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ATA N  071 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      -  DEPUTADO RIVA                    

1 SECRETÁRIO -  DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR 

2 SECRETÁRIO -  DEPUTADO  HUMBERTO BOSAIPO  (AD HOC) 
 
 
 

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

Convido o Deputado Humberto Bosaipo para assumir a 2ª Secretaria e 
proceder à leitura da Ata. 

(O SR. DEPUTADO HUMBERTO BOSAIPO ASSUME A 2ª SECRETARIA E PROCEDE À 
LEITURA DA ATA) 

O SR. 2 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, não há Ata a ser lida. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito do Sr. 1 Secretário para que proceda à leitura do 
Expediente. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, não há Expediente a ser lido. 
O SR. PRESIDENTE - Declaro suspensa a presente Sessão, por quinze minutos, 

e convidamos os Srs. Deputados para uma reunião, na Sala da Presidência, e, em seguida, nós 
daremos continuidade aos trabalhos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 08:47 HORAS E REABERTA ÀS 09:19 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão. 
Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do Pequeno 

Expediente.  Com a palavra, o nobre Deputado Manoel do Presidente. 
O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Sr. Presidente, nobres companheiros, para 

apresentar uma Indicação: 
Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado,  com cópia ao Presidente do DVOP, 

a necessidade de conclusão da ponte sobre o Rio Paraguai, entre os municípios de Denise e 
Alto Paraguai. 

Com fulcro no Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° 
Sr. Governador do Estado, com cópia ao Presidente do DVOP, a urgente necessidade de 
conclusão da ponte sobre o Rio Paraguai entre os municípios de Denise e Alto Paraguai. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com pronunciamento recente do Exm° Sr. Presidente da República, 

e como não poderia ser difente, são classificadas como emergência as obras inacabadas, 
principalmente se tais obras envolvem regiões produtivas. Gostaríamos, preliminarmente, de 
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fazer das palavras de Sua Excelência o Presidente da República, as nossas, uma vez que a 
população está deveras massacrada por tantos lançamentos de novas obras, que, na maioria 
das vezes, só contribuem para onerar ainda mais o erário público. 

Os municípios de Denise e Alto Paraguai vêm experimentando tais dissabores, 
já que em passado não muito distante foram iniciadas as obras em concreto de uma nova 
ponte sobre o Rio Paraguai para substituir a então insegura ponte existente. O tempo passou e, 
sob frágeis argumentos, foram paralisados os trabalhos de execução, no entanto a situação, 
hoje, é completamente diferente, pois a ponte que outrora oferecia possíveis riscos de 
segurança tornou-se quase que intransitável, dizemos quase porque diante do desespero e 
necessidade toda a população da região que por ali trafega coloca suas vidas em constantes 
riscos, já que a mesma encontra-se quebrada no meio. 

Por estas e por razões de potencial econômico da região de conhecimento de 
V. Exª é que propomos a urgente necessidade de conclusão da referida ponte. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 1997 
Deputado MANOEL D PRESIDENTE 
 
Já que não tem muitas obras no Estado de Mato Grosso, iniciando, pelo 

menos, vamos ver se o Governo do Estado faz a conclusão de uma ponte que já está iniciada. 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, uma Indicação de autoria do Deputado 

Humberto Bosaipo: 
1ª) Indica ao Exm° Sr. Governador, extensivo ao Ilm° Sr. Secretário de Saúde, 

a necessidade da construção e aparelhamento de postos de saúde em diversas comunidades de 
Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução de 18/91 de 08/05/91, Indica ao Exm° Sr. 
Governador do Estado, extensivo ao Ilm° Sr. Secretário de Saúde, afirmando a necessidade da 
construção e aparelhamento de postos de Saúde em diversas comunidades de Terra Nova do 
Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As comunidades de Nossa Senhora do Caravagio, Sétima Agrovila, Esteio e 

Oitava Agrovila, em Terra Nova do Norte, necessitam urgentemente da construção e 
aparelhamento de postos de saúde em suas sedes. 

A distância entre as localidades e o núcleo urbano do Município dificultam 
profundamente o atendimento médico e causam grande desconforto à população, quando os 
casos mais simples e corriqueiros poderiam ter o devido atendimento junto à própria 
comunidade. 

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

Sala das Sessões, 05 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente (PAUSA). 

Com a palavra, o Deputado Luiz Soares. (AUSENTE). 
Com a palavra, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós vimos, pelos 

jornais desta manhã, a declaração do Banco do Estado de Mato Grosso, falando sobre as 
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medidas que irão constar do relatório, para satisfazer as informações solicitadas pela CPI. E 
vimos também matérias do Senador Júlio Campos cobrando dos Srs. Renato Cabral e Roberto 
Requião, Senadores membros da CPI dos Precatórios, a presença do atual Governador Dante 
de Oliveira para depor também sobre os títulos precatórios lá em Brasília. 

É preciso, Sr. Presidente, que isso ocorra realmente. É necessário que o Sr. 
Dante de Oliveira apareça para prestar as contas lá em Brasília, porque chega de demagogia, 
chega de ficar atrás das próprias barbas, deixando que o nosso Estado vá para o buraco, como 
está acontecendo, com tanta confusão, com tantos desmandos neste Estado, um Governador 
que não trabalhou, assumiu este Governo e ficou o tempo inteiro a tomar empréstimos para 
lavar a casa, ou cozinhar, ou seja, para o dia-a-dia das despesas do Estado, para o custeio, que 
é o mínimo. 

Então, nós nos deparamos, hoje, com a cobrança de que eles terão que ir em 
Brasília prestar contas destes desmandos, desta malversação com relação aos títulos emitidos 
neste período. 

Mas, o assunto principal que nós queríamos falar, Sr. Presidente, é justamente 
a batalha que nós tivemos, precisamente no mês de abril, aqui neste plenário, com o apoio da 
Bancada de Oposição, incluindo a nobre Deputada Serys Slhessarenko, quando do projeto do 
Governador, de sepultar em definitivo o Banco do Estado de Mato Grosso.  Ele que vestiu a 
camisa, em campanha, que se apresentou aos fotógrafos e às imagens das TV’s do nosso 
Estado vestindo a camisa do Banco do Estado de Mato Grosso. Só que nós realmente 
achávamos que ele seria o grande salvador desta instituição, que é uma instituição 
interessante para o Estado de Mato Grosso, não da forma que talvez ela tenha trabalhado 
durante os trinta anos de existência. E nós vimos um banco que agüentou tantos desmandos, 
tantas corrupções e, quando ele recebeu o Governo do Estado, ainda era um Banco que tinha 
uma posição técnica excelente, porque quando ele correu e quis entregar o BEMAT para o 
Banco Central, o Banco Central do Brasil rejeitou, não aceitou! Porque as normas do Banco 
Central exigem que, para intervir em uma instituição financeira, essa instituição tem que 
oferecer os quesitos negativos, para que o próprio Banco tenha a obrigação, por lei, por lei do 
próprio Ministério da Fazenda. O Conselho Monetário é obrigado, não que o Banco Central 
queira, é uma atitude que o Banco tem que tomar, sob pena dele estar enquadrado na Justiça, 
pela não presença do Banco Central em uma instituição que esteja decadente, que não esteja 
cumprindo com a obrigação contida na política nacional financeira do País. 

E ele cansou de oferecer, largou o Banco, praticamente por 90 dias, 
totalmente abandonado, acéfalo de tudo, sem diretoria determinada, sem nomear, sem nada! 
E ele conseguiu deixar que o Banco passasse a ter a condição de inteira liquidação especial, 
por solicitação dele, e não por exigência do Banco Central, pela parte técnica que seria 
obrigado a fazê-lo! Então, quando o mesmo vestiu a camisa, quando o Governador do Estado 
vestiu a camisa do BEMAT, os funcionários e todos nós, mato-grossenses que amamos este 
Estado e achamos que o Banco, que essa instituição é uma instituição interessante para o 
Estado de Mato Grosso, desde que se corrigisse os erros existentes no Banco do Estado de Mato 
Grosso, enfim, quando o Governo Dante de Oliveira assumiu o Banco, com o compromisso 
que tinha no peito, eu achei que poderia acontecer justamente o que nós sonhávamos: colocar 
uma diretoria séria, dentro do Banco. Uma diretoria que surgisse a partir dos próprios 
funcionários, quatro ou cinco nomes de elementos que tem o Banco, gabaritados, para 
assumir aquela diretoria. Que fizessem uma inspeção, começassem uma vida nova, 
prestigiassem o Banco do Estado de Mato Grosso constitucionalmente, como é de direito deste 
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Banco ter as contas do Governo do Estado, todas, centralizadas no próprio Banco, como foi 
aprovado na Constituição de 88! Nós teríamos um BEMAT forte! Uma instituição financeira 
para dar fomento às empresas, à agricultura, à pecuária, à indústria e ao comércio do nosso 
Estado. Por quê não? Porque um Banco como este, que era um Banco organizado, um Banco 
estruturado, um Banco com apoio das contas do Governo, que é interessante para o Governo e 
é interessante para os funcionários do BEMAT, para os aposentados do Estado. Este Banco que 
tinha agências em lugares até deficitários! Mas que  prestava um grande serviço à população 
e o lucro do BEMAT não precisaria ser um lucro extorsivo para a comunidade, para a 
população, mas sim um lucro para a manutenção do mesmo e para o crescimento 
cadenciado, a fim de que fosse uma instituição forte, mas isso não aconteceu. 

A cena de vestir a camisa, por parte do Sr. Dante de Oliveira, foi 
simplesmente para dizer: “Eu vou sepultar essa instituição.  Eu vou sepultar o Banco do Estado 
de Mato Grosso, porque não tenho interesse no mesmo. O que eu quero com um Banco 
estadual? Eu quero trabalhar com os bancos particulares! Eu não estou preocupado em pagar 
as altas taxas que se tem que pagar para gerir as contas do Governo, para fazer pagamento de 
pessoal, para fazer pagamento de aposentados!” 

Ele não está nem aí! Ele vai pagar caro para um outro Banco, mas não se 
interessava, de forma nenhuma, que renascesse, que revivesse, que reconstituísse, que 
fortalecesse o Banco do Estado de Mato Grosso para o nosso Estado! Para o benefício dos 
nossos servidores, para o benefício dos nossos aposentados no Estado de Mato Grosso. 

Portanto, Sr. Presidente, nós tínhamos que dar essa palavra.  

Quando da discussão, aqui, no mês de abril, quando veio a Mensagem n 07, 
para a transformação do BEMAT, em que nós brigamos, debatemos durante todo o mês e que 
nós brigávamos, à época, dizendo que seria importante para nós, mato-grossenses, e para os 
funcionários do BEMAT, que o Governador tivesse tomado providências no sentido de 
privatizar o Banco. Seria menos mal para os nossos funcionários.  

Vejam bem, a nossa questão era porque há um ano atrás, em abril, fazia 
precisamente um ano que este Parlamento havia autorizado o Governo do Estado a privatizar 
o BEMAT. Mas, mesmo assim, o Governo do Estado é tão bom para negociar, que não 
conseguiu vender o melhor negócio que tem no mundo, que é o banco. Ele não conseguiu, 
dentro de um ano, fazer a venda, a privatização do Banco do Estado de Mato Grosso, e achou 

melhor, durante a apreciação da Mensagem que veio em abril, a de n 07, ele trouxe a 

mesma atrelada a uma outra Mensagem, a de n 03, que nós não queríamos, de forma 
nenhuma, que seria autorizar mais empréstimo.  Mas ele forçou a barra para que nós 
aprovássemos, aqui neste Plenário, a liquidação branca do Banco do Estado de Mato Grosso. 

Essa transformação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nada mais é do que  a 
liquidação do Banco do Estado de Mato Grosso. Ele apenas colocou um pano, uma máscara 
para enganar mais uma vez a população mato-grossense, de que não foi ele que quebrou o 
Banco do Estado de Mato Grosso. “Não foi ele que sepultou essa instituição. Não foi ele que fez 
o enterro do Banco do Estado.”  Ele apenas colocou uma máscara, dizendo que era a 
transformação do BEMAT e não a liquidação. 

Ora, Sr. Presidente,  se é uma nova instituição que vai ser criada, um Banco 
de Fomento, um Banco de Desenvolvimento, que vai ter uma nova organização, Sr. 
Presidente, inclusive não será aproveitado sequer um funcionário da atual instituição para 
iniciar o Banco de Fomento do Estado de Mato Grosso. Haverá um concurso público para 
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fazer uma seleção e serem aprovados 60 novos funcionários, inclusive, poderão vir, para 
concorrer, pessoas de todo o Brasil, porque concurso público não é só dentro do Município, 
ou do Estado, é público, é do Brasil inteiro.  Qualquer um poderá vir para cá para concorrer a 
um dos 60 cargos que serão oferecidos pela atual Carteira da Desenvolvimento, ou seja, 
Banco de Desenvolvimento. Então, não existe nada, não teria nem que se preocupar em 
mandar aquela lei de transformação. A lei seria a mesma em usar do que ele queria fazer. Era 
deixar realmente o sepultamento do mesmo. A liquidação, como tem acontecido em algumas 
instituições deste País. Mas a capacidade do Governador de enganar o povo é tão grande, que 
ele ainda trouxe aqui, mandou para este Plenário uma Mensagem expondo todo este 
Parlamento para autorizá-lo novamente a transformar o Banco do Estado de Mato Grosso, 
que nada mais nada menos é do que a liquidação branca do Banco do Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me informasse quantos minutos 
disponho para o meu pronunciamento, porque estão aqui me cobrando o encerramento. 

O SR. PRESIDENTE - V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Então posso usar a palavra até as 10:00 horas, para 

concluir o meu pronunciamento. 
Sr. Presidente, continuando, nós não vamos precisar dos vinte minutos, 

porque realmente nós já estávamos encerrando o nosso pronunciamento. 
Simplesmente o que nós vimos, hoje, Sr. Presidente, as notícias nos jornais e, 

inclusive, nós estamos com essa atitude do Governo engasgada desde abril, quando veio com 
essa farsa, aqui,  mandando aquele Projeto para ser aprovado a toque de caixa, como sempre 
vem para cá, projetos querendo que nós os recebamos goela abaixo, sem estudar, sem ter uma 

definição, como nós fomos obrigados a aceitar a aprovação da Mensagem n 03, porque 
senão seriam prejudicados os funcionários do BEMAT. E quando nós acabamos de aprovar a 
matéria, aparece aqui que no dia 15, do mesmo mês, já havia uma autorização do Governo 
Federal, uma Medida Provisória, que nós poderíamos ter prorrogado justamente a aprovação 
das duas matérias e em seguida veio a prorrogação do regime especial por mais 45 dias. E 
nós, a notícia que nós tínhamos era de que se não aprovasse até o dia 29, para ser publicada 
até o dia 02, os funcionários do Banco do Estado estariam todos prejudicados.  

Como já é costume sermos pressionados pelas galerias, Sr. Presidente, então, 

nós deixamos de fazer um estudo maior e melhor da Mensagem n 03, que era realmente o 
objetivo principal do Governo. E nós não queríamos prejudicar a Instituição e os próprios 
funcionários. 

Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção do povo mato-grossense, 
veja bem a falsidade do Governo que está aí. Ele vestiu uma camisa e o povo, os funcionários 
do BEMAT e os mato-grossense que gostam e defendem o BEMAT acharam que ele teria 
vestido a camisa como um salvador do Banco do Estado de Mato Grosso. Mas, são as situações 
e as opiniões...  As comissões que o procuraram teriam que perguntar a ele se ele estava 
vestindo a camisa sem saber para que ele estava vestindo a camisa. Porque os funcionários e 
nós que gostamos do BEMAT queríamos assistí-lo vestir a camisa para recuperar o Banco, 
para torná-lo uma Instituição forte, sadia, para beneficiar o nosso povo. Mas, eu acredito que 
a Comissão que foi a ele, não checou a idéia dele. Ele vestiu a camisa com o intuito de 
sepultar, vez por todas, o Banco do Estado de Mato Grosso e não para refazê-lo, para 
reorganizá-lo, para torná-lo forte, e é o que ele fez e está aí a vida, o final da vida do Banco 
do Estado de Mato Grosso, que é justamente a liquidação branca, com uma máscara de 
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transformação e está o grande sepultador do Banco do Estado de Mato Grosso, que é o Sr. 
Dante de Oliveira. Muito obrigado. 

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

Indicação de autoria do Deputado Manoel do Presidente, ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Presidente do DVOP, mostrando a necessidade 
da conclusão da ponte sobre o Rio Paraguai, entre os Municípios de Denise e Alto Paraguai. 

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

Indicação de autoria do Deputado Humberto Bosaipo, ao Exm Sr. 

Governador do Estado, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Saúde, mostrando a necessidade da 
construção e aparelhamento de postos de saúde em diversas comunidades de Terra Nova do 
Norte. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando regime de 
urgência urgentíssima para tramitação do Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos na Assembléia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, e dá outras providências. 

Em votação o Requerimento.  Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
como se encontram (PAUSA).  Aprovado. 

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

A Presidência, antes de encerrar a presente Sessão, convoca a próxima para 
terça-feira, 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; da Bancada do 
Partido Progressista Brasileiro - Quinca dos Santos; da Bancada dos Trabalhadores - Serys 
Slhessarenko; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Eliene (PSB); Nico Baracat 
(PMDB); Jorge Abreu (PMN); Riva (PMN); Manoel do Presidente (PDT); e Pedro Satélite 
(PMDB). 

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Gilmar Fabris, do PFL; 
José Lacerda e Wilson Santos (EM MISSÃO OFICIAL) do PMDB; Paulo Moura, do PPB; Zilda 
(EM MISSÃO OFICIAL), do PDT; André Bringsken (EM MISSÃO OFICIAL), Sem Filiação 
Partidária, e Benedito Pinto, do PSB. 

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