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ATA N 073 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      -  DEPUTADO RIVA       
1ª SECRETÁRIA  -  DEPUTADA SERYS SLHESSARENKO (AD HOC) 

2 SECRETÁRIO -  DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE   
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a presente 
Sessão e, de ofício, suspendo-a por vinte minutos, por solicitação das Lideranças que se 
encontram aqui reunidas. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 08:49 HORAS E REABERTA ÀS 09:11 HORAS, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO) 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Sr. 2 Secretário que proceda à leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE 
JUNHO DE 1997, ÀS 20:00 HORAS.) 

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

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

leitura do Expediente. 
(A SRª DEPUTADA SERYS SLHESSARENKO ASSUME A 1ª SECRETARIA.) 

A SRª 1ª SECRETÁRIA (LÊ) - “Ofício nº 602/97, da Procuradoria Geral do 
Estado;  Ofício nº 133/97, do Deputado Federal Rogério Silva; Ofício nº 457/97, da 
Secretaria de Segurança Pública; Ofício nº 140/97, da Polícia Militar do Estado de Mato 
Grosso; Ofícios nºs 221, 228 e 239/97, do DETRAN/MT; Cartas nºs 197 e 200/97, da 
TELEMAT; Ofícios nºs 093 e 094/97, da Superintendência Estadual do INSS/MT; e Ofícios nºs 
222 e 223/97, da Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários; todos em resposta a 
Indicações dos senhores Deputados.” 

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

Pequeno Expediente (PAUSA). Com a palavra, a ilustre Deputada Zilda. 
A SRª ZILDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar uma Moção de 

Aplauso: 
Embasada nos artigos 120, 258 e 268, alínea “c”, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis do Estado de Mato Grosso, requeremos à Mesa Diretora para determinar o 
competente registro nos Anais deste Legislativo e encaminhe-se a quem de direito a presente 
Moção de Aplauso à Sociedade Pestalozzi de Várzea Grande, instituição filantrópica declarada 
de utilidade pública estadual, através da Lei n° 6.461/93, localizada na Rua Sebastião dos 
Anjos s/n, Bairro CONSTRUMAT, em Várzea Grande, versada nos termos que menciona: 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas funções 
constitucionais de representar o povo mato-grossense, na maioria das vezes pleiteando ações 
junto ao Executivo para a melhoria da qualidade de vida e valorização da cidadania, sente-se, 
neste momento, no dever de enaltecer e homenagear os trabalhos desenvolvidos pela 
sociedade Pestalozzi de Várzea Grande, através da Diretoria e Conselhos que a regem, bem 
como dos sócios que a compõem, e toda a sociedade que direta ou indiretamente contribui 
para a sua sobrevivência e que ela realmente cumpra as suas finalidades. 

A Sociedade Pestalozzi de Várzea Grande, ao ser criada, em maio de 1993, 
estabeleceu como finalidades o seguinte: 

a) promover a educação cultural; 
b) viabilizar assistência social e psicológica; 
c) promover tratamento a que a sociedade se destina; e 
d) desenvolver profissionais. 
Tais finalidades absorvem uma clientela ampla, que atende indistintamente a 

criança, o jovem, o adolescente e o adulto, portador de necessidades especiais, e em especial à 
criança com dificuldades na aprendizagem. 

Acompanhando a dinâmica dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela 
referida Sociedade, não poderíamos deixar de parabenizar os profissionais envolvidos no dia-
a-dia de labor e luta em prol de quem realmente necessita, numa demonstração efetiva de que 
é possível, sim, sair do discurso e da política demagoga que afeta a maioria das instituições 
criadas com fins específicos e similares ao da Sociedade Pestalozzi de Várzea Grande, e fazer 
um trabalho humano e solidário da mais alta relevância social. 

Nossos aplausos à Sociedade Pestalozzi de Várzea Grande e que Deus ilumine 
sempre a mente e ações daqueles que têm realmente compromisso com o próximo. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Deputado Benedito Pinto, Presidente desta Sessão, 

para apresentar uma Indicação de nossa autoria: 

Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, Dr. Eduardo Delamônica 
Freire, a necessidade de se instalar um telefone público no Bairro São Judas Tadeu, em Poconé. 

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

expediente ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, Dr. Eduardo Delamônica Freire, 
indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As comunidades carentes caracterizam-se principalmente pela ausência de 

infra-estrutura, o que não permite a existência de uma comodidade compatível com os 
tempos modernos, e, esta ausência de serviços básicos acabam por inviabilizar a consolidação 
dessas comunidades que não conseguem sua inversão nos serviços públicos oferecidos pelas 
cidades. Acabam vendo a dispersão dos seus habitantes ou o nascimento de “Guetos” isolados 
e alienados que só contribuem para o aumento dos problemas vividos pela sociedade. 
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As inúmeras facilidades que o telefone público oferece às cidades 
transformam o mesmo em um dos mais importantes instrumentos de conforto, necessário a 
qualquer comunidade, atendendo assim como um significativo elemento agrupador. 

A Comunidade de São Judas Tadeu, infelizmente, ainda não pode contar com 
este conforto, que neste final de século não deve mais ser negado aos cidadãos que a ele 
possam ter acesso. 

Daí a razão desta indicação à TELEMAT para que busque atender a 
reivindicação daqueles moradores carentes de um serviço, hoje, de grande importância para a 
sobrevivência das comunidades dentro dos padrões civilizados de convivência. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado WILSON SANTOS - PMDB. 
 
Serviço que está sendo expandido desde o início dos anos 70, quando o Estado 

brasileiro assumiu esse papel. Daí nós sermos contrários à privatização do Sistema TELEBRÁS 
e que, hoje, até a classe média baixa já tem acesso. E com essa última medida do Governo, o 
telefone baixando para 308 reais, o que realmente massificou o telefone, vai popularizar. 
Uma demonstração clara de que nós estamos no caminho correto, não tem por que privatizar.   
Então, eu sou contra e estamos indicando em favor da comunidade de Poconé. 

Sr. Presidente, nós vamos apresentar, hoje à noite, um Projeto de Lei que 
denomina de “Senador Vicente Emílio Vuolo” o trecho da Ferrovia Leste-Oeste, compreendido 
no território de Mato Grosso. Inclusive, o homenageado se fará presente nessas galerias, 
juntamente com mais alguns convidados, tendo em vista que as obras reiniciaram e a 
conclusão da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, entre Rubinéia e Aparecida do 
Taboado, está bastante adiantada e parece que - no mais tardar - até o final deste ano a ponte 
estará pronta. Acreditamos que em meados de 99, a ferrovia estará em Cuiabá. 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Comunico ao nobre 
orador que o seu tempo já se encontra esgotado. 

O SR. WILSON SANTOS - Então, só anunciando e convidando os colegas 
Deputados para a Sessão noturna, onde estaremos apresentando esse Projeto de Lei, já 
endossado por mais de 15 colegas Deputados, dando o nome de Ferrovia “Senador Vicente 
Vuolo”, numa justa e merecida homenagem. 

Queremos apresentar, na semana que vem, e estamos nos reunindo ainda, Sr. 
Presidente, com a Associação Comercial - CDL, de todo o Estado, para apresentar o seguinte 
projeto - eu vou só ler, não vou apresentá-lo, porque tem que ter toda aquela mobilização, 
que V. Exª sabe como que é. 

É um Projeto de Decreto Legislativo, que autoriza o Poder Executivo a aderir 
ao SIMPLES. O SIMPLES está aí, é o imposto único para os micro e pequenos empresários, e o 
Governo do Estado, até agora, faz de conta que não viu essa novidade. Então, nós estamos 
autorizando, devidamente, através desse Decreto Legislativo, para que ele possa assumir o 
SIMPLES e os pequenos e microempresários de todo o Estado possam ser beneficiados com essa 
nova modalidade tributária que vai reduzir. Mas nós vamos fazer toda aquela reuniões, 
audiências públicas, até que façamos a apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, várias Indicações de autoria do Deputado 
Benedito Pinto: 

1ª) Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, 
do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, 
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seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da SANEMAT, solicitando a perfuração de um poço artesiano para atender 
as comunidades de Córrego Seco e São João de Barros, no Município de Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Córrego Seco e São João de Barros, Distritos do Município de Pedra Preta, 

apresentam um grande crescimento populacional, e com isso surge a necessidade de dotá-los 
de infra-estrutura para atender os seus habitantes. Nessa oportunidade apresento a 
necessidade da perfuração de um poço artesiano que será muito útil, pois todos poderão 
contar com esse benefício, que é necessário para atender as comunidades. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 

2) Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, 
do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente da CEMAT, solicitando a instalação de rede de energia, para atender a comunidade 
de Vila São Sebastião, no Município de Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Vila São Sebastião, no Município de Pedra Preta, apresenta  um grande 

crescimento populacional, e com isso surge a necessidade de dotá-lo de infra-estrutura para 
atender os seus habitantes. Nessa oportunidade apresento a necessidade da instalação de rede 
de energia que será muito útil, pois todos poderão contar com esse benefício, que é necessário 
para atender as comunidades. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 

3) Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, 
do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Ilm Sr. Diretor-

Presidente da TELEMAT, e ao Ilm Sr. Presidente da TELEBRÁS, solicitando implantação de 
telefone celular no Município de Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Pedra Preta apresenta um grande crescimento populacional, 

e com isso surge a necessidade de dotá-lo de infra-estrutura para atender os seus habitantes. 
Nessa oportunidade apresento a necessidade da implantação de telefone celular que será 
muito útil, pois todos poderão contar com esse benefício, que é necessário para atender as 
comunidades. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
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4) Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, 
do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Ilm Sr. Liquidante da 
COHAB, solicitando a construção de 60 casas na Serra da Petrovina, no Município de Pedra 
Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Distrito da Serra da Petrovina, no Município de Pedra Preta, apresenta  um 

grande crescimento populacional, e com isso surge a necessidade de dotá-lo de infra-
estrutura para atender os seus habitantes. Nessa oportunidade apresento a necessidade da 
construção de 60 casas, que será muito útil, pois todos poderão contar com esse benefício, que 
é necessário para atender as comunidades. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 

 5ª) Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, 
do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Ilm Sr. Liquidante da 
COHAB, solicitando a construção de 100 casas do projeto João de Barros, no Município de 
Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Projeto João de Barros, no Município de Pedra Preta, apresenta  um grande 

crescimento populacional, e com isso surge a necessidade de dotá-lo de infra-estrutura para 
atender os seus habitantes. Nessa oportunidade apresento a necessidade da construção de 100 
casas, que será muito útil, pois todos poderão contar com esse benefício, que é necessário para 
atender as comunidades. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 

7ª) Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, 
do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Ilm Sr. Presidente do 
DVOP, solicitando asfaltamento da Rua André Passos Amorim até o Porto da Manga, no 
Município de Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Pedra Preta apresenta um grande crescimento populacional, 

e com isso surge a necessidade de dotá-lo de infra-estrutura para atender os seus habitantes. 
Nessa oportunidade, apresento a necessidade do asfaltamento da Rua André Passos Amorim 
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até o Porto Manga, que será muito útil, pois todos poderão contar com esse benefício, que é 
necessário para atender as comunidades. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 

8ª) Com fulcro no Artigo 239, letra “g”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, 
do Regimento Interno do Poder Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Exm Sr. Secretário de 
Estado de Saúde, solicitando a doação de uma ambulância, para atender a comunidade do 
Distrito Monte Verde, no Município de Pedra Preta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Distrito de Monte Verde, no Município de Pedra Preta, apresenta  um 

grande crescimento populacional, e com isso surge a necessidade de dotá-lo de infra-
estrutura para atender os seus habitantes. Nessa oportunidade apresento a necessidade da 
doação de uma ambulância, que será muito útil, pois todos poderão contar com esse 
benefício, que é necessário para atender as comunidades. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 
Ainda sobre a mesa, uma Indicação de autoria do Deputado Roberto Nunes. 

“Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da CEMAT a urgente necessidade da 
expansão da rede de energia elétrica para atender a comunidade do Bairro do Loteamento 
Recanto dos Pássaros, nesta Capital. 

Com base na Resolução n 18/91, de 08/01/91, requeiro à mesa, após 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente da CEMAT, mostrando a urgente necessidade da expansão da rede de energia 
elétrica para atender a comunidade do Bairro do Loteamento Recanto dos Pássaros, nesta 
Capital. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
De conformidade com o que ouvimos daquela Comunidade e pelo que já 

constatamos in loco, achamos mais do que justa esta reivindicação. 
Os moradores daquele loteamento encontram-se aquém das necessidades que 

já se apresentam, atestada pela prosperidade registrada pelo crescimento verificado nos 
últimos tempos. 

A população ali residente já não pode conviver mais com a escuridão de suas 
ruas. 

Apostando na política e no dinamismo do Ilm Sr. Diretor-Presidente da 
CEMAT, apresentamos esta Indicação que, ao ser priorizada, trará reconhecidos benefícios à 
comunidade. 

Face a legitimidade da propositura e esperando o apoio dos nobres Pares, é 
esta a nossa justificativa. 
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Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB” 
 
Também sobre a mesa, dois Projetos de Resolução e uma Moção de autoria do 

nobre Deputado Humberto Bosaipo. 

1) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
“Concede Título de Cidadão Mato-
grossense ao Deputado Rogério Silva. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, de acordo 
com Artigo 26, inciso XXVIII da Constituição Estadual. 

RESOLVE: 

Art. 1 Conceder o Título de Cidadão Mato-grossense ao Deputado Rogério 
Silva. 

Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Creio que não necessita de muitas palavras para representar a importância da 

pessoa do Deputado Federal Rogério Silva para o nosso Estado. 
Jovem trabalhador e dinâmico, profundamente compromissado com esta 

terra, Rogério Silva é a própria expressão de uma gente lutadora que alargou fronteiras e que 
dedica sua vida ao desenvolvimento de Mato Grosso. 

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

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL”.  
 

2) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
“Concede Título de Cidadão Mato-
grossense ao Dr. Paulo Roberto Jorge do 
Prado. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, de acordo 
com Artigo 26, inciso XXVIII da Constituição Estadual. 

RESOLVE: 

Art. 1 Conceder o Título de  Cidadão Mato-grossense ao Dr. Paulo Roberto 
Jorge do Prado. 

Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Promotor Paulo Roberto Jorge do Prado, atualmente na Vara da Infância e 

Juventude desta Capital, é um daqueles homens a quem o destino reservou um lugar especial. 
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Apesar de nascido no Estado do Rio de Janeiro, desde a mais tenra idade 
conviveu com familiares em nosso Estado onde, ao longo dos anos, angariou uma riqueza 
imensurável de amizades e relacionamentos. 

Crescido, formado e feito promotor passou a se dedicar a uma das áreas  mais 
espinhosas da Justiça e que envolve um dos temas mais polêmicos do nosso tempo: a 
problemática que envolve a criança e o adolescente. 

Compromissado, combativo e  determinado, o Dr. Paulo Prado é exemplo de 
consciência e cidadania que em poucos se encontra igual. 

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

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL”. 
 

3) MOÇÃO DE PESAR: “Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa 
Diretora, após ouvido o soberano Plenário, que se encaminhe à família do Sr. Roberto Koga, 
uma Moção de Pesar, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o seu profundo pesar, consternada com o 
falecimento prematuro do Sr. Roberto Koga, ocorrido em 09/06 do corrente ano. 

Empresário formidável, trabalhador de perfeita visão de futuro, pai de família 
dedicado, ser humano altruísta que sempre buscou o aperfeiçoamento espiritual através das 
práticas filosóficas, notadamente por intermédio dos ideais da Seicho-no-iê, Roberto Koga 
permanecerá para sempre em nossos corações e mentes pela harmonia do seu caráter, a 
liderança natural que em seu meio exercia, seu magnetismo e fé. Que o Senhor Bom Deus 
ilumine a sua passagem e lhe proporcione o descanso merecido. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL”. 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente (PAUSA). 

Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Solicito a transferência da minha inscrição para a 

próxima Sessão, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado. 
Com a palavra, a nobre Deputada Serys Slhessarenko, que dispõe de 27 

minutos. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, com certeza esses 27 minutos 

serão poucos, mas, fazer o quê! 
Nós gostaríamos de falar de vários assuntos, e acredito que teremos que nos 

restringir a três deles, apenas. Um deles é sobre o projeto de empréstimo que foi aprovado 
ontem. Mais um empréstimo aprovado para começar a ser pago na metade do ano 2.000. 
Como diz o outro: “O futuro, a Deus pertence.” Parcela de três milhões e meio por mês - nem 
me lembro, tem que olhar lá - três milhões e 200 mil por mês, a partir da metade do ano 
2.000. A coisa, do jeito que está, já está difícil, imagina quando começar a estourar todos esses 
empréstimos. E o mais interessante é que nós não sabemos para quê, o que vai ser feito. Aliás, 
tantos empréstimos foram feitos no ano de 95/96, sempre para pagar pessoal, e aí nós 
ficávamos sem saber para onde foi a tal da arrecadação. Mas vamos deixar 95/96. 
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Ontem apareceu, aqui, alguma coisa que não sabemos o que é. Aí, eu 
perguntei, depois de tomar, na marra, de um Deputado -  e isso aqui tinha que estar na mão 
de cada Deputado para estudar antes de votar o tal do Projeto do empréstimo. Tinha que ser 
oferecido a cada Deputado, para a gente saber do que se trata, estar consciente do que estava 
votando.  

Eu peguei isso aqui na marra, tomei de um Deputado, saí correndo e fui tirar 
uma cópia - por isso que eu tenho essa cópia na mão. Não sei se os outros Deputados já 
tinham e só eu que não. De repente, todo mundo já tinha, todos já estão cansados de saber e 
só eu que não sabia... 

Aqui está prevista a construção de 126 pontes. Ou não se está passando para 
lado nenhum nesse Estado, ou vai ter ponte demais por aí. Não traz o valor de cada ponte... 

Eu estava fazendo as contas rapidamente, uma pela outra, e constatei que dá 
quase 600 mil reais para cada ponte. Tem uns aqui que parecem que são pontilhões, em 
riacho, que devem sair bem baratinho. Mas, de repente, deve ter ponte gigantes, e a gente não 
sabe, ou seja, nós precisávamos conhecer isso aqui em profundidade. Precisávamos ter 
transformado isso aqui num plano de aplicação.  

Eu quero saber quem sabe, dos Deputados aqui, onde vão ser aplicados os 
sessenta e cinco milhões? Quem sabe, que se habilite a me dizer. Sessenta e cinco milhões... 

O Sr. Wilson Santos (FALA DA SUA BANCADA) - Cinqüenta e cinco milhões, 
Deputada. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Cinqüenta e cinco? Afinal, foram cinqüenta e 
cinco ou sessenta e cinco milhões que nós aprovamos ontem? Eu quero saber! Alguém pode 
me informar? 

O Sr. Wilson Santos (FALA DA SUA BANCADA) - Cinqüenta e cinco milhões, 
Deputada! 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sessenta e cinco... E o Deputado está falando 
ali que são cinqüenta e cinco... Então, já não sei mais nada. Aí ficou mais complicado ainda. 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Nobre Deputada, o 
valor exato, que consta na Mensagem, é de R$ 65.184.609,94. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Sessenta e cinco milhões e algumas coisas e não sei para quê. Eu quero saber 

quem vai fazer o controle disso aqui? Se aqui não diz quando é para cada um. Não está 
estabelecido. Isso aqui não é plano de aplicação, isso aqui é um “pode ser que”, como pode 
mudar tudo, pois nada diz e vão aprovando e vai ficando por isso mesmo.  

Então, que fique registrada aqui a declaração de voto da Deputada Serys 
ontem. Eu, ontem, votei contra esse empréstimo. Aí tem gente que vai dizer: “Ela não quer 
ponte, o Estado está desesperado, precisa de ponte”. Eu quero ponte, sim.  Eu quero recursos 
para a construção de pontes. Agora, eu quero que se saiba das coisas, chega de dar cheque em 
branco para gente que não merece a menor confiança, e isso aqui se chama cheque em 
branco!   Porque nós não temos nenhum valor aí estabelecido, ninguém sabe se isso aí vai ser 
cumprido, ninguém nos assegura o cumprimento disso aí, e muito menos a que se destina 
cada uma dessas construções.  É isso que nós precisávamos ter, aqui, antes de votar. 

O Sr. Wilson Santos - V. Exª me concede um aparte? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Pois não, Deputado. 
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O Sr. Wilson Santos - Deputada Serys Slhessarenko, por motivo de força 
maior, eu acabei não participando da Sessão de ontem, à noite, e acabei não dando essa 
autorização para que fosse contraído o empréstimo. 

Mas, o que me chama a atenção aqui é que eu tenho recortes de jornais, eu 
presenciei, de viva voz, o Governador sempre falar num determinado número: 55 milhões de 
reais. É a primeira vez que eu ouço falar em 65 milhões de reais. São 126 pontes, onde este 
Parlamento não participou da indicação de nenhuma dessas pontes - mais uma vez o 
Parlamento não participa de obras importantes. Eu acho que essas obras são fundamentais 
para o interior do Estado, como V. Exª sabe e acha isso também. 

Nós não somos contra construir pontes, somos a favor que esse Governo 
fizesse todas as pontes necessárias ao escoamento da safra, que é uma vergonha para algumas 
regiões, a maior região produtiva desse Estado está um caos, é um caos subir no Chapadão, é 
um caos, um desastre total. Eu sempre ouvi falar que o valor que o Governo ia contrair, a 
título de empréstimo internacional, era de 55 milhões de reais. 

Agora, foram para Roma o Vitor Cândia e o Edison Garcia, talvez de lá para 
cá já aumentou 10 milhões de reais.  Eu vou checar, vou ver o que aconteceu, porque eu 
tenho recortes de jornais de que são 55 milhões de reais, quem obteve esse dinheiro foi o 
Deputado Federal Wellington Fagundes, ele que aponta nesse processo, ele que tem o contacto 
na Itália, ele que trouxe para o ex-Governador Jayme Campos. O Jayme não acreditou na 
proposta do Wellington, o Jayme não foi atrás, e o Wellington, num discurso, ainda disse, lá 
no Palácio Paiaguás: “Eu estou nisso aqui há muitos anos, Governador, e agora acabou dando 
certo!” 

Mas, eu não questiono, eu acho que é um mérito extraordinário, uma beleza, 
ótimo para o Estado!  Teremos ponte sobre o Rio Papagaio, Sacre, Piranha, Loreto, Galera,  
Galerinha, Jurueno, uma grande ponte quase que 500 metros... Tarumã, São João, lá no 
Córrego do Servo. Enfim, Rio Branco, Cabaçal, Guaporezinho, até Córrego do Veado tem aqui.  
Vai ter ponte agora em Genipapo, Apuí, Braço Dois, Rio Parado, Salupinha, Salupinha II, 
Piraputanga. Muito bem. Nós estamos... 

(O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA, COMUNICANDO QUE O PERÍODO DE 
APARTES SE ESGOTOU) 

O Sr. Wilson Santos - Mais um aparte, Deputada? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Pois não. 
O Sr. Wilson Santos - ... rigorosamente favoráveis ao mérito dessa aprovação. 

Porém, eu vou checar essa informação. O que levou o Governo a alterar os números iniciais 
de 55 milhões para 65 milhões. Porque não aumentou nenhuma ponte, Deputado André 
Bringsken. É o mesmo número, 126.  Se são as mesmas pontes, a mesma metragem, não 
justifica aumentar. Então, nós queremos saber qual é o custo disso também para o Governo do 
Estado de Mato Grosso. Muito obrigado. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Exatamente isso. Porque, ontem, quando eu fui 
tomada de susto para aprovar os 65 milhões, sem nenhum plano de aplicação, com uma 
listagem apenas - e uma listagem que eu peguei na marra por aí, que estava voando de mão 
em mão, e eu não sabia do que se tratava. Então, eu acho que nós não podemos permitir isso, 
esse tipo... 

O Sr. Pedro Satélite - Concede-me um aparte, nobre Deputada? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - ... de papel que o Governo... 
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Um instante, Deputado, porque eu tenho que falar um pouquinho, senão não 
vai dar o meu tempo, e eu tenho muita coisa para falar. Só um instante, e já lhe passo a 
palavra. 

Eu quero deixar bem claro, conforme o Deputado Wilson Santos acabou de 
dizer, que ninguém aqui é contra a construção de pontes. Ao contrário, nós somos favoráveis. 
Nós andamos nesse interior do Estado e sabemos das necessidades, sabemos dos problemas 
que estão acontecendo nas estradas e, principalmente, a necessidade da construção de pontes. 
Mas daí a vir um empréstimo desse vulto, para nós não sabermos o que vai ser aplicado e 
onde? Porque ali está solto, pode mudar. Ali não está escrito que há  um plano de aplicação, 
quem vai controlar, quem não vai controlar, pode acrescentar, tirar ponte dali à vontade, que 
nós não temos como fazer nenhum tipo de controle sobre aquilo. Aquilo ali eu não sei como 
entrou no Projeto. Se entrou como anexo, se não é anexo, ou o que é que é...  Mas eu 
precisava realmente deixar bem clara a minha posição aqui. Sou favorável à construção de 
pontes, mas nós precisamos delimitar essas questões ao Governo do Estado, porque é 
aterrador.  

Eu tenho denúncias aqui, tenho um pacote de denúncias com dados de 
recursos, que do meu ponto de vista, politicamente, estão absolutamente incorretos, 
prioridades absurdas e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo.  

Pois não, Deputado, concedo o aparte... 
O Sr. Pedro Satélite - Deputada, é rapidinho. É apenas para manifestar 

também que a distribuição dessas pontes está mais ou menos como a distribuição de renda 
feita no Brasil - uns têm tudo, e outros não têm nada. 

Aqui realmente, nós temos regiões que estão em pleno desenvolvimento, em 
que está se perdendo safras agrícolas e o intuito de construir essas pontes é exatamente para  
escoar a produção. Não vou dizer que tem ponte, acho que todas elas são necessárias, mas 
quem sabe aqui - não verifiquei a fundo ainda - tem ponte para passear, sei lá, que não têm 
tanta necessidade, que não seria prioridade às comunidades. Por exemplo, no Norte do Estado 
aqui, em dez municípios, teria uma ponte. Temos as regiões de Alta Floresta, Apiacás, MT-
320, Bandeirantes, Guarantã do Norte interligando Alta Floresta, falta uma ponte. Enfim, teria 
pontes aqui, por exemplo: Nova Canaã, interligando Colorado do Norte, onde 80% do 
município fica do outro lado do rio... 

Então, eu acho que para isso aqui tem que ser feita uma reavaliação. Não é 
possível que seja da maneira que está aqui. Eu não concordo de maneira alguma, e eu acho 
que nós precisamos conversar com o Governador, ou então com o Presidente do DVOP, para 
que cada Deputado tenha condições de indicar algo para sua base, e com certeza nós iremos 
indicar as melhores regiões, onde realmente há necessidade de construir uma ponte, 
Deputada. Muito obrigado. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Pois não, Deputado.  
Eu nem cheguei, Deputado Pedro Satélite, ainda na questão da prioridade: 

Será que essas são as mais necessárias? Eu nem tinha chegado ainda nessa parte na nossa fala. 
Eu ainda estava questionando o fato de nós termos votado esse empréstimo sem realmente ter 
amarrado muito mais essa discussão, no sentido que V.Exª colocou, de prioridade, mas 
também de recursos, de quanto será destinado para cada uma dessas pontes que estão aí, 
partindo do pressuposto de que foram usados critérios de priorização, para as que realmente 
são as mais necessárias. Vamos partir deste princípio que são as mais necessárias. Não tenho 
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nada que me diga isso, mas partindo deste princípio, eu ainda colocaria inúmeros 
questionamentos extremamente sérios e graves que pretendo fazer ainda hoje.  

O Sr. Riva - Concede-me um aparte? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Pois não, Deputado. 
O SR. RIVA - Nobre Deputada Serys Slhessarenko, apenas para informar que 

operação de crédito externo, que tem como agente financiador o Instituto Bancario Sao Paolo 
Di Torino S.P.A. tem um valor de cinqüenta e cinco milhões, quatrocentos e seis mil reais, e 
que o restante, nove milhões, setecentos e setenta e oito mil seiscentos e nove reais é a 
contrapartida do Estado. 

Portanto, o que é do valor de sessenta e cinco milhões é apenas o 
investimento. E, como eu e o Deputado Benedito Pinto constatamos isso, achamos por bem 
prestar essa informação. Muito obrigado. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Nós já tínhamos percebido isso, mas são 
sessenta e cinco milhões. Não interessa, entendeu? Quer dizer, se veio lá do exterior cinquenta 
e cinco milhões, mas aqui - eu já vi, Deputado - o problema é o total. Nós temos realmente o 
total que são sessenta e cinco milhões. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Deputado Riva que assuma a direção dos 
trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO RIVA ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 09:49 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, a Deputada Serys Slhessarenko. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Nós gostaríamos de discutir muito mais essa 

questão, mas infelizmente o tempo está se acabando e nós precisamos falar de outros assuntos. 
E aqui eu pediria ao Sr. Presidente, Deputado Riva, especial atenção, porque 

há algum tempo a gente vem sentindo o problema com relação aos requerimentos feitos ao 
Governo. São requerimentos que chegam muito depois do tempo, são requerimentos que 
chegam com informações pela metade. Por exemplo, neste requerimento de nossa autoria, ele 
foi feito em 29 de abril de 1997, ele chegou agora, nos primeiros dias de maio, e até que não 
extrapolou muito o tempo. Mas, em termos de informações, nós solicitamos neste 
requerimento várias informações e elas vieram exatamente pela metade. Uma delas era o 
pedido da relação das obras públicas executadas pela atuação administração, com os valores 
empenhados e os efetivamente pagos. E vem a relação das obras públicas que estão 
paralisadas e quais os valores necessários para concluí-las, pedimos também o débito 
consolidado que o Estado tem com os Bancos - isso não apareceu - fornecedores e prestadores 
de serviço, quais são os débitos que o Estado de Mato Grosso tem para com os Bancos.  

A gente sabe que isso aí é um desastre, realmente, a quantidade que existe, e 
nós não recebemos essa informação: Qual o volume, o valor das Cartas de Crédito, qual o 
deságio na comercialização? Nós recebemos o volume e os valores das Cartas de Crédito, elas 
estão aqui por sinal, é uma quantidade considerável. Mas, qual é o deságio na sua 
comercialização? Também não recebemos. Ou seja, é o Poder Executivo, mais uma vez, 
tripudiando sobre o Poder Legislativo, que ao pedir informações recebe só pela metade, só  o 
que lhes convêm, muitas vezes de forma extremamente desordenada, para que a gente não 
consiga entender. Para eu conseguir entender a resposta a este Requerimento, inclusive, as 
informações que vieram pela metade, eu tive que chamar um técnico especializado na área, 
para que ele me ajudasse a verificar, para que nós voltássemos a fazer novos requerimentos. 
E, com certeza, estaremos entrando na noite de hoje, ou na Sessão de amanhã, para pedir 
complementação de informações. 
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Isto aqui é sério, no meu ponto de vista, é muito grave, porque o Parlamento 
está aqui com uma das funções, que é fiscalizar. E como se fiscaliza aquilo que não se 
conhece? Nós não podemos continuar permitindo esse tipo de coisa. 

Queria voltar, nos poucos minutos que nos restam, a tratar de um assunto 
que, ontem, nós falamos em dois minutos, que é o problema salarial. O problema salarial e 
por aí discutindo a questão de prioridades... 

O Sr. Benedito Pinto - V. Exª me concede um aparte? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Pois não, nobre Deputado. 
O Sr. Benedito Pinto - Deputada Serys Slhessarenko, só para dar uma 

informação a V. Exª, a respeito da situação do nosso projeto do empréstimo. 
Nós votamos em 1ª discussão, ontem, e através de solicitação do Deputado 

Moisés Feltrin o Deputado Luiz Soares está providenciando as informação sobre os valores e o 
memorial descritivo de onde serão aplicados esses recursos para a construção de pontes. O 
Deputado Luiz Soares acabou de me telefonar para dizer que na Sessão da noite ele trará ao 
Plenário todas essas informações que está providenciando ainda hoje. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Muito obrigada, nobre Deputado, porque 
ontem à noite, realmente, eu me rebelei, não pude falar, mas votei contra. Votei contra o 
Projeto, e ficou sendo a Deputada Serys a única que não queria o empréstimo, aparentemente, 
porque foi a única que votou contra. Por isso eu preciso declarar o meu voto, hoje, do porquê 
dele. Sem memorial descritivo, sem plano de aplicação, sem isso e sem aquilo, não dava, 
realmente, para votar favorável. Tanto é que isso está sendo providenciado e eu espero que 
todos nós, Deputados, hoje à noite ou amanhã pela manhã, possamos votar, em 2ª votação, 
esse empréstimo com os valores delimitados e que venham a nos inviabilizar um controle no 
futuro. O que acontece é que daqui a pouco estaremos nós, aqui, enrolados, recebendo 
inúmeras denúncias, precisando abrir CPI, precisando fazer encaminhamento à Justiça, 
enfim, precisando verificar para onde foram esses recursos, mas esse financiamento - como 
eu disse - será duramente pago pela população de Mato Grosso, a partir de junho do ano 
2000, e isso aí invocará em três milhões e duzentos mil por mês de pagamento, o que não é 
brincadeira para uma arrecadação, Sr. Presidente, do tamanho que Mato Grosso tem. Três 
milhões representam muito dinheiro! E esse é apenas um de tantos empréstimos que estão 
postos por aí. 

Eu acho que é uma preocupação que tem que estar junto de todos nós. 
Precisamos de pontes? Precisamos! Mas vamos amarrar onde esse dinheiro vai parar. 

Fico mais tranqüila, a partir do momento em que ouço essa informação de 
que esses recursos serão amarrados para que esse Projeto de empréstimo seja aprovado em 2ª 
votação, se possível ainda hoje. 

Nós gostaríamos... 
O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Deputada Serys 

Slhessarenko, eu queria apenas - para não deixar passar o tema, já que V. Exª fez uma 
colocação nesse sentido - dar uma informação. 

De acordo com o Artigo 28 da Constituição Estadual, que diz o seguinte: 
 “A Mesa da Assembléia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de 

informação aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior...” - que é o 
Artigo 27. 

“Art. 27 ... 
I  - Secretários de Estado;  
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II - Procurador-Geral de Justiça; 
III - Procurador-Geral do Estado; 
IV - Procurador-Geral da Defensoria Pública; 
V - Titulares dos órgãos da Administração Pública Indireta.” 
“...importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento, no 

prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.” 
Eu quero, Deputada Serys Slhessarenko - até porque cobram muito do 

Legislativo e o Legislativo também quer cobrar - portanto, eu quero determinar à Consultoria 
Técnico-Jurídica da Mesa que verifique, junto à Secretaria de Serviços  Legislativos, e 
utilizando o Assessor Dr. José Teófilo denuncie por crime de responsabilidade todos os 
titulares que não responderam aos Requerimentos e pedidos de informações, que denuncie! E 
eu quero essas denúncias em minha mesa para ter o prazer de assinar e encaminhar, fazendo 
as denúncias sobre aqueles que não respeitam o Legislativo. 

O Sr. Moisés Feltrin - Permita-me um aparte, nobre Deputada? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Já passo o aparte a V. Exª. 
Só gostaria de complementar que nós, Sr. Presidente, antetempos, já entramos 

aqui, três ou quatro vezes, com ação por crime de responsabilidade e imediatamente fomos 
atendidas. Infelizmente, tem algumas autoridades que só se movimentam diante da ameaça. 
Nós já usamos desse instrumento algumas vezes, e agora nós estamos detectando não a falta 
da resposta, propriamente dita, mas a resposta pela metade, a resposta encaminhada de forma 
realmente para fazer com que não tenhamos a informação. 

Pois não, nobre Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Nobre Deputada Serys Slhessarenko, V. Exª me 

cobrara pela manhã, hoje, sobre o Projeto das pontes que estariam andando sem que nós 
observássemos o projeto. É claro que nós não temos condições de fazer uma análise do projeto 
da forma que já entrou, mas eu gostaria de informar V. Exª que desde a semana passada, 
quando o Líder pretendia já colocar a matéria para ser apreciada e votada aqui, nós 
esbarramos, embora não tenha sido a nível de microfone, mas sim em contado pessoal com 
ele, e já lhe cobrara a relação das pontes. E ontem, da mesma forma, esta Liderança  cobrou 
dele o memorial descritivo. E nós recebemos o recado, agora, que ele está providenciando 
para colocar, apensar ao projeto, também mais esse documentos que nos dará subsídio. Então, 
o alocação das pontes já está no projeto.  Eu pedi agora o memorial descritivo e nós já teremos 
uma noção do que vai ser a obra. 

Nós estamos atentos, também, como V. Exª e eu a parabenizo pela sua posição 
de realmente estudar os projetos, principalmente com relação a esse Governador emprestador 
que tem aí.  Com esse tomador, o maior tomador de empréstimo que nós já vimos na história 
do Estado, nós temos que tomar o maior cuidado para aprovar as suas mensagens. 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - A Presidência 
comunica que a nobre oradora dispõe de três minutos para concluir o seu pronunciamento. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Eu tinha um assunto extremamente 
importante, que aliás, foi o motivo pelo qual assumi esta tribuna, que acabei não falando, que 
é a questão salarial. Ontem nós denunciamos aqui e hoje precisávamos apresentar 
detalhadamente todos os documentos. Por um lado, este Governo, que paga a 58% dos 29 mil 
servidores da Educação até 116 reais por mês, quase 60% dos trabalhadores da Educação 
recebem menos que um salário mínimo, precisando todo mês de complementação 
constitucional. Está aqui, os dados estão aqui! Estão todos aqui! Por outro lado, nós vemos essa 
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barbaridade que denunciamos ontem, até do telhado de vidro do gabinete do Governador. Eu 
estou chamando de telhado de vidro, porque só a reforma da cobertura desse gabinete foi de 
177 mil. Deve ser de vidro, realmente. Se não era de vidro, ficou de vidro, agora, não é 
Deputado? É muito dinheiro, realmente, para reformar a cobertura do gabinete do 
Governador. Deve ter colocado uma barra de chumbo lá, porque ele está fazendo tanta 
bobagem que deve estar amedrontado. 

Nós teríamos, aqui, tudo a assinalar, para hoje colocar o que está sendo usado 
em reforma de escola, o que está sendo usado em reforma de posto fiscal, em construção. 
Aqui nós temos inúmeras construções de postos do INDEA que... Nossa!.. Em escolas nem se 
fala, sendo reformada por 30 mil, 10 mil, 40 mil, 60 mil. Os postos do INDEA todos 
construídos, alguns por 30 mil... Infelizmente não dá para continuar ... e o telhado do 
Governador foi reformado por quase 200 mil - uma reforma de casa que dava para comprar 
outra lá no próprio bairro em que ele mora. Muito obrigada! 

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

Em discussão, englobadamente, todas as Indicações e Moções apresentadas na 
Sessão de hoje. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que as aprovam, 
permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Requerimento de autoria das Lideranças partidárias, solicicitando dispensa de 
pauta para tramitação do Projeto de Resolução de autoria do Deputado Roberto Nunes, que 
concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Benedito Wilson do Nascimento. 

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

Em 1ª discussão, em regime de urgência urgentíssima, Projeto de Decreto 

Legislativo n 04/97, 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. 

A Presidência encaminha ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
para que reúna a mesma e exare Parecer oral em plenário. 

O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente, reunida a Comissão em plenário, 
já de posse do Projeto, pois o  Deputado Humberto Bosaipo, que foi designado Relator no dia 
de ontem, solicitou vista e, agora, eu devolvo a ele o Projeto para que dê o seu Parecer. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO (RELATOR) - Sr. Presidente, o Parecer nosso é 
favorável, porque nós pedimos vista ao Projeto e chegamos à conclusão de que o mesmo 
preenche os requisitos necessários. Portanto, o nosso Parecer é favorável. 

O SR. RICARTE DE FREITAS - Com o Parecer favorável do Relator, passemos à 
coleta de votos: Deputado Moisés Feltrin (COM O RELATOR); Deputado Paulo Moura (COM 
O RELATOR); Deputado Eliene (COM O RELATOR).  

Esta Presidência também vota com o Relator.  Portanto, aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça    

O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Comunicamos que designamos, de acordo com o Art. 41, os membros da 
Comissão Especial destinada a fiscalizar, convocar e prestar informações sobre o desvio de 
Imposto de Arrecadação sobre Veículo no Estado de Mato Grosso.  Membros: União por Mato 
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Grosso - Deputados Humberto Bosaipo e Quinca dos Santos; Bloco Parlamentar Democracia - 
Deputados Benedito Pinto e Manoel do Presidente; PSDB - Deputado Roberto Nunes. 

Comissão Especial Suprapartidária, composta por três Srs. Deputados, para 
que através de um trabalho conjunto entre técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso, em Rondônia, possa erradicar a febre aftosa num prazo de seis meses. 

Membros: União por Mato Grosso - Deputado Romoaldo Júnior; Bloco 
Parlamentar Democracia - Deputado Pedro Satélite. Partido Socialista Democrático Brasileiro: 
Deputado Ricarte de Freitas... Com a negativa do Deputado Ricarte de Freitas, indicamos o 
Deputado Luiz Soares. 

Comissão Especial com a finalidade de acompanhar, fiscalizar, convocar e 
solicitar informações sobre o processo de instalação e implementação da Defensoria Pública. 
Membros: União por Mato Grosso - Deputado Moisés Feltrin e Deputado Emanuel Pinheiro; 
Bloco Parlamentar Democracia - Deputado Eliene e Deputada Zilda.  Partido Socialista 
Democrático Brasileiro: Deputado Rene Barbour... 

O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Wilson 

Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Eu já havia me manifestado em data anterior, Sr. 

Presidente, sobre o interesse de participar dessa Comissão Especial que vai fazer um trabalho 
sobre a erradicação da febre aftosa.  Como fui Secretário de Agricultura, e dediquei uma 
atenção especial a esse assunto, se fosse possível, gostaria que V. Exª revisse as indicações para 
que a Comissão pudesse contar com a presença nossa.   

A Comissão ficou composta pelo Deputado Pedro Satélite, que é o autor da 
proposta, e teríamos, também, o Deputado Paulo Moura e Deputado Luiz Soares... Se fosse 
possível a minha presença no lugar do Deputado Luiz Soares, até porque nós já havíamos 
conversado isso com o Deputado Pedro Satélite... 

O SR. PRESIDENTE - Solicito à Liderança do PSDB que se pronuncie, uma vez 
que as indicações foram feitas pela proporcionalidade. 

O SR. RICARTE DE FREITAS - O PSDB, com muita honra, indica o Deputado 
Wilson Santos, do PMDB, para fazer parte da Comissão. 

O SR. WILSON SANTOS - Muito obrigado, Deputado Ricarte de Freitas. 
O SR. PRESIDENTE - Dessa forma, solicito à Consultoria que providencie o Ato 

incluindo o nome do Deputado Wilson Santos, no lugar do nome do Deputado Luiz Soares. E, 
também, a substituição do Deputado Romoaldo Júnior pelo Deputado Paulo Moura. 

Comissão Especial, para levantamento de todas as Leis de iniciativa estaduais, 
a partir de 05 de outubro de 1989, com base no Artigo 41. Membros: União por Mato Grosso 
- Deputado Gilmar Fabris, autor, e Deputado Humberto Bosaipo. Bloco Parlamentar 
Democracia - Deputado Benedito Pinto e Deputado Nico Baracat. PSBD - Deputado Luiz 
Soares. 

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

O Sr. Benedito Pinto - Pela Liderança, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Liderança, o nobre Deputado 

Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para fazer 

um rápido relato sobre uma viagem de uma semana que nós fizemos pelo interior, buscando 
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colher algumas informações, principalmente na área de saúde e também na área de 
transportes. Uma vez que, na verdade, nós estamos votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
aqui nesta Casa, e eu creio que é de grande importância para nós, nesse momento, 
colocarmos novamente no Orçamento do Estado principalmente o Fundo Rodoviário Estadual. 
E conseguimos constatar in loco a grande necessidade da recuperação das estradas nos 
municípios mato-grossenses, todas elas, principalmente as de competência do Estado e de 
alguns municípios.  

Então, é de grande importância a Assembléia Legislativa acatar a Emenda de 
minha autoria à LDO, a fim de que possamos dar garantia ao Governo, através do Fundo 
Rodoviário Estadual, de recursos, a fim de que pelo menos as estradas sejam recuperadas. Na 
verdade, o cidadão que mora no interior do Estado tem pago um preço muito caro com o 
problema das estradas. Nós não temos uma outra forma, a não ser dar condições para que 
possamos cobrar do Governo a manutenção dessas estradas. E a Lei de minha autoria, que 
prevê o Fundo Rodoviário Estadual, apesar de ter sido tirada do Orçamento de 97, nós 
sentimos que essa bobeira que a Assembléia deu aqui, em tirar do orçamento do Estado o 
Fundo Rodoviário Estadual, tem custado muito caro para milhares de cidadãos mato-
grossenses. Nós não podemos continuar nesse equívoco, temos que fazer com que o Fundo 
Rodoviário volte a ser inserido no Orçamento de 98, senão ficaremos sem ter como cobrar do 
Governo, a não ser cobrar que ele feche e encerre as atividades do DVOP. 

Se nós não voltarmos a efetivar recursos para o Fundo e dar condições para 
recuperar as estradas e fazer com que esse órgão do Governo - de grande importância e que 
eu sempre defendi, que é o DVOP - venha a funcionar, em comum acordo com as Prefeituras 
e com órgãos ligados na área de transporte, se não tivermos colocado recursos no Orçamento 
para viabilizar o DVOP, eu creio que a Assembléia Legislativa pode fazer um pedido coletivo 
ao Governo que encerre, liquide de vez por todas com esse órgão; que eu particularmente 
julgo ser de grande importância para o Estado. 

Hoje, já está inserido nas prioridades de Mato Grosso, além de saúde, 
educação e segurança, o problema mais grave que temos é a estrada. Isso aí é algo que nós 
não podemos mais conviver, no final do Século XX, uma vez que se prioriza muitas coisas, e 
eu creio que estrada seja de grande importância não só para encurtar as  distâncias, mas 
também para dar segurança ao cidadão que transporta. Temos estradas, hoje, em que é uma 
aventura um cidadão circular por ela - ele pode tranqüilamente saber a hora de sair sem ter 
nenhuma previsão de chegada, porque realmente são coisas difíceis. 

Então, como Deputado que conhece o interior do Estado, que vive nas 
estradas mato-grossenses, venho aqui apelar, neste final de expediente, a todos os Srs. 
Deputados, para que somem comigo na emenda junto à LDO, para que possamos destinar 
recursos ao Fundo Rodoviário, nem que seja num percentual menor, como já é pretensão 
nossa diminuirmos de 35 para 15% o percentual, como está disposto na lei de arrecadação de 
ICMS de transporte de combustível, fazendo uma mudança na lei, baixando para 15%, dando 
assim a garantia de que o DVOP, a partir do ano que vem, terá um recurso estimado na 
ordem de um milhão e meio a dois milhões por mês, para poder dar segurança ao nosso 
cidadão. 

Transportar em estrada ruim é correr risco de vida, se bem que nós corremos 
risco em toda parte, mas a falta de segurança nas estradas, sem dúvida tem causado milhares 
de óbitos. 
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Então, é uma forma que nós preocupamos, não só porque vai encurtar a 
distância, vai diminuir o custo do frete, vai diminuir o gasto com peças de carro e também vai 
dar segurança aos cidadãos que vivem dentro dos ônibus e que andam no seu carro, 
transitando de uma cidade para outra. 

Portanto, é uma preocupação que eu acho de grande importância para nós, e 
fazendo assim, nós estamos dando condições para que possamos cobrar do Governo ações  
decisivas para o melhoramento das nossas estradas. Há regiões do interior, que nós 
conhecemos, em que está uma calamidade pública andar de carro, é uma dificuldade 
tremenda ir de um município para outro, muito embora saibamos do esforço que dezenas de 
prefeitos estão fazendo em prol da própria segurança do seu munícipe, tirando às vezes as 
máquinas das ruas da sua cidade e colocando-as para fazer as estradas que muitas vezes são 
de competência do Estado, sem nenhuma contrapartida por parte do Governo. 

Então, dessa forma eu entendo que o Governo poderá fazer parceria com as 
prefeituras, dando a sua parte e o município entrando também com a sua parte, e dessa forma 
o cidadão será beneficiado. O que nós olhamos, sem dúvida, é essa parte da garantia da 
segurança do cidadão que vive nas nossas estradas. 

Por outro lado, quero manifestar também a minha preocupação com o 
problema de saúde no interior do Estado. Nós que vivemos aqui na Capital e sabemos da 
dificuldade que paira aqui na Capital para o atendimento à saúde, o que é direito do cidadão, 
todos nós sabemos que é muito difícil, é algo às vezes até difícil e muitas vezes dá até caso de 
polícia. Mas, aqui ainda temos alguns meios  para socorrer.  

Agora, V. Exªs façam um cálculo do que acontece no interior, onde as 
condições de atendimento são precaríssimas, onde o cidadão não tem para onde correr, não 
tem para quem apelar e muitas vezes morrem sem nenhum atendimento, sem nenhuma 
condição. Eu acredito que a área de Saúde tem que ser também priorizada no Orçamento.  

Faço um apelo a todos os Srs. Deputados, para que possamos dar uma melhor 
atenção para a área de Saúde do Estado, a fim de que possamos votar na Lei Orçamentária do 
ano que vem recursos suficientes para que o Estado possa ajudar os municípios mato-
grossenses a manterem a saúde no interior. Essa é uma das prioridades essenciais para o 
Orçamento do ano que vem. E vendo desse lado, uma vez que nós já acompanhamos a 
elaboração de alguns orçamentos nesta Casa, em votação, eu tenho a preocupação de não 
acontecer como das demais vezes em que aqui tem acontecido, em que muitas vezes damos a 
garantia, através de uma Emenda, através de uma negociação com o Governo e, depois, essas 
emendas são vetadas e a Assembléia Legislativa tem dificuldade para derrubar o Veto. 

Quero fazer um apelo aos Senhores: vamos trabalhar em conjunto, nas 
emendas essenciais para garantirmos a saúde, a segurança, a educação e o transporte. Daí, 
então, nós teremos a responsabilidade, se houver algum caso de Veto, de derrubar  o Veto e 
manter a posição, já que os Srs. Deputados conhecem o interior do Estado de Mato Grosso e 
também aqui a Capital. 

Eram essas, Sr. Presidente, algumas justificativas que tínhamos a fazer, mesmo 
porque na semana passada eu não estive em nenhuma Sessão Plenária, em virtude de estar 
percorrendo os municípios de Guarantã, Matupá, Terra Nova, Nova Guarita, Colíder, Nova 
Canaã, Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde e também passando em Rosário Oeste... 

O Sr. Amador Tut - V. Exª me concede um aparte? 
O SR. BENEDITO PINTO - Sim, nobre Deputado, com prazer. 
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O Sr. Amador Tut - Deputado Benedito Pinto, por aí nós entendemos a sua 
preocupação, porque V. Exª é um Deputado que roda o Estado. Então, V. Exª sabe o quanto é 
difícil para aquele produtor, para aquele colono, para aquele investidor que está no Nortão e 
não tem estrada para chegar lá. Se nós não batermos duro, Deputado Benedito Pinto, a partir 
de janeiro do ano que vem, nós não vamos rodar em quase nenhum trecho das estradas mato-
grossense. 

Eu acho que são muito importantes essas suas reivindicações, eu acho que a 
Bancada tem que fechar firme. Não adianta eu ficar, aqui, falando sozinho, como falo a vida 
inteira, com relação aos problemas das estradas, pois isso não vai resolver, só vai resolver se 
nós nos unirmos.  

Hoje, Deputado, de Currupira a Jangada está quase que tudo interditado 
novamente. Arrumaram uma terra, acertou, mas com essa chuva já está uma tristeza outra 
vez. 

Então, se não aproveitarmos esse restinho que ainda há de estradas, um 
pouquinho de asfalto, um pouquinho de base, é capaz de sair tudo e o Estado terá que 
reconstruir as estradas novamente, se possível. É preferível continuarmos pintando, ajeitando, 
recuperando, do que deixar acabar tudo e, depois, refazer. É muito importante. 

Portanto, faço aqui um apelo ao Presidente, ao Líder do Governo, V. Exª é um 
defensor inconteste. Então, eu quero agradecer, porque eu também sou um dos mais 
prejudicados por causa disso aí. Fazer, aproximadamente, uma faixa de cinco a seis mil 
quilômetros todos os dias, pelas rodovias estaduais, com as estradas em precárias condições 
mesmo, está difícil fazer a viabilidade aí.  

Eu concluo dizendo que quero assinar duas, três, quatro vezes nessa sua 
Indicação, ou nessa sua emenda, para que nós possamos fazer, em definitivo, a partir do ano 
de 98. Muito obrigado. 

O SR. BENEDITO PINTO - Eu é que agradeço, Deputado Amador Tut, por essa 
participação de V. Exª, certo de que essa luta das estradas nossas são preocupações, eu creio, 
de todos os Srs. Deputados. 

O que eu quero, Deputado Amador Tut, é uma somatória, porque nós 
apresentamos uma Emenda que deve ser votada, aqui, e nós queremos contar com o apoio de 
todos e estamos fazendo essas emendas de um jeito que elas não venham a ser vetadas. Se por 
acaso vier a ser vetada, quero o apoio dos Srs. Deputados para que possamos mantê-la, para 
que, dessa forma, possamos ter condições de cobrar esses reparos na nossa gestão. 

Portanto, eu quero agradecer à Presidência e dizer que, realmente, o Estado de 
Mato Grosso e o interior, apesar do entusiasmo dos cidadões que nós encontramos, nós temos 
essas preocupações. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais nenhum orador inscrito nas 
Explicações Pessoais, esta Presidência, antes de encerrar a presente Sessão, comunica que a 
próxima Sessão será hoje à noite, na hora 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 e Ricarte de Freitas; 
da Bancada do Partido Liberal - Amador Tut; da Bancada do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro - Wilson Santos; da Bancada do Partido Progressista Brasileiro - Paulo 
Moura; da Bancada do Partido Democrático Trabalhista - Zilda; da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores - Serys Slhessarenko; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Benedito 
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Pinto (PSC), Eliene (PSB), André Bringsken (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA), Jorge Abreu (PMN), 
Riva (PMN), Manoel do Presidente (PDT) e Pedro Satélite (PMDB). 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Luiz Soares e Rene Barbour, do 
PSDB; Gilmar Fabris (LICENÇA MÉDICA), do PL; José Lacerda, do PMDB; Quinca dos Santos, 
do PPB; Nico Baracat (PMDB), do Bloco Parlamentar Democracia. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão (LEVANTA-
SE A SESSÃO) 
 
 
Revisada por Regina Céli 


