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ATA N 75 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO RIVA 

1 SECRETÁRIO - DEPUTADO ELIENE (EM EXERCÍCIO) 

2 SECRETÁRIO - DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a presente 
Sessão e, por motivos técnicos,  suspendo-a por 20 minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 08:45 HORAS E REABERTA ÀS 09:05 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a Sessão. 
Solicito ao nobre Deputado Eliene para que assuma a 1ª Secretaria. 

(O SR. DEPUTADO ELIENE ASSUME A 1ª SECRETARIA) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Sr. 2 Secretário, para proceder à 
leitura da Ata. 

O SR. 2 SECRETÁRIO - Não há Ata para ser lida, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Sr. 1° Secretário, para proceder à 

leitura do Expediente. 
O SR. 1° SECRETÁRIO (LÊ) - “Ofício n° 331, da Procuradoria Geral da Justiça 

do Estado, em resposta à Indicação do Deputado Riva.” 
Lido o Expediente, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do 

Pequeno Expediente (PAUSA). Com a palavra, o nobre Deputado Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

várias Indicações de minha autoria: 

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, 

seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Exm Sr. Secretário de 

Estado de Educação e ao Exm Sr. Secretário de Esporte e Lazer, solicitando a construção de 
um ginásio de esportes, construção de quadra de esporte na comunidade de Nossa Senhora do 
Caravagio, Sétima Agrovila, Alto Paraíso, Esteio, São Pedro, Santa Luzia, Redenção, São José do 
Norte, Linha Paraná, Miraguai, Nova Agrovila, Décima Agrovila e Bonfim, no Município de 
Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 
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construção de um ginásio de esporte, construção de quadra de esporte na comunidade de 
Nossa Senhora do Caravagio, Sétima Agrovila, Alto Paraíso, Esteio, São Pedro, Santa Luzia, 
Redenção, São José do Norte, Linha Paraná, Miraguai, Nova Agrovila, Décima Agrovila e 
3Bonfim, 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. 
Depurado BENEDITO PINTO   
 

2ª) 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 de 
Nova Guarita. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Nova Guarita apresentam 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. 
Depurado BENEDITO PINTO 
 

3ª) 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 ampliação do espaço físico e equipamentos  para o Posto de 
Saúde no Município de Nova Guarita. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Nova Guarita apresentam 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 ampliação do 
espaço físico e equipamentos  para o Posto de Saúde , 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. 
Depurado BENEDITO PINTO 
 

4ª) 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 SANEMAT, solicitando canalização e drenagem do Córrego na área central do 
Bairro Vista Alegre no Município de Terra Nova do Norte. 
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JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 
canalização e drenagem do Córrego na área central, 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 
 

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. Presidente da 

TELEMAT e ao Ilm Sr. Presidente da TELEBRÁS, solicitando implantação de telefone celular 
no Município de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 
 

6ª) 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 Segurança Pública, solicitando reforma e ampliação do prédio da delegacia e 
aquisição de uma viatura para a Polícia Militar e uma viatura para a Polícia Civil no 
Município de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 
reforma e ampliação do prédio da delegacia e aquisição de uma viatura para a Polícia Militar 
e uma viatura para a Polícia Civil, 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 
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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  pavimentação asfáltica nas Av. 12 de abril, Av. mato Grosso, as ruas 
transversais, Av. Norberto Schwantes e demais vias urbanas, no Município de Terra Nova do 
Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 
pavimentação asfáltica nas Av. 12 de abril, Av. mato Grosso, as ruas transversais, Av. 
Norberto Schwantes e demais vias urbanas, 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 
 

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 Ilmª  Srª Presidente da 
PROSOL, solicitando construção de uma creche no Bairro Vista Alegre, ampliação  da Casa de 
Amparo, albergues e construção de centros comunitários na comunidade Sede, Oitava 
Agrovila, Miraguai do Norte, Sétima Agrovila, Nona Agrovila e Décima Agrovila, todas 
comunidades do Município de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 uma creche no Bairro Vista Alegre, ampliação  da Casa de Amparo, albergues e 
construção de centros comunitários na comunidade Sede, Oitava Agrovila, Miraguai do 
Norte, Sétima Agrovila, Nona Agrovila e Décima Agrovila, 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 
 

9ª) 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, e ao Ilm Sr. Presidente da ELETRONORTE, solicitando ampliação da 
rede elétrica no perímetro urbano e comunidades no Município de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
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As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 
ampliação da rede elétrica no perímetro urbano e comunidades, 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 
 

10ª) 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 do DVOP e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Infra-estrutura, solicitando 
construção de uma ponte sobre o Rio Teles Pires, ligando Nova Canaã do Norte e Colorado do 
Norte, no Município de Nova Canaã do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Nova Canaã do Norte, apresenta um grande problema que é 

a falta de uma ponte adequada para ligá-la ao Distrito de Colorado do Norte. A construção da 
ponte solucionará o problema que enfrentam para deslocamento entre as duas cidades, e 
considerando que a mesma atenderá mais de 3.000 (três mil) famílias que dependem 
diretamente desse grande benefício. O atendimento da indicação citada será ao encontro na 
necessidade dos moradores que a muito tempo almejam esse grande objetivo.  

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

11ª) 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 
Agricultura, solicitando eletrificação rural, projeto de Suinocultura, distribuição de sementes 
a pequenos produtores, aquisição de equipamentos para  Associação de Pequenos produtores 
no Município de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 
eletrificação rural, projeto de Suinocultura, distribuição de sementes a pequenos produtores, 
aquisição de equipamentos para Associação de Pequenos produtores, 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 
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12ª) 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 da 
TELEMAT, solicitando instalação de um telefone comunitário com chamada para atender a 
comunidade de Nova Guarita. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As Comunidades do Município de Terra Nova do Norte apresentam 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 um telefone comunitário com chamada, 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 
 
E, ainda sobre a mesa, uma Indicação de autoria do Deputado Humberto 

Bosaipo. 

“Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, extensivo ao Ilm Sr. Comandante 
Geral da PM-MT, afirmando a necessidade da devolução da viatura e reforma do posto 
policial de Vila Paredão Grande, Município de General Carneiro. 

Com fundamento na Resolução de n 18/91, de 08/05/91, indico ao Exm 

Sr. Governador do Estado, extensivo ao Ilm Sr. Comandante Geral da PM-MT, afirmando a 
necessidade da devolução da viatura e reforma do posto policial de Vila Paredão Grande, 
Município de General Carneiro. 

 
JUSTIFICATIVA  
 
A população da Vila Paredão Grande, através de movimento reivindicatório, 

vem demonstrando a sua profunda insatisfação com a caótica situação que se encontra a área 
da segurança pública naquela localidade. 

O posto policial local encontra-se desativado, os policiais militares 
transferidos por absoluta falta de condições de permanência e alojamento, com as instalações 
físicas do prédio totalmente deterioradas. 

Se não bastasse tal situação, a única viatura que ali realizava diligência e 
garantia a segurança na região, foi retirada sem motivos aparentes. 

Sendo que esse quadro extremamente delicado cria um clima de 
intranquilidade e revolta entre as famílias ali residentes, é necessário a urgente tomada de 
providências por parte das autoridades constituídas. 

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

sala das Sessões, em 12 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO”. 
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O SR. PRESIDENTE - Não há mais orador inscrito no Pequeno Expediente. 
Passemos ao Grande Expediente. 

Solicito ao nobre Deputado Benedito Pinto que assuma a direção dos 
trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 09:10 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE - 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 - Por ser a sua segunda transferência, fica cancelada a 

inscrição de V. Exª. 
Solicito ao nobre Deputado Manoel do Presidente  que assuma a direção dos 

trabalhos, tendo em vista que quero fazer uso da palavra no Grande Expediente. 
(O SR. DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 09:11 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Deputado Manoel do Presidente, Srs. 

Deputados que nos honram com a atenção aqui, nesta manhã, em virtude do grande trabalho 
que os demais outros Srs. Deputados vêm empreendendo na Capital e no interior.  

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aprovamos na noite de ontem um Projeto que 
traz algumas modificações na estrutura dos gabinetes dos Srs. Deputados - gostaria que 
estivessem presentes todos os membros da Mesa aqui. 

Veja bem: durante sete anos aqui nesta Casa, temos visto uma preocupação 
enorme de cada Deputado, de cada Mesa que assume, em fazer mudanças para os 
funcionários da Casa. E sempre nós temos tido problemas, porque nunca se define um quadro 
de funcionários, nunca se define algo consistente por esta Casa. Às vezes, nós temos 
preocupação em convidar uma pessoa para ir para o nosso gabinete, para exercer uma 
função, pois, de repente, temos que dispensar essa pessoa, porque, na verdade, há  uma 
mudança repentina no quadro e nós não temos nada consistente nesse sentido. 

 Eu me preocupo, porque pretendo me candidatar à reeleição, no ano que 
vem, e quero, se Deus quiser, voltar a esta Casa. E nós ficamos preocupados, porque parece 
que, como diz um certo ditado: “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”, e não tem 
outra coisa a se fazer a não ser a mudança com os funcionários. 

Sinceramente, eu tenho um levantamento de tudo que precisa para esta Casa 
e tenho - se for administrar - tenho tranqüilamente a consciência de que com os recursos que 
estão vindo para esta Casa, teremos condições de manter o quadro de funcionários, melhorar 
e também manter aqui nesta Casa o funcionamento total daquilo que realmente a Assembléia 
precisa.  Nós precisamos ter agilidade. Aqui, nós vamos cortar despesas que estão, às vezes, 
fora daquilo que é natural.  Eu acho que a Mesa teria condições de dar uma cortada em 
algumas despesas que geralmente aparecem, para que pudéssemos também dar essa 
tranqüilidade, fazer um estudo bem fundamentado, para dar a tranqüilidade ao Deputado de 
poder convidar um companheiro para assumir uma vaga no gabinete, tendo ele a 
tranqüilidade de que, daqui a um mês, seis meses, ele não vai ter problema de ser remanejado, 
mudado de cargo, alterar a nomenclatura, passar para outra, mudar de letra, enfim, coisas 
que, de repente, sempre acabam prejudicando. 

Eu gostaria de deixar registrado isso aqui, no plenário, e deixar esse alerta da 
minha parte, porque eu entendo a preocupação da Mesa, em fazer a adequação das despesas 
e receitas, mas entendo que nós temos que propor algo consistente para os gabinetes e para os 
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funcionários da Casa.  Daqui a pouco virá outra mudança para os funcionários da Casa, com 
os quais não se mexeu agora, mas já deve existir outro estudo para mudança do quadro da 
Casa. 

Isso preocupa o Parlamentar, porque nós temos compromisso com o cidadão 
que convidamos para compor o quadro do nosso gabinete, para trabalhar conosco.  Eu digo 
isso como um conselho que dou para a Mesa, para que possamos mexer nesse caso, mas de 
uma forma consistente.  Nós temos meios para fazer um plano que tenha uma durabilidade 
de, pelo menos, oito anos, como é o nosso Regimento Interno, o Regimento da Casa que nós já 
temos há muitos anos, como a Constituição do Estado, e como muitas leis que normatizam o 
próprio quadro de servidores do Estado, e que dificilmente se muda por qualquer necessidade. 
Então, nós temos que adequar um quadro permanente, fazendo com que o Deputado já saiba 
o que ele vai ter para seu gabinete, o que ele vai ter na Casa, para não deixar, às vezes, essa 
preocupação para cada um de nós. 

Eu entendo plenamente que o Presidente e o 1° Secretário estão preocupados 
em dar condições para a funcionabilidade da Casa, no entanto, eu acho que nós temos meios 
suficientes para poder determinar e elaborar um quadro consistente, não só para os gabinetes 
como também para a Casa, a fim de que possamos não ter essa preocupação, sempre que 
entra uma Mesa, de que mude alguma coisa, enfim, para que não haja essa preocupação. 

Diante disso, Srs. Deputados, eu gostaria de me colocar à disposição para que 
possamos ter algo consistente para os nossos servidores. Nós já temos um problema que se 
arrasta aqui e que é grave, que é a falta de assistência médica. Depois que acabou o plano de 
saúde, os nossos servidores estão à mercê da sorte, dependendo do Instituto e, muitas das 
vezes, quando chega o papel do Instituto, o servidor, para ser atendido pelo  médico ou pela 
empresa que vai atender, geralmente - quando atende - atende como se estivesse fazendo um 
grande favor para os funcionários da Casa. Isso não pode existir! O nosso funcionário paga, 
desconta em folha o valor do desconto e deve ser preservado, pelo menos, o direito à saúde, 
através de um serviço de qualidade. Eu acredito que devemos rever esse caso e pensar na 
família do servidor, do filho dele, do seu dependente. Porque o servidor, na hora em que 
precisa do atendimento médico, muitas vezes, ele tem que depender de achar o Dr. Atílio, 
Secretário do Instituto,  para poder falar com ele.  

Aconteceu um fato importante com um funcionário meu. Ele já havia 
marcado a cirurgia da sua mulher, para o nascimento do seu segundo filho, Srs. Deputados, e 
o Dr. Atílio perguntou a ele se não dava para adiar a cirurgia por mais dois meses. O servidor 
falou: “Dr. Atílio, o senhor não está ouvindo? A minha esposa vai operar de parto cesariano. 
Ela já está de nove meses, completos. Precisa ser operada esta semana. Não tem como adiar 
uma operação de cesariana.” 

Então, são coisas assim que nós precisamos ter condições de resolver, porque 
isso repercute no funcionamento do nosso gabinete, no atendimento que o nosso funcionário 
presta. Se o funcionário do gabinete de qualquer um de nós estiver com problema de saúde 
em casa e não tiver condições de ser solucionado, ele vai trazer repercussões internas no 
atendimento das pessoas que irão nos procurar. Então, eu acho que é um caso que deva ser 
repensado.  

Eu proponho que se faça um encontro com esses servidores e que se 
proponha uma forma para que possamos ter algo consistente, para que o funcionário possa 
ter a carteirinha. Nem Deputado, hoje, tem um seguro de tratamento de saúde, de forma 
nenhuma. 
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Eu proponho que seja feito... Da minha parte, posso tranqüilamente dispensar 
o pagamento descontado em folha para que possamos ter essa garantia. Há praticamente dois 
anos que, se eu depender de um tratamento, eu tenho que pagar particular, porque Deputado 
não tem assistência médica. Então, são coisas que nós estamos trazendo aqui, nesta manhã, 
com muita seriedade. Nós estamos preocupados e queremos ajudar a solucionar esse 
problema. 

Então, eu proponho à Mesa, ao 1 Secretário, ao Presidente, que convide os 
Deputados para acharmos uma saída para essa situação. É uma situação grave e acredito que, 

por necessidade, o 1 Secretário tem feito alguns convênios com hospitais particulares, mas 
todos nós sabemos que se não tivermos a garantia de ter a carteira de um plano de saúde - 
ninguém marca a hora em que irá necessitar de um médico, ninguém determina a hora para 
uma urgência! Quando existe um problema, o cidadão é obrigado a procurar e, às vezes, 
depende de ir, num outro dia, para buscar uma ficha no nosso Instituto. E, quando o cidadão 
adoece na sexta-feira à tarde, ele vai ter que agüentar sábado e domingo e se na segunda-
feira for um feriado, ele vai ter que agüentar mais a segunda-feira para poder ser atendido?  
De forma nenhuma!  

Eu não queria trazer esse assunto ao Plenário, mas trago consciente, com o 
intuito não de querer prejudicar o andamento dos trabalhos, mas com a responsabilidade de 
querer ajudar, de querer sentar para poder, de uma forma ou de outra, estudar a fim de 
resolvermos esse problema.  

Eu creio que esta é uma situação grave. Todos nós, do gabinete, dependemos 
da tranqüilidade dos nossos funcionários. Não é só o salário que é o suficiente, o salário em 
dia é importante, deve ser, é um direito do servidor, mas a outra parte, o outro lado também 
deve ser olhado com carinho. Então, eu acho que é hora de nós nos sentarmos e coloca esse 
caso a todos, para que possamos achar o caminho. A Mesa pode abrir as portas e mostrar a 
situação, para que cada um de nós possamos ter condições de ajudar a resolver. Porque nós 
não podemos permanecer dessa forma, sem ter como dar aos nossos servidores uma garantia 
e a nós mesmos. Muitas vezes, o Deputado é olhado aí fora como um cidadão qualificado 
apenas para receber um alto salário, apenas para ser um “marajá”. Quando se fala em salário 
de Deputado, parece que é algo de outro mundo. E às vezes não sabem que não temos nem 
um Plano de Saúde. Se o Deputado Manoel do Presidente precisar e depender do Plano de 
Saúde daqui da Casa, ele vai ter que descer o Sepotuba, porque não vai ter condições de ser 
atendido. 

Eu gostaria que estivessem aqui os 24 Deputados, porque este é um assunto 
da Mesa, é um assunto das lideranças, é um assunto de todos nós. 

Acredito que se nós nos sentarmos para resolver estes problemas, nós teremos 
condições de dar essa segurança aos nossos servidores, de dar essa segurança aos nossos 
colaboradores aqui na Casa. Eu estou dizendo isso com o maior respeito que tenho pela Mesa, 
e sei do desafio que o Deputado Romoaldo Júnior e o Deputado Riva estão enfrentando. Agora, 
gostaria que eles passassem todo esse problema para todos nós, a fim de que pudéssemos 
encontrar uma solução para esse problema. 

Eu acho que se todos os Deputados estiverem conscientes da situação, dentro 
do problema, naturalmente cada um terá a sua parcela de contribuição para ajudar a resolver 
os problemas da nossa Casa.  Acredito que, dessa forma, nós teremos condições de solucionar 
esses problemas. 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, mudando um pouco de assunto, voltando ao 
meu pronunciamento na manhã de ontem -  com relação à votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - acredito que cabe a todos nós, após o relatório do Deputado Nico Baracat, 
nos sentar para podermos defender os nossos direitos, para podermos defender aquilo que 
mais nós queremos, que é poder beneficiar o Estado de um modo geral, beneficiar o Estado 
por regiões. Nós temos regiões paupérrimas aqui, onde os Prefeitos não estão tendo como 
trabalhar, de forma nenhuma, e com esse sistema de municipalização os municípios estão se 
afundando a cada dia e os municípios estão cada vez piores. Mato Grosso teve a sorte de 
entrar pela porta, para o reperfilamento da dívida e o Governador Dante de Oliveira 
conseguiu esse reperfilamento. 

Então, o Estado depende, hoje, apenas e tão-somente de aumentar a 
arrecadação, de aumentar as entradas para o Estado, uma vez que a base, que foi o maior 
problema de Mato Grosso, o reperfilamento da dívida, está hoje equacionado. Hoje, nós 
sabemos qual a porcentagem que temos que pagar de dívida, quanto temos que pagar para os 
Poderes, quanto o Estado vai ter para a folha. Então, o Estado tem que pensar um pouco em 
uma ajuda aos municípios. 

No Orçamento passado, propusemos uma emenda, um desembolso de 30 
milhões proporcional ao percentual de cada Município, no bolo do ICMS, a fim de que fosse 
repassado para os municípios uma ajuda pelo Governo de 30 milhões, pelo menos, para cada 
município poder quitar uma folha ou meia folha, das tantas que pegaram atrasadas e, no 
entanto, nós não conseguimos. 

Então, eu estou dando esse alerta aos Srs. Deputados, porque daqui até o final 
do mês iremos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, no segundo semestre, virá para cá o 
Orçamento, para que possa ser votado por esta Casa. E entendo que a maneira que nós temos 
para colaborar e ajudar os municípios é tentar negociar com o Governo, diminuir algumas 
despesas - que às vezes, apesar de serem essenciais, podem esperar - e tirarmos uma parte 
desses recursos, a fim de que possamos brindar, beneficiar os nossos municípios, 
proporcionalmente, cada um com sua população, com a sua renda. 

Entendo que dessa forma, Srs. Deputados, nós temos como tentar pelo menos 
minorar os problemas dos municípios. Os municípios que estão com folhas atrasadas, de 
outros mandatos, dos ex-prefeitos, com os funcionários pagando um custo alto, porque eles 
não foram culpados de más administrações. Hoje, eles são os alvos, porque estão com três, 
quatro, cinco meses de salários atrasados, às vezes, o prefeito que entrou na política de querer 
pagar a sua parte e fazer de conta que: “o que passou, passou..”, muitos cidadãos estão 
pagando um custo muito alto por isso! 

Então, eu entendo que como Mato Grosso conseguiu, o Governador Dante de 
Oliveira, a sua equipe conseguiu reperfilar a sua dívida, voltaram a um patamar mais ou 
menos desejado, eu entendo que nós devemos fazer menção junto ao Governo do Estado, 
junto à equipe econômica para que no Orçamento do Estado, do ano que vem, possamos tirar 
uma partícula da arrecadação do ICMS, da arrecadação própria do Estado, para ajudarmos 
esses municípios que estão, hoje, em situação difícil. 

Entendo que todo mundo já pagou um preço alto, o Estado conseguiu de 
forma tranqüila e com muito esforço, efetivamente. Agora, eu acho que depois de um ano, 
isso posto, nós podemos pensar em dar uma folga, ou pelo menos uma pequena ajuda para 
cada município. 
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Afinal, hoje, os municípios que não estão, o prefeito que não está 24 horas, 2 
ou 3 dias por semana, em Brasília, ele pode descansar, porque não vai fazer nada! Se ele não 
conseguir recurso federal, ele não terá, com recurso próprio, meios de fazer nem uma ponte 
de madeira! Portanto, entendo que nós devemos batalhar nesse sentido. 

Eu quero contar com os Deputados presentes. Vou fazer um trabalho junto ao 
Líder do Governo, Deputado Luiz Soares, que tem dado uma atenção especial para todos os 
municípios. Eu tenho certeza que ele entende muito bem o que eu estou falando, ele tem 
condições de nos ajudar a viabilizar, no Orçamento do ano que vem, pelo menos, uma ajuda 
de socorro para cada município do Estado de Mato Grosso. 

Portanto, Srs. Deputados, essa preocupação é muito grande. Eu entendo que o 
Governador tem passado por momentos difíceis, porque, realmente, a situação era grave, mas 
entendo, também, que a maré alta passou. Hoje, o Estado - segundo o que nós vimos pela 
imprensa - está respirando, mais ou menos, sem a máscara de oxigênio e, naturalmente, 
podemos pensar para o ano que vem, Deputado Humberto Bosaipo, Deputada Serys 
Slhessarenko, demais Deputados, nessa ajuda para os nossos municípios. 

O Sr. Luiz Soares - V. Exª me concede um aparte, nobre Deputado? 
O SR. BENEDITO PINTO - Concedo, com muito prazer, nobre Deputado. 
O Sr. Luiz Soares - V. Exª traz, ao Plenário da Assembléia Legislativa, um 

assunto da maior relevância quando se pronuncia, favoravelmente, a uma ação 
governamental, a uma ação do Poder Executivo Estadual, mais especificamente, do 
Governador Dante de Oliveira, no sentido de poder propiciar melhores condições de trabalho 
aos nossos prefeitos municipais e, por conseguinte, trazendo uma atenção mais de perto aos 
problemas gravíssimos que a grande maioria, se não a totalidade, dos municípios de Mato 
Grosso enfrentam, especialmente neste mandato iniciado pelos Srs. prefeitos e vereadores no 

último 1 de janeiro. 
Quero, aqui, externar a minha concordância, Deputado Benedito Pinto, em 

nome pessoal e em nome do Governo do Estado de Mato Grosso. Nós temos que fazer uma 
reflexão sobre a gravíssima situação de desequilíbrio financeiro na maioria dos municípios do 
nosso Estado.  

Essa reflexão começa a ser feita, exatamente, pela perda da receita financeira 
que era uma receita adicional a complementar os orçamentos municipais, a dar fôlego aos 
Srs. Prefeitos que tínhamos no passado. Com o início e adoção do Plano Real, para o bem do 
povo brasileiro, na concepção do seu criador e executor, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, esse Plano Real - é preciso que se diga - ao eliminar ou trazer para patamares 
razoáveis e civilizados os índices de inflação, tornou praticamente inócua essa Receita 
financeira que era oferida pelos cofres públicos municipais, estaduais e até pela União, 
exatamente no momento em que tínhamos uma inflação de 30, 40% ao mês. É simples 
explicar. Os recursos que entravam nos cofres públicos, uma vez depositado numa conta 
bancária e aplicados no sistema financeiro, rendiam juros, rendiam correção monetária 
enquanto as despesas consignadas com pessoal, com empreiteiras, com prestadores de 
serviços mantinham-se no mesmo patamar, congeladas que eram. Sem contar que tínhamos 
as correções diárias e mensais dos tributos municipais, estaduais e federais. Ponto. Isso, com o 
plano real, deixou de ser um mecanismo a facilitar a vida dos administradores  municipais, 
porque não tendo a receita financeira, tem que se trabalhar com o orçamento real, com a 
arrecadação real. 
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Então, por isso, nós estamos vendo uma mudança de mentalidade onde o 
administrador público começa a fazer questão, Deputado Benedito Pinto, do centavo de real 
que entra nos cofres públicos. É um ponto a se considerar. 

O segundo ponto a se considerar é exatamente o Estado de Mato Grosso que 
encontramos em janeiro de 95, em estado de UTI, exatamente com uma situação que o Estado 
conhece, a população conhece, esta Casa conhece. Os números estão aí colocados, em termos 
de arrecadação líquida do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que eu 
distribuí cópia a todos os Srs. Deputados, prefeitos e presidentes de Câmara, dando 
conhecimento da arrecadação real, líquida, que fica para o Estado, descontada a cota/parte 
dos municípios, a partir de janeiro de 95 até dezembro de 96, mês a mês, mostrando com 
realidade, com clareza, a dificuldade para que tenhamos recursos no sentido de 
promover...(O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA COMUNICANDO QUE SE 
ENCONTRA ESGOTADO O TEMPO DE APARTE) 

O Sr. Luiz Soares - Permita-me um outro aparte, nobre Deputado, para que 
eu possa concluir o meu raciocínio? 

O SR. BENEDITO PINTO - Concedo, nobre Deputado. 
O Sr. Luiz Soares - ...no sentido de termos recursos suficientes. 
Nem ainda, Deputado Benedito Pinto, para promovermos os investimentos 

que o Estado precisa e merece, mas para fazer a manutenção da máquina administrativa, 
aquilo que V. Exª, como a Casa, conhece, orçamentariamente, como recursos financeiros para 
o custeio desta máquina: alimentação de presos, gasolina para os carros da saúde, da 
segurança, giz para o professores, enfim, aquilo que é o custeio da máquina. 

Claro e evidente que em 97 começamos um ano muito melhor que os anos de 
95 e 96. E aí nós podemos afirmar que o Estado saiu da UTI. Ainda temos um quadro de 
equilíbrio de Receita e Despesa, buscado à conta de tantos sacrifícios, de tantas medidas 
consideradas, às vezes, impopulares, porquanto incompreendidas, mas que todas elas 
contaram com o respaldo do Poder Legislativo, que nunca perdeu de vista a necessidade de 
que essas medidas pudessem ser adotadas no sentido de fechamento de algumas empresas que 
não tinham o menor sentido a continuar a exercer o papel e a sua função de Estado, no 
sentido de promover a adequação do número de servidores ideal para cada uma das empresas 
e da própria administração direta. E isso faz com que tenhamos esse equilíbrio, que é tênue, 
que ainda é um equilíbrio que gera sempre a preocupação. E o Governador, a partir de 
janeiro, priorizou o pagamento dos servidores públicos. Chegamos ao equilíbrio. Ainda não é 
a condição ideal. O ideal era estar pagando o mês trabalhado até o dia 10 do mês subsequente 
ao trabalhado, e isso ainda não ocorre, pois está sendo pago ao longo do mês subsequente. O 
ideal é trazer isso para a data do dia 10, mais próxima, até como manda a nossa Constituição 
Estadual... (O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA, COMUNICANDO QUE SE 
ENCONTRA ESGOTADO O TEMPO DE APARTE) 

O Sr. Luiz Soares - Permita-me mais um aparte, nobre Deputado? 
O SR. BENEDITO PINTO - Pois não, nobre Deputado. 
O SR. Luiz Soares - ....e aí sim, buscar os mecanismos de incremento de 

receita.  
Hoje, queira Deus, que Deus ilumine os nossos julgadores do egrégio Tribunal 

de Justiça, pois estará ou deve estar entrando em Pauta o mérito do Mandado de Segurança 
patrocinado pela Federação do Comércio contra a aplicação desse instrumento de combate 
sério à sonegação fiscal e de incremento de Receita para os cofres públicos estaduais, sem 
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criar um novo imposto, aquilo que popularmente chamou-se, ou chama-se, de ICMS 
Garantido. Que Deus possa iluminar os nossos julgadores e que tenham o espírito público 
acima do interesse particular.  

De sorte que é um elemento que vai, seguramente, incrementar a 
arrecadação. E a luta incessante da equipe econômica e do Governador Dante de Oliveira, que 
deve ser a luta de todos os Parlamentares, e essa é a linha da solicitação, do raciocínio e do 
pronunciamento de V. Exª. Que a Assembléia também possa se engajar nessa luta. É 
exatamente na alternativa que se busca para aquilo que se chama de desoneração fiscal para 
os produtos destinados à exportação. A soja, produto primário, a nossa grande riqueza, a 
nossa grande produção, é um produto que, em sua maior parte, é a serviço mesmo da 
exportação. Quer dizer, quando ela é desonerada de obrigação fiscal, do ICMS,  tem um 
impacto muito negativo para a arrecadação do Estado. E é evidente que tendo para o Estado, 
tem para os municípios, o que vem a complicar aquilo que é a situação já grave de todos os 
prefeitos dos municípios mato-grossense. De sorte que o ICMS Garantido, a desoneração e a 
alternativas que se busca para essa desoneração fiscal, para os produtos de exportação, que 
tem sangrado os cofres públicos junto ao Governo Federal, de sorte que são alternativas que, 
se conquistadas essas metas, nós teremos um incremento na arrecadação e aí melhorará o 
custeio que a gente tem aí e nenhuma secretaria, nenhuma unidade orçamentária do Poder 
Executivo, recebendo os seus recursos em dia, como a própria UNEMAT, é um caso concreto, 
mas permitindo inclusive, se Deus quiser, os investimentos que se fazem necessários. 

Concluindo, Deputado Benedito Pinto, o Governador informa, através do seu 
Líder aqui, neste momento, que já determinou à sua equipe econômica um programa de 
ajuste, um programa de auxílio aos nossos municípios do Estado de Mato Grosso na 
compreensão clara de que é lá que vive a população, de que é lá que vive o cidadão mato-
grossense e essa atenção, se Deus quiser, concluída essa etapa de incremento da Receita, 
haverá de vir na linha do atendimento do grande e brilhante pronunciamento de V.Exª. Muito 
obrigado. 

O SR. BENEDITO PINTO - Agradeço ao Deputado Luiz Soares e gostaria de 
dizer que, na verdade, essa preocupação é de todos os Deputados. E qual é a maneira que o 
Deputado tem para poder dar essas condições ao município? É viabilizando, através desse 
entendimento, no orçamento do Estado, meios para que o Governador tenha mecanismos para 
poder auxiliar. 

Nós estamos torcendo para o incremento da Receita e, isto posto, nós 
estaremos trabalhando e eu quero contar com o apoio de todos os Srs. Deputados no 
orçamento do Estado. 

Como membro da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentaria, irei trabalhar decisivamente nesse sentido para dar garantia de recursos no 
orçamento para um auxílio emergencial. 

Por outro lado, para concluir, quero parabenizar a sociedade Beneficente 
Evangélica, órgão da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, pela iniciativa de poder atender o 
Município de Jangada, na localidade de Terra Nova, a aproximadamente vinte famílias que 
estavam ali, praticamente, sem ocupação nenhuma e a Igreja, através da Sociedade 
Beneficente Evangélica, proprietária, ali, de 25 hectares, repartiu para cada família um 
hectare, dando a ela não uma mata virgem, mas essa terra já beneficiada com a gradeação. Eu 
tive a oportunidade de visitar a localidade, há uns dias atrás, e vi a alegria desses cidadãos que 
já estavam tranqüilamente com a safra de feijão e de mandioca garantida para este ano. 
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Entendo que ações como essa devam ser divulgadas para toda sociedade 
saber. A Sociedade Beneficente Evangélica tem procurado, através de sua Diretoria, fazer com 
que essa distribuição, não só na área de assistência, como também na área de saúde e, agora, 
nos dá também essa satisfação de poder dar a essas pessoas a tranqüilidade.  O cidadão que 
não tinha, praticamente, aonde plantar um pé de feijão, passou a ter um hectare, já gradeado, 
para poder lançar a semente e tirar o fruto, no tempo certo. 

Isso é tão importante e contou com a benevolência divina, aonde, na semana 
passada, nós tivemos o privilégio, Deputado Moisés Feltrin, de ter aquela chuva que cobriu 
praticamente o Estado de Mato Grosso na sua totalidade, isso fez com que reanimasse a 
esperança daquele povo que não tinha nada, há poucos dias, Deputado Manoel do Presidente, 
de colher uma grande safra de feijão e mandioca, uma vez que a sociedade tem uma 
farinheira, ali naquela localidade, e proporciona, através de parceria com eles, facilidade para 
fazer a farinha e trazer aqui.  Inclusive, eles estão pensando, já, em comprar uma 
empacotadora para que esse produto possa vir direto do cidadão que plantou, para ser 
vendido aqui, uma vez que se vê a diferença do saco de farinha que vende, lá, em relação ao 
que se vende nos mercados, há uma desproporção muito grande e, geralmente, para aquele 
homem que plantou, que suou a camisa, o lucro é menor.  

Dessa forma, a sociedade está pensando em não apenas dar a farinheira que 
já está lá, mas também dar uma empacotadora para que eles possam fazer a farinha, 
empacotá-la e vendê-la com melhor custo aqui em Cuiabá, ou em Várzea Grande. O certo é 
isso - pelo menos eu assim entendo - repartir o pão e dar condições a um cidadão que, às 
vezes, não tem nada para poder, pelo menos, vislumbrar aquilo que é mais importante: o 
alimento para a sua família. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Convido o Sr. 1 Vice-Presidente, Deputado Benedito 
Pinto, para reassumir a direção dos trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 09:50 
HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Moisés Feltrin que 
dispõe de doze minutos. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Como em doze minutos é impossível discutir o 
assunto que nós queremos tratar desta tribuna, nós pedimos a inversão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado.  
Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, Srª Deputada, eu recebi um fax 

da cidade de Torixoréu, que gostaria de fazer chegar ao conhecimento desta Casa e da 
imprensa. 

“O Cidadão abaixo-assinado, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à 

Rua Dom Bosco, n 915, nesta cidade, portador do Título Eleitoral n 78433618-48, 47ª 

Zona da Cédula de Identidade, RG n 673.892 SSP/MT, indignado com a conduta do Prefeito 
Dr. Paulo Afonso Pereira Inês de Almeida, no comando da administração municipal, vem 
levar ao conhecimento de V. Exª as irregularidades abaixo, a fim de que sejam tomadas as 
providências legais junto aos órgãos competentes, coibindo assim a prática ditadora e 
desumana que está se agravando dia-a-dia; a saber: 
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1) Desrespeitando a Lei Orgânica do Município, como provam os documentos 
anexos, o atual Prefeito fez do NEPOTISMO a sua marca registrada de administrar, 
desrespeitando o Art. 82, III da Lei Orgânica deste Município; 

2) Desde 1 de janeiro/97, como se pode constatar na lista anexa, balancete 
do mês de abril/97, e certidão fornecida pela Câmara Municipal de Vereadores, o Sr. Prefeito 
admitiu e pagou, sem concurso público, quase 200 (duzentos) servidores, os quais não foram 
nomeados para cargo de confiança e nem tampouco contratado por prazo determinado ou em 
caráter excepcional, apesar da Declaração assinada pelo Sr. Diretor do Departamento de 
Pessoal da Prefeitura, entregue ao Tribunal de Contas, afirmando mentirosamente que a partir 

de 1 de janeiro de 1997 a Administração Municipal NÃO ADMITIU NENHUM SERVIDOR ( 
documento anexo); 

3) Como patrocinador da Ação Popular n 021/97, 1ª Vara Civil, da 
Comarca de Barra do Garças-Mt, usando o seu “testa de ferro” João Bosco da Silva, atual 

Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens e 1 Suplente do Partido do Prefeito 
Municipal, tenta a anulação do Concurso Público, realizado em abril/93, portanto, há quatro 
anos. O Decreto de sua lavra, coincidentemente, levando o mesmo número da Ação Popular, 
baixado  em 09 de maio, próximo passado, atropelando o Poder Judiciário, ANULOU O 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. Como já é do inteiro conhecimento de V. Exª exonerou 
148 (cento de quarenta e oito) pais e mães de famílias, abrangendo aproximadamente 800 
(oitocentas) pessoas. Numa comunidade pequena como a nossa, reflexos de uma atitude 
insana e perseguidora como essa acaba por atingir quase toda população. 

4) A irresponsabilidade do Sr. Prefeito é tamanha, que chegou a expedir o 
Decreto 019/97, de 28 de abril desse mesmo ano, através do qual exonerava o Sr. José 
Antônio Rodrigues Simões, do Cargo de Diretor do Departamento de Planejamento e Projetos 

da Prefeitura, revogando o Decreto n 08/97, que o nomeou. O inacreditável disso tudo é que 
o referido cargo não existe na Prefeitura.” 

Lamentavelmente, o Prefeito de Torixoréu, que é um médico, Dr. Paulo 
Afonso, pelo que consta aqui, está brincando de fazer administração pública. 

Segue a nota, Sr. Presidente, Srs. Deputados: 
“5) Por último, uma verificação mais profunda nos quase seis meses de 

mandato irá concluir ...” e aqui a denúncia é mais grave. ... “que notas fiscais vêm sendo 
utilizadas pela administração municipal sem que obras ou outras realizações tenham sido 
feitas para justificar a existência de tantas notas fiscais.”  

Essa denúncia também é muito grave, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são 
notas fiscais frias!  

“... Não só impressiona o excesso de notas fiscais, assim como a procura e a 
negociação por parte dos assessores mais diretos do Prefeito, seja em Torixoréu, em Barra do 
Garças ou em outras cidades, no sentido de adquirí-las, o que está espelhado nos balancetes 
dos meses de janeiro a abril/97 (anexo). Prova disso, que metade da receita do referido mês 
ficou nas mãos da firma R.G. Lima e Silva, num montante de R$ 64.309,44 (sessenta e quatro 
mil e trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos). Esse é apenas um exemplo das 
fraudes que estão ocorrendo na atual Administração deste Município. Sem esquecer que, com 
a receita do mês de janeiro não se fez obra alguma, nem se quer efetuou pagamento aos 
funcionários. Uma vez que estes foram receber seus numerários referentes ao mês de 
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janeiro/97, no dia 12 de fevereiro do corrente ano. O mês de dezembro/96 ele afirmou ser 
de responsabilidade da Administração anterior e não efetuou o pagamento. 

Em tudo isso, o Sr. Prefeito, Dr. Paulo Afonso, considera mais viável sair da 
LEGALIDADE para a CLANDESTINIDADE, situação com a qual nossa população não merece 
continuar vivendo, pois existe ainda a perspectiva negativa de que tudo tende-se a piorar. 

Sabedores que somos de que o nobre Deputado tem-se mostrado sensível aos 
problemas que afetam os interesses e a paz da nossa Região, colocando-se sempre em nossa 
defesa, aguardamos as providências que o caso requer e subscrevem-nos.” 

Assina o Sr. Irany Souza Carrijo.  Logo depois, vem: 

“Relação nominal (incompleta) de pessoas que desde 1 de janeiro 
trabalharam ou se acham trabalhando na Prefeitura de forma irregular (sem concurso 
público, sem exercer cargo de confiança, sem contrato em caráter excepcional): 

01) ZULEIDE DA SILVA RIBEIRO 
02) TELMA DE OLIVEIRA 
03) DEUSDELINA 
04) JOSÉ CÉLIO RIBEIRO DE FREITAS 
05) ABEL VILELA NETO 
06) ANDRADE MOURA BRITO 
07) LUÍS CARLOS DA SILVA 
08) BALDRAÚ RODRIGUES MARQUES 
09) JOSÉ ANTONIO BATISTA CUSTÓDIO 
10) ESSIENE MENDONÇA DE JESUS 
11) ELVAN DE PAULA MORANGA 
12) EURICO PARREIRA DA SILVA 
13) MARIA LAZARA MARTINS DA SILVA 
14) RAIMUNDO 
15) JOÃO NOGUEIRA 
16) BENEDITO BARRETO 
17) ESTIVE BARRETO 
18) ANTÔNIO MARCOS MAPELE 
19) IDELFONSO DA SILVA SOUSA 
20) MARIA LÚCIA TAVARES DE FREITAS 
21) SILBRON FIGUEIREDO DE SOUSA 
22) JOSCENEI NEVES CARRIJO 
23) DANIELA PEREIRA DA SILVA 
24) DELMIRA 
25) ADEMILSON BARROSO DE CARVALHO 
26) MARIA PINHEIRO 
27) FRANCINE AIRES DO COUTO 
28) ANGÉLICA FREDERICO PFEIFFER 
29) JORGE 
30) MARIA ROSA CORREIA 
31) SILVANI FAUSTINO 
32) WAGNER DOS SANTOS 
33) UBIRAJARA PINHEIRO 
34) ORION L. NEVES 
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35) MARIA DE JESUS 
36) ELMITA COSTA 
37) ÂNGELA DE JESUS 
38) ALESSANDRA DA SILVA SANTOS 
39) MILIENE CRISTINA ALVES DE SOUSA 
40) MÁRCIA ALVES DE SOUSA 
41) ELISNÉIA 
42) CREUZA 
43) EDINAURA NASCIMENTO DANTAS 
44) MAGNA SOUSA SILVA 
45) ROSÁLIA SILVA OLIVEIRA 
46) OROTIDES ALVES DE FIGUEIREDO 
47) VALDEMAR PEREIRA LIMA 
48) LUCILENE GOMES SANTANA 
49) MARIA DE LURDES GOVEA 
50) JOVEM GOVEA AGUIAR 
51) NILZA CARVALHO NEVES 
52) JOSICARMEM GARCIA VILELA 
53) ELIANE TÍNO DE OLIVEIRA 
54) DEVANI SOUSA SILVA 
55) LEUZIMAR DE PAULA SOUSA 
56) JOSÉ RODRIGUES SILVA SALES 
57) JERSON SANTANA DE SOUSA 
58) ILDETE DE ALCÂNTRA 
59) LUZIA SALES DA SILVA 
60) ELMA VILELA 
61) HELENICE ANDRÉ FERREIRA 
62) SILMA RIBEIRO 
63) VALDECI A. VALADÃO 
64) ADRIANO DE MOURA BRITO 
65) MARA RUBIA TEIXEIRA GUIMARÃES 
66) MARIA DA LUZ PEREIRA DIAS 
67) LUZIA MACEDO 
68) JOÃO RODRIGUES CHAVES 
69) CLARISMUNDO SENA PEREIRA 
70) JOÃO LOPES BARROS 
71) MARIA AUXILIADORA ARAÚJO 
72) IVONE RIBEIRO VIANA 
73) JOÃO BOSCO TAVARES DE FREITAS 
74) JOEL LUÍS DOS SANTOS 
75) AILTON PEREIRA I. DE ALMEIDA 
76) CARLOS P. I. DE ALMEIDA 
77) VALTEMIRO VILELA DOS SANTOS 
78) JOSÉ ADALTO DOS PASSOS 
79) ANATÁLIA ROSA DO NASCIMENTO 
       E muito mais...” 
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Sr. Presidente, é preciso que essa prática dos Prefeitos municipais, que não 
têm nenhum conhecimento da administração pública, seja banida definitivamente da 
administração municipal. O mesmo fato ocorreu na cidade de Tesouro, onde o Prefeito, numa 
atitude impensada e irresponsável como essa, demitiu cento e cinqüenta funcionários, e a 
Justiça de Guiratinga fez com que voltassem, porque eram concursados. 

E, lamentavelmente, Torixoréu vive um clima de terror com a atual 
administração, perseguindo os funcionários, que são mães, pais de família daquele município. 

Nós estamos já com uma medida jurídica, impetramos um mandado de 
segurança na Comarca de Barra do Garças, juntamente com o ilustre Deputado Wellington 
Fagundes. Nós estivemos em Torixoréu, onde fomos dar assistência àquelas famílias, que estão 
sendo atingidas pelo malfadado Prefeito de Torixoréu, Dr. Paulo Afonso. 

É lamentável que esses fatos ocorram num momento em que o Estado de Mato 
Grosso passa por problemas delicadíssimos na sua administração, sem recurso, sem estrada, 
sem saneamento, sem saúde, sem educação e a sanha de perseguição naquele Município tem 
prejudicado sensivelmente não só as famílias atingidas, bem como o Município de Torixoréu, 
que carece de obras importantes, que carece de infra-estrutura, que carece de uma 
pacificação maior. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE - Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do 

Dia...  Antes, porém, suspenso a S~essão por quinze minutos. 
(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 10:02 HORAS E REABERTA ÀS 10:17 HORAS, SOB A PRESIDÊNCIA 
DO SR. DEPUTADO RIVA) 

O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão. 
Indicação... 
O Sr. Benedito Pinto - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Benedito 

Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, tendo em vista que todas as 

Indicações apresentadas no Pequeno Expediente já são do conhecimento dos Srs. Deputados, 
solicito a V. Exª que seja feita votação englobada. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação o Requerimento oral de autoria do Deputado 
Jorge Abreu. 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. 

Em Redação Final, Projeto de Decreto Legislativo n 04/97, de autoria da 
Mesa Diretora, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos na Assembléia Legislativa e dá 
outras providências. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL: 
Dispõe sobre a extinção e criação de 
cargos na Assembléia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras 
providências. 
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A 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: 

Art. 1 Ficam extintos os cargos e respectivos números constantes do Anexo II, 
Grupo de Assessoramento Parlamentar-CPS e Cargos de Assistência Parlamentar 

Intermediárias-CPI, do Decreto Legislativo n 2.859, 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 exigida 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 de 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. 
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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). 

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, 12 de junho de 1997. 
 
Em discussão a Redação Final. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao 
Expediente. 

Em 2ª discussão, em regime de urgência, Projeto de Lei n 71/97, que 

encaminha Mensagem n 14/97, de autoria do Poder Executivo, que modifica a forma de 
concessão, prazos e organização do Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de 
Mato Grosso - PRODEI e dá outras providências. 

Solicito ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária, Deputado Paulo Moura, que reúna a mesma em plenária para 
exarar Parecer à referida matéria. 

O SR. PAULO MOURA - Ilustre Presidente, Deputado Riva, em mãos, 

Mensagem n 14/97, Projeto de Lei n 71/96, de autoria do Poder Executivo, que modifica a 
forma de concessão, prazos e organização do Programa de Desenvolvimento Industrial do 
Estado de Mato Grosso-PRODEI, e cria o Fundo do PRODEI. 

É uma matéria que desde 1988, ilustre Presidente, quando foi criado o 
PRODEI, nós fazemos o seu acompanhamento, motivo pelo qual avoco a relatoria à nossa 
pessoa. 

A Lei n 5.741 foi a primeira Lei que alterou o FUNDEI e basicamente, nesta 
nova forma de apresentação do PRODEI, notamos duas alterações que julgamos importante.  
A primeira é que, no prazo especial do pagamento do ICMS de até 05 anos, o percentual do 
incentivo passa a ser de forma escalonada, no caso de implantação de empreendimentos, 
incremento da capacidade produtiva, ou seja, a expansão da indústria já instalada e a 
reativação de empreendimentos paralisados há mais de 02 anos, caso já ocorrido em Mato 
Grosso. 

Para esses casos, previsto no Artigo 1, o incentivo é de 05 anos e passa a ser 
de forma escalonada. 70% no primeiro ano; 65% no segundo indo até 40% no quinto ano. E 
também notamos em uma outra alteração, bastante significativa e que está contemplada no 
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Artigo 3, é que nos casos especiais, de relevantes interesses para o desenvolvimento do Estado 
de Mato Grosso, resguardada as condições de concorrência, oriundas dos incentivos 
anteriormente concedidos pelo CODEIC, que é o Conselho de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso, os prazos poderão ser alterados até 15 anos, permanecendo 
também o processo de forma escalonada.  

Acreditamos nós que, inclusive, essa obra que começa a ser uma realidade em 
Mato Grosso, e tem o apoio muito grande do Prefeito Jayme Campos, do Município de Várzea 
Grande, e foi durante a sua gestão, como Governador, que surgiu o convite para que a nova 
indústria da Coca-Cola fosse instalada em nosso Estado. Eu acredito que o Grupo Renosa,  que 

está edificando a nossa nova indústria, poderá se enquadrar nesse Artigo 3, desse Projeto de 
lei, porque realmente se trata de um caso especial e de relevante interesse para o 
desenvolvimento industrial de Mato Grosso. Portanto, o mérito desta matéria, sem dúvida 
nenhuma, é importante para Mato Grosso. 

Fica o PRODEI efetivamente implantado com o objetivo de garantir 
empréstimos, ou viabilizar recursos financeiros, do País ou do exterior, que venham a atender 
a estrutura econômica do Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, esse Projeto já passou pela Comissão de Constituição 
e Justiça e obteve a total aprovação. E, agora, tramita na nossa Comissão em caráter de 
urgência, numa proposição assinada por 15 Srs. Deputados e, sem dúvida nenhuma, é um 
projetos  dos mais relevantes. 

O nosso Parecer, em relação ao mérito, é pela sua aprovação, para ser 
encaminhada à sanção do Governo. É o nosso Parecer. 

Passemos à coleta dos demais membros da Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária: Deputado Benedito Pinto (COM O RELATOR), 
Deputado Luiz Soares (COM O RELATOR), Deputado Moisés Feltrin (COM O RELATOR), 
Deputado Ricarte de Freitas (COM O RELATOR). 

Portanto, Sr. Presidente, o Projeto é aprovado por unanimidade. 
O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em 

votação... 
O Sr. Wilson Santos - Peço a palavra, para encaminhar votação, Sr. 

Presidente... 
(O SR. DEPUTADO LUIZ SOARES FALA FORA DO MICROFONE - INAUDÍVEL) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para encaminhamento de votação, o 
nobre Deputado Wilson Santos, que dispõe de 05 minutos. 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, agradeço a sugestão do nobre 
Deputado Luiz Soares, que tem pressa na aprovação dessa matéria, mas quem pediu urgência 
urgentíssima foi a nossa pessoa, que liderou este trabalho, aqui... 

O Sr. Luiz Soares - Peço a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente, porque fui 
citado... 

O SR. PRESIDENTE - Antes de conceder a palavra pela Ordem ao Deputado 
Luiz Soares, eu só quero informar ao Deputado Wilson Santos que não é sugestão do 
Deputado Luiz Soares, mas sim dispositivo regimental. Trata-se do prazo previsto no 
Regimento.  

O SR. LUIZ SOARES - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, está difícil aqui o trabalho. A 
rapaziada está pegando pesado, aqui... Mas vamos lá! 

Uma das razões que nos levaram a deixar a Secretaria da Agricultura foi  
termos nos chocado com a equipe econômica do Governo do Estado, que não compreende, Sr. 
Presidente, que a industrialização deste Estado passa pela montagem de uma política fiscal, de 
uma política que estimule o empresariado a vir para cá. 

O empresário precisa estar estimulado, Deputado Benedito Pinto. A Coca-cola 
veio para Várzea Grande porque, na época, a Prefeitura de Várzea Grande ofereceu a essa 
empresa um sem-número de incentivos para que ela se estabelecesse lá. A Antarctica só veio 
para Cuiabá, porque recebeu incentivo. Nós perdemos a Perdigão, no ano passado, por 
incompetência nossa. Nós estamos tentando trazer a fábrica de tratores CASE e, pela cabeça 
dessa equipe econômica, nós vamos perder essa fábrica. Mas, no entanto, em Goiás está sendo 
instalada a Perdigão, já foi instalada a Arisco, já ganharam a Mitsubishi e vão ganhar a CASE, 
pelo andar da caminhada. 

Agora mesmo, em Ji-Paraná, eu fiquei sabendo que está indo para o 
Município de Rondônia uma importante indústria que vai gerar mil e duzentos empregos. 
Será possível que o Governador não consegue enxergar uma coisa dessas? E ele permite que a 
equipe econômica dele imponha uma verdadeira ditadura, uma política de incentivos fiscais? 

Por isso eu quero parabenizar, aqui, o Governador do Estado quando 

encaminha a Mensagem n 14/97, porque essa Mensagem é uma Mensagem atual, moderna, 
renovadora, que apresenta novas propostas e que coloca Mato Grosso em níveis de 
competição muito próximos a Estados como Goiás e Mato Grosso do Sul, que são Estados que 
possuem já uma política definida e de extraordinário incentivo. 

Além disso, eu quero propor aos Deputados aqui - e é bom que prestem 
atenção, porque depois vai ser composta essa Comissão e muita gente boa vai querer 
participar e não vai ter espaço - vou apresentar, na semana que vem, juntamente com V.Exª, 
Deputado Riva, uma Indicação para que nós façamos a constituição de um fórum, composto 
de Deputados Estaduais, secretários de Estado e empresários desse Estado para que essa 
Comissão visite os principais Estados da região Sul e Sudeste, divulgando as potencialidades 
econômicas de Mato Grosso e divulgando, Deputado Nico Baracat, a política do incentivo 
tributário fiscal que esse Estado possui na área de suinocultura, onde aqui tem praticado a 
suinocultura de primeiro mundo e só paga 1/3 de ICMS; na área do algodão, onde já existe 
uma política para o algodão; na área, também, de frigoríficos; na área de novilho precoce e 
agora, também, com as alterações do PRODEI, aumentando de cinco para quinze anos o prazo 
de pagamento e alterando alguns critérios que facilita. Além disso, é preciso ver que Mato 
Grosso pertence a SUDAM e que nós podemos trazer grandes empresas calçadistas e de outras 
atividades, porque tem dinheiro sobrando na SUDAM. Se todo ano a SUDAM devolve 
dinheiro, parte é culpa nossa, que como agente político não conseguimos compreender o 
papel da Superintendência. Nós temos a SUDAM, nós temos o PRODEI; nós temos o BNDS... O 
BNDS tem mais de um bilhão este ano e, no entanto, nós não estamos conseguindo estimular o 
setor produtivo para que venha para Mato Grosso se beneficiar dessa política de incentivos 
que ocorrem em outros Estados de maneira mais inteligente, mais racional. Só isso! 

No mais, fica também aqui, Sr. Presidente, ao encerrar a minha fala, uma 
proposta que nós podemos avançar, ao invés de aprovar uma legislação genérica como esta, 
que nós pudéssemos começar a debater, Sr. Presidente, quem sabe a aprovação de incentivos 
individualizados, como já acontece no Estado de V. Exª, o Paraná - e eu sei que V. Exª não 
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nasceu lá, porque V. Exª é capixaba, mas por motivo de força maior teve que se deslocar para 
o Paraná, e inclusive foi atleta do Maringá Esporte Clube... Vejam que grande atleta este País 
perdeu, mas esta Casa ganhou um grande Presidente.  

Enfim, depois nós poderemos discutir essa questão, Sr. Presidente, de maneira 
individualizada.  Muito obrigado, essa era a nossa fala. 

O SR. PRESIDENTE - Parabenizo o Deputado Wilson Santos pelas colocações e 
nós, também, nos colocamos a favor desse Projeto de incentivo individualizado por empresa 
que quer investir em Mato Grosso.  Eu acredito que esse PRODEI vai estimular e muito os 
nosso empresários. 

Continua em votação o Parecer. Os Srs. Deputados que a 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. 

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

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

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

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

Art. 10 (LIDO) - Em discussão o Artigo 10. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 11 (LIDO) - Em discussão o Artigo 11. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 12 (LIDO) - Em discussão o Artigo 12. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 13 (LIDO) - Em discussão o Artigo 13. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 14 (LIDO) - Em discussão o Artigo 14. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 
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Art. 15 (LIDO) - Em discussão o Artigo 15. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 16 (LIDO) - Em discussão o Artigo 16. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 17 (LIDO) - Em discussão o Artigo 17. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 18 (LIDO) - Em discussão o Artigo 18. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Art. 19 (LIDO) - Em discussão o Artigo 19. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. Por não ter sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 153/96, de autoria do Deputado José 

Lacerda, que dá nova redação ao inciso “d”, do § 3, do Artigo 5, da Lei 5.850, de 
22/10/91.  Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária. 

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

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

Art. 2° (LIDO) - Em discussão o Artigo 2°. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Por 
não ter sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final.  Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 320/95, de autoria do Deputado Wilson 
Santos, que proíbe a prática de lavra garimpeira no perímetro urbano dos municípios do 
Estados de Mato Grosso e dá outras providências.  Com Parecer contrário da Comissão de 
Terra e Meio Ambiente. 

Em discussão o Parecer contrário.  Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 
Encaminhe-se o Projeto ao Arquivo. 

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

Antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão Extraordinária para as 
10:45 horas. 

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 do Movimento Democrático Brasileiro - Wilson Santos; da Bancada do Partido 
Progressista Brasileiro - Paulo Moura; da Bancada do Partido dos Trabalhadores - Serys 
Slhessarenko; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Benedito Pinto (PSC); Eliene 
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(PSB); Nico Baracat (PMDB), André Bringsken (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA); Jorge Abreu 
(PMN); Riva (PMN); e Manoel do Presidente (PDT). 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Gilmar Fabris, do PL (LICENÇA 
MÉDICA); José Lacerda, do PMDB; Quinca dos Santos, do PPB; Zilda, PDT e Pedro Satélite, do 
PMDB. 

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