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ATA N° 077 - “C” 
 
 
 
PRESIDENTE       -  DEPUTADO RIVA 
1° SECRETÁRIO  -  DEPUTADO NICO BARACAT (AD HOC) 
2° SECRETÁRIO  -  DEPUTADO ANDRÉ BRINGSKEN  (AD HOC) 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a presente 
Sessão Extraordinária com fim o específico de apreciação, em Redação Final, da Mensagem n° 
012/97. 

Convido os Srs. Deputados André Bringsken e Nico Baracat para assumirem 
as 1ª e 2ª Secretarias, respectivamente. 
(OS SRS. DEPUTADOS ANDRÉ BRINGSKEN E NICO BARACAT ASSUMEM, 
RESPECTIVAMENTE, AS 1ª E 2ª SECRETARIAS.) 

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 - Não há Expediente para ser lido, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Encerrado o Pequeno Expediente, passemos à Ordem do 

Dia. 
O Sr. Rene Barbour - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Liderança do 

PSDB. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Liderança do PSDB, o nobre 

Deputado Rene Barbour. 
O SR. RENE BARBOUR - Sr. Presidente, tendo surgido fatos novos na CPI da 

SANEMAT, o PSDB, através de sua Liderança, indica o nome do Deputado Roberto Nunes para 
compor a nova Comissão. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Deputado Humberto Bosaipo, Presidente da 
Comissão de Redação Final, que reúna a mesma em plenário para exarar parecer. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Reunida em plenário a Comissão de Redação 
Final, para apreciar a Mensagem n° 012/97, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar empréstimos utilizando o saldo de Operações de Créditos, de que 
tratam as Leis n°s 4.583/83, 4.816/84, 4.840/85, e dá outras providências. 

O Projeto, Sr. Presidente, teve tramitação pacífica nas outras Comissões, 

recebeu a Emenda n 01, na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária, ao seu Art. 4, que diz o seguinte: “Fica o Poder Executivo obrigado a destinar 
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um percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) de metragem linear nas rodovias estaduais 
consideradas de interesse turístico”.  

Houve aprovação unânime dos Pareceres orais das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, com a emenda.  

Esta Presidência avoca para si o direito de relatar a matéria e conclui que é 
favorável à  sua tramitação normal. 

Passemos à coleta dos votos dos demais membros: Deputado Luiz Soares 
(COM O RELATOR); Deputado Moisés Feltrin (COM O RELATOR). 

Portanto, na Comissão de Redação Final, com a Emenda n 01 ao Art. 4, a 
matéria é aprovada por unanimidade. 

O SR. PRESIDENTE - Em Redação Final, Projeto de Lei n° 89/97, Mensagem n 
12/97, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar 
empréstimos utilizando o saldo de Operações de Créditos de que tratam as Leis n°s 4.583/83, 
4.816/84 e 4.840/85, e dá outras providências: 

COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL 
Autoriza o Poder Executivo a contratar 
empréstimos utilizando o saldo de 
Operações de Créditos de que tratam as 
Leis n°s 4.583/83, 4.816/84 e 
4.840/85, e dá outras providências. 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o saldo de Operações de 
Créditos de que tratam as Leis n°s 4.583/83, de 20 de julho de 1983 (itens III e IV), 4.816, de 
12 de dezembro de 1984 e 4.840, de 19 de abril de 1985, constantes do anexo, que totalizam 
US$ 68.034.305,13 ( sessenta e oito milhões, trinta e quatro mil, trezentos e cinco dólares, 
treze centavos) em operações de crédito para obras de infra-estrutura rodoviária. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar empréstimo no valor de 
até US$ 65.184.609,94 (sessenta e cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e 
nove dólares e noventa e quatro centavos), de principal, utilizando o saldo a que se refere o 
artigo 1° desta lei, junto ao Instituto Bancario San Paolo Di Torino S.P.A., ou outra instituição 
financeira, com a garantia da República Federativa do Brasil, destinada a financiar a 
construção de pontes de concreto do Programa de Perenização de Travessias do Estado. 

Art. 3° Para garantia da operação de que trata o artigo anterior, o Estado de 
Mato Grosso fica autorizado a oferecer como contragarantia à garantia da União, as cotas de 
repartição constitucional das Receitas Tributárias estabelecidas nos artigos 157 e 159, 
complementadas pelas receitas próprias, nos termos do Artigo 167, § 4°, todos da Constituição 
Federal, ou outras garantias em direito admitidas. 

Art. 4° Fica o Poder Executivo obrigado a destinar um percentual de no 
mínimo 05% (cinco por cento) de metragem linear, nas rodovias estaduais consideradas de 
interesse turístico. 

Art. 5° O Poder Executivo fará incluir nas propostas orçamentárias anuais 
dotações suficientes à cobertura das responsabilidades financeiras do Estado, decorrentes da 
execução desta lei. 
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Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Em discussão a Redação Final. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. 
Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

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

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

Moisés Feltrin, que dispõe de trinta segundos. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, até seria uma questão de Ordem, mas 

como temos a oportunidade de encaminhar a votação por dez minutos ... 
Deputado Wilson Santos que é autor do Projeto... 
Sr. Presidente, quando da condução da votação da matéria, salvo engano de 

nossa parte, V. Exª comunicara ao Plenário que o Parecer era favorável à aprovação da 
matéria, quando, na realidade, o Relator, Deputado Ricarte de Freitas, e nós também já 
entendemos o porquê, emitiu Parecer contrário. Não seria, no mérito, mas, sim, tecnicamente, 
e ele esclarece aqui porque está dando voto contrário à tramitação da matéria. E nós, salvo 
engano, não sei se o Consultor Jurídico poderia nos informar melhor, V. Exª informara ao 
Plenário que o Parecer do Relator era favorável à tramitação da matéria, quando, na 
realidade, o Parecer é contra. Mas pelo votos contrários ao Parecer... 

O SR. PRESIDENTE - Não. O Parecer era contrário, mas ele recebeu três votos 
dos membros que mudaram o resultado, tornando o Parecer favorável.  Dessa forma, nós 
recolocamos em votação, informando que o Parecer era favorável. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Muito bem, Sr. Presidente, era só esse 
esclarecimento. O nosso encaminhamento de votação é a favor, pelo fato de nós entendermos 
que o produtor é um elemento necessário, e ele precisa ter um tratamento não especial, mas 
um tratamento menos nocivo para aquele que produz. Porque até hoje ele não foi considerado 
por nenhum Governo de acordo com o valor que ele tem.  

Então, estou aqui votando favorável ao Projeto que pede para dar um 
tratamento especial às áreas de agricultura irrigadas, e dá outras providências. Essa é a 
ementa do Projeto do Deputado Wilson Santos. E nós somos a favor do mesmo, porque 
realmente o nosso produtor rural tem que ser respeitado neste Estado. Ele luta contra tudo e 
contra todos: contra estrada, contra armazenagem, às vezes contra o tempo e contra o preço 
justo pelo produto. Enfim, é um herói o nosso produtor rural, e o Governo vira as costas 
constantemente para ele. 

Esta idéia do Deputado Wilson Santos, embora tenha o Parecer contrário do 
Relator, pelo fato dele analisar constitucionalmente que não há condições de tramitar, mas, 
mesmo assim, nós contrariamos o seu Parecer, a sua relatoria, votamos contra ele, dando 
assim legitimidade e aprovação ao relatório, passando a ser a favor. 

Dessa forma, então, Sr. Presidente, o nosso encaminhamento é a favor da 
aprovação da matéria. 
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O SR. PRESIDENTE - Continua em votação o Parecer favorável. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª 
discussão. 

Antes de encerrar a presente Sessão, convocamos a próxima Sessão para 
terça-feira, no horário regimental. 

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

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; 
Manoel do Presidente (PDT) e Pedro Satélite (PMDB), do Bloco Parlamentar Democracia. 

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