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ATA N  076   - “B” 
 
 
 
PRESIDENTE      -  DEPUTADO JOSÉ RIVA                    

1 SECRETÁRIO -  DEPUTADO ELIENE (EM EXERCÍCIO) 

2 SECRETÁRIO -  DEPUTADO ANDRÉ BRINGSKEN (AD HOC)  
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a presente 
Sessão Extraordinária com o fim específico de apreciação, em 2ª discussão,  do Projeto de Lei 

n 89/97, Mensagem n 12/97, de autoria do Poder Executivo. 
Retifico: inclua-se também na Ordem do Dia da presente Sessão 

Extraordinária o Projeto de Lei n 03/97, Projeto de Resolução n 26/97, Projeto de Lei n 

47/97 e Projeto de Lei n 066/96.  
Convidamos os nobres Deputados Eliene e André Bringsken para que 

assumam as 1ª e 2ª Secretarias, respectivamente. 
(OS SRS. DEPUTADOS ELIENE E ANDRÉ BRINGSKEN ASSUMEM AS 1ª E 2ª SECRETARIAS, 

RESPECTIVAMENTE.) 

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

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

Pequeno Expediente (PAUSA). Não há orador inscrito. Passemos à Ordem do Dia. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 89/97, de autoria do Poder Executivo, que 

encaminha Mensagem n 12/97, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimos 

utilizando o saldo de Operações de Créditos de que tratam as Leis ns 4.583/83, 4.816/84 e 
4.840/85, e dá outras providências.   

Solicito ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária para que reúna a mesma em Plenário para exarar Parecer. 

O SR. PAULO MOURA - Ilustre Presidente, Deputado Riva, a Mensagem n 

12/97, que originou o Projeto de Lei n 89/97, estava na Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária que entendeu, pela maioria dos seus membros, 
necessário se fazer uma pequena adequação, no sentido de melhorá-la.  Foi apresentada uma 
Emenda Aditiva, ilustre Presidente, onde coube o seguinte dispositivo:  

“Fica o Poder Executivo obrigado a destinar um percentual de, no mínimo, 
5% da metragem linear nas rodovias estaduais consideradas de interesse turístico”.  
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Emenda esta que leva a assinatura dos Deputados Luiz Soares, Paulo Moura e 
Moisés Feltrin. Razão pela qual nós devolvemos o Projeto a V. Exª, para que essa Emenda 
possa receber o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça que reúna a Comissão em Plenário para exarar Parecer sobre a nova Emenda 
apresentada ao Projeto de Lei. 

O SR. RICARTE DE FREITAS  (RELATOR) - Sr. Presidente, a Emenda que adita 
ao dispositivo a obrigação do Governo a destinar um percentual de, no mínimo, 5% de 
metragens lineares às rodovias consideradas de interesse turístico é uma Emenda 
constitucional e atende os requisitos que formam o Projeto. Portanto, o nosso Parecer é 
favorável.  

Passemos à coleta de votos dos demais membros: Deputado Humberto Bosaipo 
(COM O RELATOR); Deputado Nico Baracat (COM O RELATOR); Deputado Jorge Abreu 
(COM O RELATOR); Deputado Moisés Feltrin (AUSENTE); Deputado Paulo Moura (COM O 
RELATOR).  

Portanto, aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Aprovado o Parecer quanto à Emenda, nós devolvemos o 

Projeto n 89/97 ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária para que reúna a Comissão em Plenário para exarar o Parecer da Comissão. 

O SR. PAULO MOURA (RELATOR) - Sr. Presidente, o Projeto que nos chega às 
mãos já foi objeto de uma série de solicitações de informação, inclusive no que se refere ao 
número de pontes a serem executadas e a um modelo construtivo a ser implantado. 
Informações essas requeridas pelo Líder da Bancada de Oposição, Deputado Moisés Feltrin, e 
que já se encontram acostadas ao Projeto. Nós também já tivemos oportunidade de analisar a 
matéria e não há, no seu mérito, nenhuma consideração a fazer em relação à aprovação deste 
Projeto e o nosso Parecer é favorável à sua aprovação e tramitação normal.  

Passemos à coleta dos votos: Deputado Benedito Pinto ... 
O SR. BENEDITO PINTO (DECLARAÇÃO DE VOTO) - Sr. Presidente da 

Comissão, Deputado Paulo Moura, eu quero aqui reconhecer o grande trabalho feito por  
parte do Deputado Luiz Soares.  

Veja bem, um Projeto de tamanha envergadura como este e, graças ao 
trabalho dele, as informações solicitadas pelos Srs. Deputados Moisés Feltrin, Paulo Moura e 
outros Deputados que tiveram alguma dúvida e que, em tempo hábil, as informações 
chegaram, compondo o processo, tudo no sentido de requerer informações e ver o caso bem 
transparente. Congratulo-me com o Deputado Luiz Soares, pela presteza em trazer a esta Casa 
as informações que tanto se faziam necessárias, quanto à composição dessa informação no 
processo.  

Diante disso, Deputado Paulo Moura, como membro efetivo desta Comissão, 
voto com o Relator. 

O SR. PAULO MOURA - O Deputado Benedito Pinto acompanha o voto do 
Relator, favorável à aprovação da matéria. 

Deputado Luiz Soares (COM O RELATOR); Deputado Moisés Feltrin (COM O 
RELATOR); Deputado Ricarte de Freitas (COM O RELATOR). 
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Portanto, ilustre Presidente, a Mensagem n 12/97, oriunda do Projeto nO 
89/97,  foi aprovada por unanimidade na  Comissão, com a Emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão os Pareceres das Comissões de Constituição 
e Justiça e Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

O Sr. Moisés Feltrin - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, eu gostaria de saber quantos minutos 

eu disponho? 
O SR. PRESIDENTE - V. Exª dispõe de apenas 40 minutos. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado Benedito 

Pinto cumprimentou, e eu faço das palavras dele a minha palavra,  com relação ao Líder do 
Governo, Deputado Luiz Soares, esta experiência que existe aqui dentro deste Parlamento,  
inclusive o feitor do nosso Regimento Interno, e que nós o admiramos pelo seu trabalho, pela 
sua competência, pela sua dedicação e honradez, dizendo da presteza e eficiência quanto à 
complementação dos elementos necessários ao Projeto, que viera do Executivo, ou seja, a 
Mensagem vinda do Executivo, que por sinal sempre vem pela metade e, normalmente, 
querendo que nós, membros deste Poder, engulamos de qualquer forma quando  vem de lá. 

Mas a presteza, a eficiência e o trabalho do Deputado Luiz Soares, Líder do 
Governo, complementou - não tudo que precisávamos para ter um Projeto claro, à altura, mas 
creio que atendeu justamente o que nós pedimos.  

Então, quero chamar a atenção da imprensa mato-grossense neste momento, 
com relação à maneira de fazermos Oposição nesta Casa, a seriedade com que nós tratamos a 
coisa pública e sem usar disto aqui como palanque, fazendo sensacionalismos.  

Ao recebermos esse Projeto, ao sermos convocado, como Líder da Oposição, 
pelo Deputado Luiz Soares, que pretendia a agilização na aprovação deste Projeto, solicitava  
da Bancada de Oposição nesta Casa o apoio para aprová-lo, de pronto, e eu disse a ele que era 
a favor - e mais à frente eu direi o porquê. Mas, que  eu queria reunir com a Bancada da qual 
somos Líder, para saber a opinião de cada um dos oito membros da Bancada de Oposição 
nesta Casa e que  estaríamos dando um retorno imediato a ele. Isso nós fizemos e foi unânime 
também o pensamento e a idéia dos membros da Bancada de Oposição com relação ao 
Projeto. No mesmo período da semana passada, nós ao estudarmos o Projeto, detectamos 
algumas necessidades justamente para que nós, os vinte e quatro Deputados com assento 
nesta Casa, tivéssemos embasamento para dar o nosso voto, SIM ou NÃO a esse Projeto de 
grande importância para o Estado de Mato Grosso. 

Nós pedimos ao Deputado Luiz Soares, o primeiro pedido feito, formulado por 
nós, fora a relação, ou seja, o plano de aplicação desse projeto com relação às pontes, em 
todas as rodovias do Estado de Mato Grosso, com a locação de cada ponte, para que nós 
pudéssemos aprovar o Projeto, mas sabendo onde seria construída cada ponte. Ele nos atendeu 
de pronto. 

Em seguida, eu pedi a ele, trocando idéia com o Deputado Humberto Bosaipo 
e o Deputado Paulo Moura, que é Engenheiro, com grande experiência, como nós também 
temos grande experiência na área de construção, nós pedimos também um memorial 
descritivo das pontes, que era necessário para que nós pudéssemos saber o que vai ser 
construído. Pois, esse projeto de ponte pode ser para ponte de madeira, concreto armado, 
estrutura metálica e aí por diante.  Prontamente, o Deputado Luiz Soares nos trouxe também 
esse memorial descritivo. 
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O Deputado Paulo Moura solicitou vista do Projeto novamente, justamente 
com a  reunião feita por nós, da Bancada de Oposição aqui, em Plenário, antes, porque ele 
queria também fazer algumas averiguações com relação à largura da ponte, se era mão única, 
mão dupla, etc.  O que redundou em uma Emenda que fora feita hoje, subscrita pelo 
Deputado Paulo Moura, nós, Líder da Bancada, e também com o Líder do Governo, nesta 
Casa, o Deputado Luiz Soares. 

Mas, a atenção que eu chamo da imprensa é quanto a essas três intervenções 
da Oposição à Mensagem do Governo aqui nesta Casa. Nós poderíamos deixar que o 
Deputado Luiz Soares viesse defender o Projeto aqui e para cada uma dessas emendas, cada 
uma dessas exigências, nós teríamos condições de ganhar 10, 15 dias, em discursos, 
diariamente aqui, em cima de um assunto que foi uma falha do Governo do Estado, ao 
mandar uma Mensagem incompleta para este Parlamento. Mas nós não o fizemos isso. 
Fizemos um trabalho sério, de uma Oposição séria, dialogando com o Líder do Governo, pelo 
fato de sabermos  que é uma Mensagem importante e de interesse para o Estado de Mato 
Grosso.  Fomos solicitando, no diálogo, aqui, dentro do Plenário, sem fazer emendas, sem 
fazermos  discursos, aqui, para aparecer. Mas, sim, fazendo com que ele trouxesse a nós os 
documentos interessados à Bancada de Oposição, para a complementação do Projeto que é a 

Menagem n 12/97.  
Há alguns anos atrás, em outros mandatos que por aqui passamos, cada 

intervenção como esta, cada pedido deste seria motivo para vários discursos da Oposição 
aqui, ganhando tempo para termos espaço na imprensa, etc, etc, com cada assunto desse. 
Mas, hoje, estamos aqui para falar sobre a Mensagem. 

A Mensagem n 12/97, que está sendo apreciada, já em 2ª votação, neste 
Parlamento, nós queremos dizer ao povo mato-grossense que já aprovamos aqui, e 
participamos da aprovação, junto com a Bancada do Governo, de vários projetos e 
mensagens, pedindo empréstimo para o Estado de Mato Grosso. Quase um bilhão de reais, se 
não passar da casa de um bilhão de reais. Foi o Governador mais competente que passou pelo 
Estado de Mato Grosso, nesta metade de século, quanto a individar o Estado, quanto a buscar 
empréstimo para o Estado, quanto a enterrar o Estado, quanto a vender o Estado de Mato 
Grosso. Foi ele o que teve mais condições, o que conseguiu buscar mais recursos emprestados 
para enterrar, endividar e acabar com o Estado de Mato Grosso - esse é o Governador Dante 
de Oliveira!  Quase um bilhão de reais! Só que nós lamentamos que essa busca de recurso 
tenha sido para “lavar a roupa” em casa, ou seja, para custear as despesas do Estado, despesas 
de custeio, não tendo sequer, até hoje, uma Mensagem que fosse decente, uma Mensagem que 
viesse aqui pedir a autorização deste Parlamento para buscar recursos no exterior ou aqui no 
Estado para aplicar em investimentos no nosso Estado. 

Nós lamentamos, porque nós sempre aprovamos, sim, sob a pressão dessas 
galerias, as Mensagens que aqui vieram: “Ou aprova, ou o funcionário não receberá o 
dinheiro para o Natal!” “Ou aprova, ou o povo do BEMAT vai ficar prejudicado o resto da 
vida. Quarenta anos de serviço e eles vão ficar prejudicados.” Aí, nós, da Bancada de 
Oposição, embora não tivéssemos condições de evitar o rolo compressor nesta Casa, mas 
teríamos condições de, pelo menos, estudar melhor as Mensagens e adequá-las de acordo com 
o que fosse menos mau para o Estado de Mato Grosso. 
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Mas isso não ocorreu, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e tivemos que aprovar a 
toque de caixa, garganta abaixo e um rolo compressor passando em cima de nós, patrolando 
tudo e aprovando as Mensagens da forma que o Governo queria. 

Não teve, Sr. Presidente, nenhuma Mensagem decente. A única Mensagem 

decente que veio desse Governador, até hoje, para este Parlamento, foi esta Mensagem n 012, 
que está aqui pedindo autorização para fazer empréstimo no valor de 65 milhões de dólares 
para execução de 126 pontes esparramadas em todos os Estados de Mato Grosso. Quiséramos 
nós que viessem para cá Mensagens para pegar até um bilhão, que nós autorizaríamos, nós 
teríamos a satisfação de aprová-la, contanto que fosse para incrementar o progresso no Estado 
de Mato Grosso, com asfalto, rodovias, pontes, cadeias, escolas, hospitais e, etc, etc.  Não 
somente como vieram para cá as Mensagens, em busca de recursos, de empréstimos, para 
enterrar o nosso Estado. Nós sabemos que quem pega dinheiro emprestado, a juro, não 
constrói a estabilidade. 

Nós sabemos que o filho pródigo fora condenado pela família, porque senão 
acabaria com todos os bens da família. E o que eu sugeri, num discurso nosso, quando 
discutíamos sobre empréstimos, aqui, foi que fizéssemos a interdição do Governador do 
Estado, para que ele não jogasse, não acabasse de jogar o Estado de Mato Grosso em um 
buraco, como ele está querendo fazer. Eu pedi, realmente, que ele fosse interditado, igual ao 
cidadão que passa da idade e não raciocina mais e, a partir daí, começa a assinar tudo, 
acabando com a propriedade, com os bens de sua família.  

Nós dissemos isso e o fizemos conscientes, porque ele está vendendo a 
CEMAT, vendendo o BEMAT, liquidando o BEMAT, vendendo a SANEMAT, quer vender tudo, 
e nós não sabemos para onde está indo o dinheiro do Governo. 

O Estado arrecada mais de 100 milhões de reais.  Inclusive, o Deputado Luiz 
Soares nos apresentou um relatório - nos parece - de 90, em média. Mas, só que nessa 
apresentação do Deputado Luiz Soares faltam muitas outras entradas no Estado, como o 
Fundo de Participação e muitos outros recursos que entram, que eu sei que dá muito mais do 
que isso. 

Só, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nós tivemos que aprovar. Nós 
aprovamos, demos crédito ao Governo do Estado. Infelizmente, esse Governo está acabando 
com o Estado de Mato Grosso. O povo está voltando para o Sul, porque o povo está insatisfeito. 
Nós, da União por Mato Grosso, o nosso Partido, comandado pelo Senador Júlio Campos, 
Jonas Pinheiro, Jayme Campos e nossos Deputados estaduais e federais, fizemos uma pesquisa 
de opinião pública e não foi só para detectarmos a condição ótima que tem o nosso candidato 
a Governador do Estado, que será o futuro Governador Júlio Campos, porque o povo é que 
quer Júlio Campos no Governo, para voltar o progresso neste Estado. Mas nós fizemos uma 
pesquisa abrangente, perguntando ao cidadão que mora no Estado de Mato Grosso, em várias 
cidades, se ele estava feliz  em viver no nosso Estado, e o índice de pessoas que estão satisfeitas 
em morar neste Estado foi baixo. Não foi uma pergunta política, se o Governo é bom ou ruim. 
É perguntar ao cidadão: “O senhor gosta de morar em Mato Grosso? O senhor está bem 
aqui?” O índice foi pequeno. O povo não está satisfeito. Por quê? Porque o progresso acabou. 
A esperança do povo mato-grossense está aniquilada, acabada, exaurida totalmente. Por quê? 
Porque não tem um Governo que administra este Estado com competência, com dedicação, 
com amor, com responsabilidade. É um Governo que pegou o dinheiro emprestado para 
liquidar a folha de pagamento, para comprar o sabonete, para comprar o papel higiênico.  E 
onde é que está o dinheiro da arrecadação? Desapareceu, entrou no sumidouro, sumiu! 
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Sumiu a arrecadação do Estado. Tem que pegar o dinheiro da arrecadação para custear o 
Estado. 

Isso é uma vergonha, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, que entendemos um 
pouquinho de administração pública, sabemos que qualquer Governo municipal, estadual ou 
federal tem mesmo que ir buscar recursos fora, em bancos do nosso País, em bancos do 
exterior, trazer recursos para construir as obras de infra-estrutura e de necessidade do Estado. 
Todos os Governos que por aqui passaram fizeram isso, buscaram recursos até no exterior 
para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas, o Governo buscar dinheiro emprestado para 
pagar papel higiênico, para pagar sabonete, para pagar vassoura, para pagar funcionário, 
para pagar a polícia, para pagar hospital, para pagar um cafezinho, até para isso, buscar 
dinheiro emprestado? É uma vergonha, Sr. Presidente. 

E nós estamos revoltados com essas mensagens que nós votamos aqui, até 
hoje. E hoje nós consideramos e afirmamos que a Bancada de Oposição foi unânime, quando 
nós reunimos a Bancada de Oposição, neste Parlamento, para consultar - já com a nossa idéia 
formada de que seríamos a favor da aprovação do Projeto, embora quiséssemos solicitar 
alguns elementos para a complementação do mesmo - o que nós fizemos, juntamente com os 
nossos Deputados de Oposição?  Solicitamos do Líder do Governo, Deputado Luiz Soares, e o 
mesmo trouxe prontamente para nós os documentos exigidos para complementação do 
mesmo.  

E, hoje, nós não temos dúvida em afirmar, perante o povo mato-grossense, 
não temos dúvida de afirmar: única mensagem de empréstimo decente que apareceu... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Informamos ao 
Deputado Moisés Feltrin que, em função da matéria encontrar-se em regime de urgência, o 
período de discussão é de apenas vinte minutos, portanto, restam três minutos para encerrar o 
seu pronunciamento. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, serão suficientes para encerrarmos o 
nosso pronunciamento. 

...única Mensagem decente, Sr. Presidente, que nós consideramos, e que veio 
a este Parlamento como pedido de autorização de empréstimo.  Esta é a única, Deputado 
Ricarte de Freitas!  

Eu sei que V.Exª, pela seriedade que tem, comunga com os meus pensamentos 
nesse sentido. É uma mensagem que vem para trazer benefícios e, por isso, a Bancada de 
Oposição vota unânime no Parecer do Relator. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão... 
A Srª Serys Slhessarenko - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, a Deputada Serys 

Slhessarenko, que dispõe de  vinte minutos. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu fiquei com 

muitas dúvidas, aqui, a partir da discussão do Deputado Moisés Feltrin, porque até então eu 
tinha analisado tal Projeto e, inclusive, ontem na Sessão da manhã, reivindiquei a necessidade 
de esclarecimentos, pois não dava para aprovar um empréstimo de 65 milhões de reais, que 
inicia seu pagamento em junho do ano 2.000, sem termos, no mínimo, um Plano de 
Aplicação.  Mas nos foi dito que esse Plano de Aplicação chegaria até a Sessão noturna de 
ontem.  Entretanto, eu não vi esse Plano de Aplicação.  Eu vi e continuo vendo uma relação de 
126 pontes, que chamam essa relação de “elenco principal”, depois, posteriormente apareceu 
um elenco de mais 126 pontes, chamado “elenco de reserva”. 
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Tudo bem, nós pressupomos que eles não sabem o que eles estão pedindo no 
“elenco principal”, de repente, as pontes que eles estão pedindo aqui no “elenco principal” já 
existem.  Aí alguém vai reclamar que já existem as pontes e, aí, vai ficar complicado para 
tudo. 

Então, ficou fácil: tem 126 pontes no “elenco principal”, e 126 no “elenco de 
reserva”, ou seja, pode ser que as 126 pontes do “elenco principal” já estejam construídas, e 
eles tenham que apelar para as 126 pontes reservas. É um negócio muito esquisito...  Isso aqui 
está pior do que time de futebol, tem um reserva para cada uma das principais. 

Tem duas listas de pontes, Deputado. Tem uma de 126 pontes, “elenco 
principal”, aí tem mais 126 pontes, do “elenco reserva”.  Eu parto para o pressuposto de que 
as 126 pontes, do “elenco principal”, podem já estar construídas, e aí terão que chamar os 
reservas para o jogo.  É muito engraçado, para não dizer muito esquisito...  Aliás, tem tanta 
coisa esquisita nesse Projeto, e eu continuo dizendo que estou sendo enganada. 

Quando chega, aqui, neste outro local que está em branco... (A ORADORA 
MOSTRA A RELAÇÃO AO PLENÁRIO)... Aqui, eu diria, Deputado Moisés Feltrin, que V. Exª 
usou um termo que agora eu me esqueci, de que era o melhor Projeto, era nesse sentido, já 
apresentado aqui. Eu imagino os piores como é que são, se esse aqui é avaliado como o 
melhor... 

O Sr. Moisés Feltrin - V. Exª me concede um aparte? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Já permito, Deputado. 
Se aqui nós temos tantas reservas, uma reserva para cada principal, eu 

imagino como é que vai ficar a distribuição da grana, do dinheiro. Quanto vai custar cada 
ponte?  Se pelo menos colocassem: “Não dá, Deputada!” A justificativa é de que não dá para 
quantificar cada ponte.  Eu sempre soube que isso é plenamente possível. 

O Deputado Paulo Moura é engenheiro, dono de construtora, pediu vista 
desse Projeto, e eu acho que nós podemos quantificar isso, sim.  Mas, já que dizem que não 
pode, então que pelo menos colocassem o valor possível, mais ou menos, em torno de metro 
quadrado dessas construções.  Nada disso existe, nada! Isso aqui é um Projeto que estamos 
aprovando, e não sabe quanto, não sabe para que, não sabe para quem, nem contra quem, 
nem a favor de quem.  Mas, tudo bem. 

Pois não, Deputado Moisés Feltrin. 
O Sr. Moisés Feltrin - Nobre Deputada, quando eu disse sobre o Projeto, eu 

não disse o melhor, eu disse que era o único Projeto decente de pedido de empréstimo que 
veio a esta Casa, e eu quero informar à Deputada que eu me referia ao objetivo do Projeto. V. 
Exª entendeu?  Quanto?  Para que fim?  Sempre vem, pedido de empréstimo para pagar folha, 
para pagar sabonete, para pagar vassoura, para pagar cafezinho, enfim, foi só o que nós 
autorizamos até hoje. 

Hoje, não!  Hoje, nós estamos aprovando um Projeto decente, no sentido de 
que o dinheiro que irá entrar será para executar ponte, que vai atender uma região, uma 
produção e dar trânsito ao nosso Estado, que está precário, como V. Exª sabe.  V. Exª viaja pelo 
Estado todo e conhece a situação das nossas estradas, das pontes existentes, de madeira, 
caídas, causando perigos à população que as usa. E nesse Projeto nós estamos autorizando 
empréstimo para investimento, Deputada. Não é para pagar custeio do Estado. É neste sentido 
que nós qualificamos como o único Projeto decente para pedido de empréstimo. Muito 
obrigado. 
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A SRª SERYS SLHESSARENKO - Salvaguardando aí que, quanto ao mérito, tudo 
bem. Só que eu também acho que aqueles projetos que por aqui tramitaram, aqueles pedidos 
de empréstimo para pagamento de folha, eu também digo que eles são decentes. Também os 
avalio como decentes. Mas com relação ao objeto... 

O Sr. Moisés Feltrin - Concede-me mais um aparte, nobre Deputada? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - V. Exª não vai me deixar falar? Pois não. 
O Sr. Moisés Feltrin - Nobre Deputada, eu acho que V. Exª também não 

concorda  com isso que V. Exª disse aí, quanto a pedir empréstimo para funcionário. Eu acho 
que V. Exª concordaria de usar decentemente o dinheiro arrecadado sem deixá-lo sumir por 
aí e pagar a folha, porque o empréstimo seria justamente para investimento. É indecente 
pegar dinheiro para pagar a folha e sumir com o dinheiro da arrecadação, Deputada. A folha 
é prioridade! Mas não pegar dinheiro fora e, sim, pagar com o dinheiro da arrecadação. E eu 
sei que V. Exª se preocupa com o Governo, é a quem tem mais “batido” em cima da 
arrecadação do Estado para saber onde é que ela vai. É nesse sentido que eu estou falando. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Concordo! 
Com a relação à falta de transparência dos recursos desse Governo... 
O Sr. Benedito Pinto - Concede-me um aparte, nobre Deputado? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Um instante, Deputado, porque agora eu 

preciso completar o meu raciocínio aqui.  
Com relação à entrada e saída dos recursos deste Estado, é realmente 

indecente a postura do Governo, aproveitando o tempo que o Deputado Moisés Feltrin vem 
usando. 

Nós dizíamos aqui... 
O Sr. Benedito Pinto - Concede-me um aparte, nobre Deputada? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Um instante, Deputado, deixe eu terminar o 

meu raciocínio...  Já transcorreram cinco minutos do meu tempo e, daqui a pouco já acabou. 
V.Exª já usou quarenta minutos de tempo hoje, Deputado. Calma! 

Nós precisávamos da especificação de, no mínimo, o tamanho dessas obras. 
Eu não posso entender como o Estado de Mato Grosso, Secretaria de Infra-Estrutura, o tal de 
Departamento de Viação e Obras Públicas, faz um levantamento de pontes a serem 
construídas, com recursos externos, com milhões e milhões de reais que serão investidos, e 
não é capaz de escrever aqui, do lado de cada ponte, a metragem dessa ponte. O tamanho do 
vão desse rio, meu Deus do Céu! Porque se colocassem a metragem aqui do lado - eu fiz as 
contas, um pelo outro, quanto que iria sair, cada ponte, quinhentos e tantos mil. Eu não sei se 
isso é muito, se isso é pouco... Qual o tamanho da ponte?  

Tem rio aqui, Deputado Riva, que é riacho. Eu não sei quantos metros vai ter 
o ponte do riacho. Pode, de repente, ter uma ponte grande - mas nós precisaríamos pelo 
menos do tamanho do vão dessa ponte. Isso não é difícil. Por favor, isso aqui é enganação, 
Deputado. 

Deputado Nico Baracat, isso aqui é mais uma tramóia deste Governo para 
tentar enganar a população e, depois, fazer sabe lá Deus o que com o dinheiro. Aliás, até vou 
aproveitar mais uma vez, porque isto aqui não vaza de jeito nenhum. Mas, eu vou ficar 
falando todos os dias nesta tribuna. Todos os dias eu vou falar aqui na tribuna: quanto custou 
a reforma do telhado do gabinete do Governador? Cento e sessenta e sete mil reais. Quanto 
estão ganhando 58% dos trabalhadores da Educação?  Estão ganhando até cento e dezesseis 
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reais por mês, sendo que são milhares, mais de dez mil, sendo que cinco mil e pouco ganham 
setenta e quatro reais por mês. 

 O teto do Governador - aliás, esse telhado de vidro que ele tem - custou cento 
e sessenta e sete mil. A reforma da casa dele custou cento e setenta e três mil!  E aqui vem, só 
de reformas, tem milhões aqui. 

Eu vou falar todo dia aqui, porque algum dia alguém há de tirar para fora 
dessas paredes e contar para o povo de Mato Grosso o que tem aqui dentro deste documento, 
com certeza. Eu falo todo dia, já falei quatro vezes. 

O Sr. Benedito Pinto - V. Exa. me concede um aparte? 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Pois não, Deputado. 
O Sr. Benedito Pinto - Deputada Serys Slhessarenko, V. Exª fala com muito 

propriedade sobre este assunto. E eu quero voltar um pouquinho atrás aqui, V. Exª é 
conhecedora das batalhas que tenho empreendido aqui nesta Casa a fim de obter recursos 
para poder fazer esse tipo de coisa. Eu venho lutando aqui há cinco anos com o Fundo 
Rodoviário Estadual. Se isso estivesse sendo utilizado, Deputada, não precisava nem de 
empréstimo para fazer ponte, pois quatro milhões por mês dariam para conservar a estrada e 
fazer ponte em todos os rios de Mato Grosso. 

Então, eu acho que está na hora... O Deputado Nico Baracat, Relator da LDO, 
tem que ter essa consciência e eu acho que ele está preocupado também em fazer  com que o 
Fundo Rodoviário venha a ser definitivamente implantado. 

Se a equipe econômica acha que é inconstitucional, que eles assinem e vão 
para a Justiça dizer que é inconstitucional, mas não atrapalhar um trabalho que nós estamos 
fazendo há cinco anos em prol da solução desses problemas. 

Então, a viabilidade do Fundo Rodoviário, nesse patamar, Deputada, eu creio 
que seria a coroação, e teríamos como cobrar do Governo a realização de recuperação de 
estradas, de construção de pontes e não precisaríamos aumentar a nossa dívida externa com 
empréstimos como esse. Sem isso, nós temos que recorrer a esse tipo de financiamento, para 
endividar os nossos netos, os nossos filhos. 

Portanto, está aí a preocupação deste Deputado, desde o primeiro ano em que 
entrei aqui: de viabilizar meios para que o Estado tenha condição de fazer alguma coisa, sem 
necessitar estar buscando fora. Muito obrigado. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Concordo totalmente com a sua posição, 
Deputado, só que tem um problema: eu concordo que se este Fundo Rodoviário estivesse 
funcionando para valer, com seriedade, essa questão, Deputado Benedito Pinto, estaria 
resolvida. 

No ano passado foi instituído o Fundo em junho, julho, agosto, setembro e 
outubro, sintomaticamente até as eleições. Constituiu-se o Fundo e destinou-se publicamente - 
está aí na prestação de contas - em torno de três e pouco a quatro milhões de reais por mês. 
No final desses cinco meses, tínhamos no Fundo Rodoviário Estadual em torno de dezoito 
milhões de reais que, como o Deputado Benedito Pinto falou, dariam tranqüilamente para 
fazer a conservação das estradas estaduais. Aí nós fomos procurar para onde foi esse dinheiro, 
porque daí o Governador resolveu acabar com o Fundo em outubro. Acabaram-se as eleições 
e ele acabou com o Fundo. Nós fomos procurar: Cadê o dinheiro do Fundo? Ninguém sabe, 
ninguém viu! O dinheiro sumiu! Sumiu!  

Por isso, eu entrei no Tribunal de Contas com um pedido de nossa autoria, um 
pedido de auditoria sobre o Fundo Rodoviário Estadual para saber onde foi parar esse 
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dinheiro. Segundo o Presidente do Tribunal de Contas nos informou, no final da semana 
passada, até sexta-feira, amanhã, ele nos entregará um relatório sobre o destino dado aos 
recursos - por este Governo, encaminhado para o Fundo Rodoviário Estadual, escrito com 
todas as letras, na prestação de contas do Governo - recursos esses destinados, 
exclusivamente, à preservação da rede de estradas estaduais. 

Eu quero saber quais os Deputados que me dão notícias de como estão as 
estradas próximas a seus municípios? O dinheiro existiu! Foi destinado, foi desembolsado, 
aparece como despesa na prestação de contas do Governo.  Não é vir com aquela história:  
“Ah, foi empenhado, mas ainda não gastaram!” Não tem nada disso. Está lá, gasto constatado, 
despesa do Governo, lançado na saída do caixa do Tesouro do Estado, no mês de junho, julho, 
agosto, setembro, outubro de 96! Só que ninguém sabe para onde foi! Só sabe que saiu da 
Fonte do Tesouro. Para onde foi, nós não temos a informação. Aliás, estamos esperando a 
qualquer momento ter essa informação por parte do Tribunal de Contas... 

O SR. PRESIDENTE (FAZ SOAR A CAMPAINHA) - Informo à ilustre Deputada 
Serys Slhessarenko, que dispõe de três minutos para encerrar o seu pronunciamento. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO - Infelizmente, esses três minutos não serão 
suficientes, mas nós vamos deixar, como já deixamos, ontem, aqui registrado, que como foi 
dito há pouco por outros Deputados, quanto a esse empréstimo, seria totalmente 
desnecessário mais esse endividamento para o Estado, que não seria necessário desde que esse 
Governo, realmente, fizesse bom uso dos recursos da Fonte do Tesouro. Infelizmente, não faz 
isso, tem que fazer os empréstimos. Essa é uma das questões que eu quero deixar registrada 
para o resto dos tempo. E a outra questão é a seguinte: “Vamos chorar pelo leite derramado, 
no futuro!” Que se registre aí: “vamos chorar pelo leite derramado”! “Ah, mas essa ponte já 
teve financiamento.” Eu já estou até vendo o povo chegando do interior e dizendo: 
“Deputada, já saiu o dinheiro para fazer essa ponte, mas não construíram a ponte.” Eu vou 
dizer: “Eu sabia que isso iria acontecer!” E vão dizer:  “E, agora, eu vou fazer o quê? Vou 
chamar a polícia para mandar prender quem roubou o dinheiro? Como é que eu vou achar? 
Porque esse ladrão é difícil da gente achar. Esses que roubam dos cofres públicos é difícil, 
nunca se consegue colocar as mãos nele...” 

Cadê a ponte? Está aqui. “Ah, não! A gente fez a outra ponte, aquela da 
Reserva. A gente fez a da Reserva...” Eu vou saber se ele fez realmente! Se tem 126 jogando e 
126 no banco de reserva, ele pode trocar uma pela outra como bem quiser e como bem 
entender. 

Eu quero deixar isso registrado aqui!  Está sendo registrado e, no futuro, eu 
vou pedir cópia da Ata, para distribuir para o povo e dizer que eu sabia que isso iria 
acontecer. Eu disse, eu previ, mas eu vou fazer o quê? Sou minoria! Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a discussão. Em votação... 
O Sr. Moisés Feltrin - Para encaminhar votação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para encaminhar votação, o nobre 

Deputado Moisés Feltrin, que dispõe de cinco minutos. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Pelo fato da matéria estar em regime de urgência, 

nós tivemos apenas 20 minutos para discutir a matéria, quando da discussão da matéria, o 
que foi insuficiente para concluir o que nós pensamos sobre o projeto em nosso 
pronunciamento. 

Eu quero apenas dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que se trata de um 
projeto que iniciou no nosso Governo, no Governo de Jayme Campos. É um projeto que se 
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iniciou naquela época, teve a idéia e o trabalho do Deputado Wellington Fagundes, desde 
aquele mandato, ou seja, há três anos e meio, quatro anos atrás, foi quando começou esse 
trabalho do Deputado Wellington Fagundes, que por sinal eu o tenho como um dos melhores 
Parlamentares do Congresso Nacional, como um Deputado trabalhador, defensor da região e 
defensor do Estado de Mato Grosso. Está aí um dos resultados do trabalho do Deputado 
Wellington Fagundes, que é conseguir esse empréstimo, esse recurso da Itália, para solucionar 
um grave problema de travessias no Estado de Mato Grosso, ou seja, construção de pontes de 
concreto armado e pontes mistas. 

Quero, também, informar à Deputada Serys Slhessarenko, como Deputado de 
Oposição e Líder do Governo, que nós tivemos as informações suficientes, porque na 
realidade nós não teríamos condições de ter um  documento minucioso quanto a metragem 
das pontes, pelo fato de os rios serem diferentes e quando da execução in loco, normalmente 
mudam os projetos e o desenvolvimento é diferente. Mas, para isso, nós pedimos um relatório 
no valor das obras, em metro quadrado, e estes documentos foram apensados  ao processo, 
hoje, conforme informaram à Bancada de Oposição.  Inclusive, foi uma solicitação do 
Deputado Paulo Moura, saber quanto custariam essas pontes.  Nós teríamos que saber isso e 
essas informações foram feitas, a maneira pela qual será paga. Embora deverá ter o valor do 
resultado de uma concorrência pública. 

Então, é impossível, a essa altura dos acontecimentos, no estágio em que se 
encontra a Mensagem nesta Casa, eles terem o valor definido, porque esta obra tem que 
passar pelo processo licitatório e aí é que terá realmente o valor da construtora vencedora 
para a Mesa nos fornecer o valor de cada metro quadrado da ponte. 

Portanto, nós não esquecemos dessa parte, nobre Deputada Serys 
Slhessarenko, nós exigimos! Um dos documentos que nós cobramos e que o Líder do Governo 
apensou ao processo foi justamente esse: locação das pontes, extensão e valor. Embora como 
eu disse também, e concordo com V. Exª, nós não tivemos um esclarecimento à altura,  mas 
dentro do que o DVOP podia nos informar, através do seu Líder, está apensado ao processo. 

Então, eu só queria lembrar que foi uma obra, um projeto iniciado no 
Governo Jayme Campos, o grande protetor, ou seja, o patrono, o pai dessa obra é o Deputado 
Wellington Fagundes, que nós o parabenizamos pelo trabalho realizado na nossa região e no 
Estado de Mato Grosso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em votação... 
O Sr. Wilson Santos - Para encaminhar votação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Para encaminhar votação, o Deputado Wilson Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Apenas para encaminhar duas questões 

importantes. Não discuto o mérito da obra, Sr. Presidente. É uma obra necessária para o 
Estado, extremamente carente de infra-estrutura. 

Nos anos de 1927, 1928, 1929, o Presidente Washington Luís dizia que 
“governar era abrir estradas”. E a integração desse Estado passa pela integração via 
rodoviária, ainda, e também hidroviária. Eu penso que Mato Grosso carece dessas obras, 
necessita delas, não há que se discutir o mérito e não vi nenhum Parlamentar que usou a 
Tribuna para discutir o mérito das obras.  

Nós gostaríamos que não fossem apenas cento e vinte e seis, mas que fossem 
quatrocentas, quinhentas, duas mil, cinco mil, enfim, que nós pudéssemos fazer todas as 
pontes necessárias ao desenvolvimento do Estado. 
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Agora, eu acho apenas que o Governo perde uma grande oportunidade de 
fazer desse processo um processo mais transparente, mais claro, mais pormenorizado, 
mostrando quais  são as pontes, o tamanho de cada ponte, até porque eu tenho informações 
de que as pontes já sofreram processo de concorrência pública e que a concorrência foi feita 
em 1995, e que até já existe uma firma ganhadora para a construção dessas pontes. E que o 
Governo italiano já exigiu o estilo, o tipo de ponte que deve ser construída e somente uma 
empresa, parece-me, é que tem condições para isso. E no Brasil, não tem outras empresas? 

Então, gostaria apenas de registrar que sou favoravel à matéria. Acho que as 
pontes são necessárias, como as estradas, como a energia, como educação, com apoio de 
algumas empresas. Mas, eu acho que o Governo perde uma grande oportunidade de trazer a 
Mensagem a esta Casa, já concluída, detalhada, até que posicionamentos como o da Deputada 
Serys não sejam duvidosos. Ela disse que há uma relação de 126 pontes titulares e há uma 
outra relação de 126 pontes reservas. Não há reservas! Tem que existir as 126 prioritárias, 
priorizando as regiões produtoras de grãos, de madeira, de carne. Essas regiões devem ser 
priorizadas. Não é justo eu não contemplar Guarantã do Norte, Novo Mundo, Juara, Novo 
Horizonte, Tabaporã, Querência, Nova Maringá, Alta Floresta, Sapezal, Juína, Tangará da 
Serra, o Baixo Araguaia! Essas regiões precisam ser priorizadas! 

Então, apenas para registrar o meu voto favorável à aprovação da matéria e 
dizer que o Governo poderia ter encaminhado um Projeto mais completo, mais acabado, mais 
pormenorizado, já discriminando as 126 pontes, o tamanho de todas elas para que não 
pairasse sobre essa matéria de suma importância para o desenvolvimento regional, qualquer 
dúvida.  Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão os dois Pareceres.  Encerrada a 
discussão. Em votação.  Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram 
(PAUSA).  Aprovado. Tendo sofrido emenda, vai à Redação Final. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n° 26/97, de autoria do Deputado 
Riva, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Nelson Hubner Buss. Com Parecer 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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

Em 1ª discussão, Projeto de Decreto Legislativo n° 03/97, de autoria do 
Deputado Wilson Santos, que dá tratamento especial às áreas de agricultura irrigada e dá 
outras providências.  Com Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça 

Em discussão o Parecer contrário.  Encerrada a discussão. Em votação... 
O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir... 
O SR. PRESIDENTE - Nós vamos ser benevolentes nessa questão, porque já 

estava em votação, mas com a palavra, para encaminhamento de votação, o nobre Deputado 
Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, este Projeto trata de maneira especial 
as áreas de agricultura irrigada... É lamentável.  

Eu, como autor dessa matéria, Sr. Presidente, vou solicitar a retirada dessa 
matéria de votação... 

O SR. PRESIDENTE - Amparado em qual Artigo? 
O SR. WILSON SANTOS - Amparado do Artigo 1° até o último desse 

Regimento, que ampara a legalidade e a seriedade  
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(NESTE MOMENTO, A PRESIDÊNCIA DIALOGA COM O AUTOR DO PROJETO). 
O SR. WILSON SANTOS - Após o diálogo, onde prevaleceu a proposta de 

V.Exª, Sr. Presidente, solicito inversão de Pauta, para que possamos rediscutir a matéria. 
O SR. PRESIDENTE - Concedido! 
Em 2ª discussão, Projeto de Lei n° 066/96, de autoria do Deputado José 

Lacerda, que cria o Fundo Estadual de Turismo - FUNETUR. Com Parecer favorável da 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária à Emenda de 
autoria do Deputado José Lacerda. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  Tendo 
sofrido emenda, vai à Redação Final. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n° 047/97, de autoria do Deputado José 
Lacerda, que autoriza o Poder Executivo a criar o “Instituto de Pesca do Estado de Mato 
Grosso - INPEMAT”, e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

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

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

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

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. Por 
não ter sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final.  Vai ao Expediente. 

Esgotada a Pauta da Ordem do Dia, antes de encerrar a presente Sessão, 
convocamos a próxima para daqui a um minuto, para votação, em Redação Final, da 

Mensagem n 12/97. 
Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido 

da Frente Liberal - Emanuel Pinheiro, Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin e Romoaldo Júnior; 
da Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira - Roberto Nunes, Luiz Soares,  Rene 
Barbour e Ricarte de Freitas; da Bancada do Partido Liberal - Amador Tut; da Bancada do 
Partido Progressista Brasileiro - Paulo Moura; da Bancada do Partido dos Trabalhadores - 
Serys Slhessarenko; da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Wilson 
Santos; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Benedito Pinto (PSC); Eliene (PSB); 
Nico Baracat (PMDB); André Bringsken (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA); Jorge Abreu (PMN); 
Riva (PMN) e Manoel do Presidente, do PDT. 

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Gilmar Fabris 
(LICENÇA MÉDICA), do PL; José Lacerda, do PMDB; Quinca dos Santos, do PPB; Zilda, do PDT; 
e Pedro Satélite (PMDB) do Bloco Parlamentar Democracia. 
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10:45 HORAS.  
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Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente Sessão (LEVANTA-SE A 
SESSÃO) 
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