, dos compromissos que 
todo Parlamentar assume no seu dia-a-dia de trabalho. 

E quanto ao compromisso de formalizar o convite às autoridades do Poder 
Executivo, seguramente, não é função do Líder do Governo, mas, sim, da Mesa Diretora e 
especialmente da Comissão, que convocou a Audiência Pública. 

O SR. PRESIDENTE - A Assessoria acaba de nos informar que a Mesa tomou as 
providências de convidar todas as autoridades ligadas ao ensino. 

Não havendo mais orador inscrito e, antes de encerrar a presente Sessão, a 
Presidência convoca a próxima para amanhã, no horário regimental. 

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 e Wilson Santos; da 
Bancada do Partido Progressista Brasileiro - Quinca dos Santos e Paulo Moura; da Bancada do 
Partido Democrático Trabalhista - Zilda; da Bancada do Partido dos Trabalhadores - Serys 
Slhessarenko; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Eliene (PSB); Nico Baracat 
(PMDB); Jorge Abreu (PMN); Riva (PMN); Manoel do Presidente (PDT); Pedro Satélite 
(PMDB). 

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Benedito Pinto, do PSB, 
e André Bringsken (EM MISSÃO OFICIAL). 

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