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ATA N 078 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE       -  DEPUTADO RIVA       

1 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR 

2 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO BENEDITO PINTO (EM EXERCICIO)   
 
 
 

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

Convido o nobre Deputado Benedito Pinto para assumir a 2ª Secretaria e 
proceder à leitura da Ata. 

Antes da leitura da Ata, porém, registramos e agradecemos a presença em 
nossas galerias do Sr. Miguel, da FETAGRI, e de toda a Diretoria de Sindicatos de Juara, Juína, 
Paranatinga, Barra do Garças, Mirassol d’Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade, Poconé, 
Tabaporã, Santo Antônio, Diamantino, Peixoto de Azevedo, Água Boa, Aripuanã, Rosário 
Oeste, São José do Rio Claro, Tangará da Serra, Pedra Preta, Acorizal, Cuiabá, Jangada, Pontes 
e Lacerda, Nova Olímpia, Nova Brasilândia, Sorriso, Tapurah, Nova Mutum e São José dos 
Quatro Marcos. Muito obrigado a todos os Senhores. 

(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A 2ª SECRETARIA E, EM SEGUIDA, PROCEDE 
À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 1997 ÀS 20:00 
HORAS). 

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

havendo impugnação, dou-a por aprovada. 

Ao 1 Secretário, para que proceda a leitura do Expediente. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - (LÊ) “Ofícios nºs 284 e 300/97, do INTERMAT, 
encaminhando, respectivamente, os processos de regularização de ocupação fundiária dos 
seguintes interessados: Ary Tomazelli, Ivo Schindler e outros; Ofício nº 4.652/97, do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato Grosso, remetendo Parecer oferecido no Balanço Geral do 
Estado, exercício de 1996; Ofícios nºs 436 e 664/97, da Casa Civil, encaminhando resposta, 
respectivamente, dos Requerimentos nºs 85 e 37/96, do Deputado Riva; Ofícios nºs 106 e 
159/97, da SANEMAT, respondendo aos Requerimentos: nº 28/97, do Deputado Jorge Abreu 
e nº 60/97, do Deputado Riva; Ofício nº 1.056/97, do Ministério da Fazenda;  Ofício nº 
687/97, da Casa Civil, e Ofícios nºs 138, 149, 151, 159 e 160/97, da SANEMAT, todos 
reportando a Indicações dos senhores Deputados. 

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

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente.  Com a palavra, a nobre Deputada Serys 
Slhessarenko. 
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A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trabalhadores 
que se encontram nas galerias:  

Como no Pequeno Expediente nós temos apenas três minutos, nós gostaríamos 
de chamar a atenção dos Srs. Deputados para um Projeto que foi encaminhado pelo Governo 
do Estado, para o Banco Mundial. 

Gostaríamos de chamar a atenção, no Pequeno Expediente, porque não vamos 
poder explicitar mais, mas gostaríamos de mostrar aos Srs. Deputados o nome do Projeto 
encaminhado para o Banco Mundial pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Diz o seguinte: 
“Nome do Projeto - Projeto de Privatização do Estado de Mato Grosso.”  Este é o título. Está lá 
no Banco Mundial. Está aqui a versão, em Inglês, e está aqui a tradução, para quem quiser ver 
e tomar conhecimento. 

Naquela fatídica noite em que a 01:00 hora foi votada a Joint venture da 
CEMAT; às 03:00 horas a privatização da CEMAT e quase às 05:00 horas a privatização do 
BEMAT,  quando o então Presidente da Assembléia Gilmar Fabris terminou a votação, ele bem 
que disse: “Pronto, agora pode entregar o Estado inteiro, tem autorização para entregar o 
Estado inteiro.” Está aqui, foi dada a autorização para entregar o Estado inteiro. Até no nome 
está dizendo tudo direitinho: “Projeto de privatização do Estado de Mato Grosso.” 

E aqui há muitos dados interessantes para quem quiser ver, ler e conhecer. 
Infelizmente, eu não tenho tempo agora, mas se possível, se eu conseguir a palavra no Grande 
Expediente, nós entraremos no detalhamento de mais um famigerado projeto entreguista do 
Sr. Dante de Oliveira. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente da Casa, Deputado Riva, demais 

Pares: 
Eu gostaria de solicitar à Mesa que encaminhasse para ser apreciado e votado, 

hoje, nesta Sessão Ordinária, o Projeto em regime de urgência urgentíssima, que autoriza o 
Governo a criar o Fundo de Aval aos pequenos produtores e às micro e pequenas empresas. 

Eu quero apresentar uma Emenda a esse Projeto, corrigindo a redação do 
Artigo 1°, onde ficará  então com a seguinte redação: “Fica autorizado o Governo do Estado a 
criar o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso para atender aos pequenos produtores  rurais 
e às micro e pequenas empresas rurais.” 

 
EMENDA MODIFICATIVA: 

Dá nova redação ao Art. 1 do Projeto 
de Lei que autoriza o Governo do 
Estado a criar o Fundo de Aval do 
Estado de Mato Grosso. 
 

Art. 1 O artigo 1 do Projeto de Lei que autoriza o Governo do Estado a criar 
o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1 - Fica autorizado o Governo do Estado a criar o Fundo de Aval do 
Estado de Mato Grosso para atender aos pequenos produtores rurais e as micro e pequenas 
empresas rurais.” 

 
JUSTIFICATIVA 
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A presente emenda ao Projeto de Lei, que autoriza o Governo do Estado a criar 

o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso, visa melhorar a redação do artigo primeiro, 
procurando discriminar os setores rurais a serem beneficiados com a lei, conforme 
reivindicação da Assembléia do Grito da Terra. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1977 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN  
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srªs Deputadas, 

queremos também nos congratular com os representantes da FETAGRI de todo Estado de Mato 
Grosso que se fazem presentes, hoje, nas galerias. 

Quero dizer que a Oposição, nesta Casa, vota a favor do Projeto de autoria do 
Deputado André Bringsken, que cria esse Fundo anunciado pelo ilustre Parlamentar. Nós 
votamos favorável. 

Sr. Presidente, recebemos um Ofício do Deputado Geraldo Magella, 
Presidente da União das Assembléias Legislativas, nos convocando para uma reunião de 
Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, para o próximo dia 23 de junho, na 
Assembléia Legislativa de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse de nossa entidade. 
Encaminho a V. Exª para que tome conhecimento.  

E para apresentar um Projeto de Resolução de nossa autoria: 
Concede o Título de Cidadão Mato-
grossense ao Dr. Guilherme Augusto 
Caputo Bastos. 
 

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

RESOLVE: 

Art. 1 Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao Dr. Guilherme 
Augusto Caputo Bastos. 

Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Dr. Guilherme Augusto Caputo Bastos, Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 23ª Região-MT, mineiro da cidade de Juiz de Fora, é homem público do mais alto 
conceito em nossa sociedade. Ainda jovem, com 39 (trinta e nove) anos de idade, destaca-se 
pelo profundo conhecimento na área dos direitos trabalhistas.  Dinâmico e competente, vem 
angariando respeito e admiração pela capacidade com que vem administrando o Tribunal 
Regional do Trabalho. 

Pela sua extensa e admirável folha de serviços prestados a Mato Grosso, 
solicito a aprovação da presente matéria pelos nobres Deputados com assento nesta Casa de 
Leis. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL. 
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O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Ricarte de Freitas. 
O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente, para apresentar uma Indicação, 

que foi encaminhada pela Bancada de Vereadores do PSDB, do Município de Cáceres: 

Indica ao Ilm Sr. Presidente das Centrais Elétricas Mato-grossense S/A - 

CEMAT, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, a urgente necessidade de 
expansão de baixa tensão para a Colônia Produtora do Projeto Facão, no Município de 
Cáceres. 

Com fundamento no Art. 239, “g” da Resolução n 18/93, indico à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm Sr. Presidente 

das Centrais Elétricas Mato-grossense S/A - CEMAT, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe 
da Casa Civil, mostrando a urgente necessidade de expansão de baixa tensão para a Colônia 
Produtora do Projeto Facão, no Município de Cáceres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Projeto Facão foi concebido para se tornar um núcleo de produção 

hortifrutigranjeira modelo para o Estado. Nesse sentido, o Governo do Estado garantiria toda 
infra-estrutura necessária, tais como rede de energia elétrica e de água para a irrigação da 
área, além de incentivo aos colonos ali assentados visando a real efetivação do projeto. 

Passado quase uma década, até o momento as obras de infra-estrutura não 
foram realizadas, apenas o projeto de irrigação foi iniciado, contudo sem energia elétrica, fato 
esse que o inviabilizará. 

Diante dessa situação, alguns colonos já abandonaram o projeto e os que 
ainda nele permanecem estão abatidos pelo desânimo. 

Ante a gravidade do problema, os Vereadores Dilson Leal da Silva, Lúcio de 
Oliveira Filho, Wilson M. Kishi, Elias Mendes Leal Filho e Alcy Silva têm lutado 
diuturnamente perante as autoridades constituídas com o objetivo de concretizar o projeto de 
vital importância para o Município. 

Conto, pois, com o apoio dos nobre Pares e do beneplácito dos Srs. Presidente 
das Centrais Elétricas Mato-grossense - CEMAT e o Secretário da Casa Civil. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado RICARTE DE FREITAS - PSDB 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Rene Barbour. 
O SR. RENE BARBOUR - Sr. Presidente, para apresentar duas Indicações: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com 

cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, Fausto Faria, a necessidade de reforma da 

Escola Estadual de 1 Grau José Ourives, no Município de Barra do Bugres. 
Com fulcro no que preceitua o Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno 

desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente 

expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Exm 
Sr. Secretário de Estado de Educação, Fausto Faria, indicando o que menciona. 
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JUSTIFICATIVA 
 

A Escola Estadual de 1 Grau José Ourives, no Município de Barra do Bugres, 
que mantém 180 alunos, foi construída há mais de 7 anos, e nas condições que está precisa de 
uma reforma urgente, para melhor segurança e conforto aos alunos e dirigentes. 

Contando com o apoio dos nobres Pares desta Casa de Leis, espero a sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado RENE BARBOUR - PSDB 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com 

cópias ao Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, Fausto Faria e ao Exm Sr. Secretário de 
Esporte e Lazer, Sabino Albertão Filho, a necessidade de construir uma Tabela de Basquete e a 
colocação de 750 m² de tela (alambrado) para a quadra de esporte da EEPSG “Acadêmico 
Lauro Augusto de Barros”, no Município de Santo Afonso. 

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

expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, Dante Martins de Oliveira, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Educação, Fausto Faria e ao Exm Sr. Secretário de Esporte e 
Lazer, Sabino Albertão Filho, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A EEPSG “Acadêmico Lauro Augusto de Barros” conta com 503 alunos, que 

usam a quadra esportiva da mesma para educação física e para a prática de atividades 
esportivas e de lazer. 

Solicito tal reivindicação para a quadra esportiva da Escola para que a mesma 
possa oferecer maior segurança e conforto para seus alunos. 

Contando com o apoio dos nobres Deputados, espero a sua aprovação. 
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997 
Deputado RENE BARBOUR - PSDB 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para encaminhar Ofício 

da Casa Civil n 436/97, respondendo requerimento n 85; Ofício da Casa Civil n 664/97, 

respondendo Requerimento de Informação n 037. 
E, também, para apresentar proposições do ilustre autor Deputado José 

Lacerda, Líder do PMDB. 

1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Saúde, a 
necessidade de aquisição de equipamentos para a rede de serviços de saúde do Município de 
Cáceres. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do 

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. 
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Secretário de Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de equipamentos para a rede de 
serviços de saúde do Município de Cáceres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar da pujança do nosso Estado e de seu franco processo de 

desenvolvimento, as necessidades enfrentadas pela população são muitas e em diversos 
setores. Isso se deve a vários fatores, mas principalmente ao crescimento do índice 
populacional, quando pessoas dos mais diversos pontos do País para cá se deslocam em busca 
de melhores dias para suas famílias. 

Pela presente propositura buscamos atender necessidades na área de saúde, 
que deve ser vista como prioritário por todos, e iniciativas nesse sentido devem merecer o 
empenho de todos os setores envolvidos. E esta Casa de Leis deve estar atenta e contribuir em 
tudo que lhe for possível para que o atendimento seja o mais adequado possível. 
Principalmente, neste caso, quando há reais possibilidades de recursos para que solucionemos 
pelo menos parte dos problemas. 

Diante disso, conclamamos todos os Srs. Deputados a nos apoiarem com vistas 
ao pleno êxito do presente expediente indicatório. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 

2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de 
continuidade das obras e instalações e aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de 
Cáceres. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 

soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do 

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. 
Secretário de Saúde, mostrando a necessidade de continuidade das obras e instalações e 
aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Cáceres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar de pujança do nosso Estado e de seu franco processo de 

desenvolvimento, as necessidades enfrentadas pela população são muitas e em diversos 
setores. Isso se deve a vários fatores, mas principalmente, ao crescimento do índice 
populacional, quando pessoas dos mais diversos pontos do País para cá se deslocam em busca 
de melhores dias para suas famílias. 

Pela presente propositura buscamos atender necessidades na área de saúde, 
que deve ser vista como prioritário por todos, e iniciativas nesse sentido devem merecer o 
empenho de todos os setores envolvidos. E, esta Casa de Leis deve estar atenta e contribuir em 
tudo que lhe for possível para que o atendimento seja o mais adequado possível. 
Principalmente, neste caso, quando há reais possibilidades que recursos para que 
solucionemos pelo menos parte dos problemas. 

Diante disso, conclamamos todos os Srs. Deputados a nos apoiarem com vista 
ao pleno êxito do presente expediente indicatório. 
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Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 
3ª) PROJETO DE LEI: 

Regulamenta a profissão de artesão no 
Estado de Mato Grosso e dá outras 
providências. 

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

Art. 1 O exercício da profissão de artesão é livre em todo o território do 
Estado de Mato Grosso, nos termos desta lei. 

Art. 2 Considera-se artesão, para os efeitos  desta lei, o profissional que 
detém o conhecimento de todo o processo de criação e/ou produção de peças artesanais, e 
dele participa, que tenha expressão cultural, bem como o que conhece o tratamento e a 
transformação da matéria-prima. 

Parágrafo único - O processo a que se refere o caput deste artigo é o 
predominantemente manual, podendo ser utilizadas máquinas e equipamentos não 
automáticos, sem repetidores industriais, desde que o produto final resulte individualizado e 
conserve a autenticidade característica do artesão que o produz. 

Art. 3 Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, fica a Fundação de 
Promoção Social - PROSOL, responsável por: 

I - estabelecer os critérios básicos para a classificação, cadastramento e 
identificação do artesão, das atividades e das peças artesanais, das formas associativas de 
artesão e das empresas artesanais; 

II - estabelecer critérios para o credenciamento e credenciar órgãos e 
entidades públicas e privadas que se encarregarão do disposto no inciso I deste artigo e de 
certificar a autenticidade das peças artesanais; 

III - credenciar entidades descentralizadas para executar as ações de 
seus programas de artesanato. 

Art. 4 - Os órgãos e entidades credenciados pela PROSOL, com base nos 
critérios por ela estabelecidos, serão encarregados de identificar e cadastrar os artesãos, as 
formas associativas de artesão, as empresas artesanais, bem como identificar e classificar as 
atividades artesanais, e certificar a autenticidade das peças artesanais. 

Art. 5 - Os órgãos e entidades credenciados pela PROSOL, com base nos 
critérios e normas por ele estabelecidos, emitirão a Carteira Estadual de Artesão, após a 
efetivação do cadastramento do artesão, e nela constará seu número de registro, de acordo 
com a codificação estadual da PROSOL, dados pessoais, fotografia e sua linha de produção. 

Parágrafo único - O número código de registro do artesão e das formas 
associativas de produção é intransferível, mesmo em caso de morte e/ou abandono da 
profissão por seu titular ou de dissolução da forma associativa de produção. 

Art. 6 - O número de registro do artesão, a que se refere o Artigo 5, e 
concomitantemente o do seu cadastro, será utilizado na peça artesanal exclusivamente por 
seu titular e constará no certificado de sua autenticidade. 
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Art. 7 - Quando a peça artesanal for resultado de sistema coletivo e/ou 
associativo de produção, poderá ser omitido o número de registro individual dos artesãos que 
a produzirem e afixado o número de cadastro da forma associativa ou empresa artesanal pela 
qual é produzida. 

Art. 8 No certificado de autenticidade da peça artesanal, além do número de 
registro do artesão ou da forma associativa pela qual foi produzida, deverão constar dados 
referentes à peça, inclusive no que concerne à origem da matéria-prima utilizada em sua 
produção, segundo critérios definidos pela PROSOL. 

Art. 9  Além do número de registro mencionado nos artigos 6 e 7 desta lei, 
as peças artesanais que se adequarem aos critérios de qualidade estabelecidos pela PROSOL 
receberão um selo de qualidade, a ser colocado pelos órgãos e entidades credenciados. 

Art. 10  Anualmente, e por solicitação dos interessados, os órgãos, entidades e 
organizações credenciados pela PROSOL atestarão o exercício profissional do artesão, o 
volume e/ou valor médio de sua produção através de declaração específica. 

Parágrafo único - As declarações a que se refere este artigo servirão de 
prova do exercício profissional. 

Art. 11  Ao artesão, formas associativas de artesão e empresas artesanais 
devidamente identificadas e cadastradas nos termos desta lei são assegurados o mesmo 
tratamento dado às micro-empresas do Estado. 

Art. 12  É facultado ao artesão e à empresa artesanal ter a seu serviço 
aprendizes registrados como autônomos junto ao Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social. 

Art. 13  Compete a PROSOL: 
I - definir a Política Estadual do Artesanato, suas diretrizes e normas; 
II - orientar a formação de mão-de-obra artesanal e estabelecer critérios 

para a mesma; 
III - propor formas que definam a situação jurídica da empresa 

artesanal; 
IV - propor a criação de mecanismos fiscais e financeiros de incentivos à 

produção artesanal. 
Art. 14 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, mediante consulta 

às entidades públicas e privadas relacionadas à atividade artesanal, no prazo de 90 dias da 
data de sua publicação. 

Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O que pretendemos com este Projeto de Lei é fazer justiça a uma categoria 

profissional que também precisa ser completada com medidas indispensáveis ao normal 
desempenho de suas atividades. 

Num Estado de grandes dimensões e composto de pequenas e médias cidades 
como o nosso, o artesanato é de vital importância, eis que sem implicar em gastos vultosos, 
absorve mão-de-obra intensiva, não especializada e carente. Segundo se sabe, dez por cento 
dos brasileiros - aí incluídos os seus dependentes - vivem exclusivamente dessa atividade. 
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Além da geração de emprego entre as camadas menos favorecidas da 
população e da obtenção de divisas (é crescente a exportação artesanal), a atividade  
representa a fixação do homem no campo, pois noventa por cento da população do País nesse 
setor está concentrada nos pequenos municípios do interior. 

As realidades acima apontadas nos levam a apresentar este Projeto 
regulamentando a atividade artesanal no Estado. O objetivo a alcançar é a valorização e o 
fortalecimento desse importante setor informal da economia. 

Cabe salientar que o presente Projeto de Lei nos foi sugerido por 
representantes dos artesãos de Mato Grosso e funcionários da PROSOL. 

Srs. Parlamentares, solicito o apoio de V. Exªs para a aprovação desta proposta 
que muitos benefícios trará a esses trabalhadores que também são produtores de cultura. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
 

4) PROJETO DE LEI: 
Autoriza o Poder Executivo a 
desapropriar para fins de regularização 
urbana do Município de Nova Lacerda, 
área que menciona. 

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 desapropriar, para fins de 
regularização urbana do Município de Nova Lacerda, a seguinte área: 

I - Inicia-se o perímetro da área junto ao marco MO1, de coordenada 
UTM N = 8.399.707,16 M e E = 221.854,75 m, cravado em comum com terras de Francisco 
Teles e José Luiz Dalcol Trevisan; deste, segue confrontando com terras de José Luiz Dalcol 

Trevisan com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 91 04’ 00” E 284,35 m, até o 

M02; 90 54’ 42” e 780,04 m, até o M03; 188 30’ 19” e 537,66 m, até o M04; 89 48’ 26” 

e 279,44, até o M05 181 32’ 01” e 159,76 m, até o M06, cravado em comum com terras de 
José Luiz Dalcol Trevisan e na margem direita do Rio Galera; deste, segue margeando o 
referido Rio por sua margem direita e à jusante com os seguinte azimutes verdadeiros e 

distâncias: 271 54’ 20” e 56,41 m, até o P02; 252 14’ 17” e 78,01 m, até o P03; 193 11’ 

30” 193,28 m, até o P04; 205 49’ 10” e 37,98 m, até P05; 180  41’ 38” e 64,15 m, até o 

P06; 209 39’ 58” e 86,75 m, até o P07; 213 28’ 51”  e 80,45 m, até o P08; 210 22’ 27”e 

79,76 m, até o P09; 221 33’ 37” e 64,77 m, até o P10; 243 16’ 19”128,97 m, até P11; 

236 26’ 45” e 219,50 m, até o P12; 196 52’ 14” e 288,78 m, até o P13; 259 55’ 18” e 

221,20 m até P14; 259 14’ 22” e 120,85m, até o P15; 256 46’ 27” e 113,98 m, até o P16; 

10’ 24” e 54,40 m até o P17; 279 33’ 44” e 168,83 m, até o P18; 309 48’ 24” e 121,04 m, 
até o M07, cravado na margem direita do Rio Galera e em comum com terras de Francisco 

Teles; deste segue confrontando com terras de Francisco Teles com azimute verdadeiro de 08 
09’ 02” e distância de 1.735,12 m, até o M01 marco inicial do perímetro descrito. 
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Art. 2 Para fazer face às despesas decorrentes desta lei, o Poder Executivo 
fica autorizado a remanejar ou, se necessário, suplementar o Orçamento Geral do Estado 
aprovado pela Lei 6.820/96, de 16/10/97. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Nova Lacerda, criado pela Lei n° 6.722, de 26 de dezembro 

de 1995, teve a sua origem via trabalhadores rurais que aportaram na região nos meados do 
ano de 1982. 

Na época da ocupação, a área hoje urbana do Município pertencia a terceiros 
e atualmente o domínio ao Sr. José Luiz Dalcol Trevisan, conforme Matrícula n° R/52.593 do 
Livro n° 2, de 13 de dezembro de 1981 do CRI de Pontes e Lacerda. 

Quando da criação do Município, já existia em trâmite pelo R. Juízo da 1ª 
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda ação de desapropriação indireta, feito n° 1827/96, 
ainda contra o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, do qual Nova Lacerda fora 
desmembrado, proposto pelo atual possuidor do domínio, com o intuito de ser indenizado 
pelo total de 178.9679 hectares sendo hoje, Nova Lacerda parte na referida ação, em vista da 
existência de sua personalidade jurídica. 

Nota-se que a sede do município possui um loteamento totalmente irregular, 
não tendo assim qualquer pessoa que ali reside, comerciantes, industriais, escolas públicas e 
até mesmo o Paço Municipal o domínio da área, inviabilizando, assim, na maioria das vezes a 
possibilidade do município de elaborar projetos e convênios com outros órgãos pela falta de 
titulação da área, bem como construções de vulto pela inexistência do domínio. 

O Estado deverá desapropriar esta área e posteriormente regularizar ou doar 
a mesma ao município de Nova Lacerda para que regularize a situação acima descrita, visto 
que o município é recém criado e não pode arcar com estas despesas. 

Solicito aos nobres Pares o apoio para a aprovação deste Projeto de Lei. 
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente Deputado Riva, colegas Deputados, 

servidores da Assembléia: 
Quero saudar, aqui, os pequenos produtores rurais do interior do Estado que 

se fazem presentes, nesta noite, nas galerias, para acompanhar a aprovação do Projeto de 
autoria do nobre Deputado André Bringsken. Um Projeto fundamental para o fortalecimento 
da agricultora familiar. 

Quando estive na Secretaria de Agricultura, durante sete meses, acompanhei 
o PRONAF. O PRONAF é muito lindo, muito bonito, mas no papel, só no papel!  Dinheiro para 
rico, para “nego” bacana tem sobrando, mas para o pequeno não tem, é difícil. 

Então, pode contar com o nosso voto, com o nosso apoio na matéria de 
interesse da FETAGRI e dos trabalhadores rurais do interior de todo o Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente, para apresentar, aqui, várias proposições: 
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1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a necessidade da aquisição de um equipamento 
radiológico para atender a população de Lucas do Rio Verde. 

Com fulcro no que preceitua o Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno 
desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora seja encaminhado expediente indicatório ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, 
mostrando a necessidade da aquisição de um equipamento radiológico para atender a 
população de Lucas do Rio Verde. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Os problemas vividos pelo setor de saúde, principalmente no que tange ao 

atendimento de doentes, têm sido uma fonte de desespero e aflição para a população carente 
do País. A gravidade dos problemas nos centros urbanos mais desenvolvidos faz com que se 
torne um verdadeiro caos nos pequenos municípios, principalmente naqueles de estruturação 
mais recente. 

Nestes casos, por falta de uma infra-estrutura mínima, principalmente no que 
se refere a equipamentos, os postos de saúde e hospitais desses municípios vêem-se obrigados 
a deslocar a maioria de seus pacientes para centros mais avançados apenas para que possam 
fazer exames simples ou de baixo custo, perfeitamente supríveis nos locais - se houvesse tal 
estrutura. 

Essa ocorrência acaba causando dois grandes transtornos à população e ao 
Estado:  primeiro, o desconforto causado ao enfermo, que se vê obrigado a deslocar-se, muitas 
vezes, centenas de quilômetros para realizar um simples exame; segundo, o congestionamento 
do sistema nos grandes centros urbanos, obrigados a atender uma elevada demanda, que 
cobre praticamente todos os pequenos municípios. 

O Hospital de Lucas do Rio Verde, por exemplo, sequer possui um 
equipamento radiológico para atender os pacientes da região, um absurdo que precisa ser 
corrigido urgentemente até para se evitar  que uma simples fratura force levas de pacientes a 
serem enviados ao Pronto Socorro de Cuiabá, no seu atendimento já estrangulado pela 
demanda crescente e acima de suas possibilidades. 

Assim, para evitar estes malefícios e dar maior conforto à população do 
Município é que fazemos esta Indicação, entendendo ser a mesma coerente e pertinente. 

Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado WILSON SANTOS-PMDB. 
 

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente do Departamento de Viação e Obras Públicas-DVOP, a necessidade de 
disponibilizar uma máquina para recuperar a antiga estrada do Manso, no trecho Rio Manso, 
Marzagão e Nobres. 

Com fulcro no que preceitua o Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno 
desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora seja encaminhado expediente indicatório ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópia Ilm Sr. Diretor-Presidente do Departamento de 
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Viação e Obras Públicas-DVOP, mostrando a necessidade de disponibilizar uma máquina 
para recuperar a antiga estrada do Manso, no trecho Rio Manso, Marzagão e Nobres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Região de Marzagão e circunvizinhanças se caracterizam como grandes 

produtores agropecuários, tendo um peso significativo dos municípios a qual pertencem. 
No entanto, em função do relativo isolamento provocado pela distância das 

principais rodovias federais e estaduais, sempre enfrentou problemas de transporte, o que 
dificulta e entrava o seu desenvolvimento. 

Com a queda da ponte sobre o Rio Manso, que ligava a região a Rosário Oeste, 
os produtores passaram apenas a contar com a estrada Marzagão, Rio Manso, Nobres, para 
escoar sua produção, tornando a situação ainda mais crítica face às péssimas condições dessa 
rodovia. 

A recuperação dessa via assim se impõe, mesmo que seja com o simples 
patrolamento, para se evitar o isolamento da região face às péssimas condições de tráfego 
oferecidas por aquele antigo caminho. 

Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado WILSON SANTOS-PMDB. 
 
3ª) REQUERIMENTO: Nos termos do Artigo 268, alínea “c”, combinado com o 

Artigo 161, alínea “v”, ambos do Regimento Interno desta augusta Casa, requeiro à Mesa 
Diretora, ouvido o soberano Plenário, a realização de uma Sessão Solene, em data a ser 
definida, em homenagem à Música Mato-grossense e entrega de Comenda aos músicos e 
compositores: 

- Benedito Donizete de Moraes (Pescuma) 
- Cláudio Ferreira 
- Henrique Martins de Oliveira Neto 
- João Batista de Jesus da Silva 
- Moisés Mendes Martins Júnior 
- Neurozito Figueiredo Barbosa. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A música popular mato-grossense originária do entrelaçamento da música da 

Península Ibérica, dos negros como música indígena autóctone e dos povos da Bacia do Prata, 
esta com influência preponderante, marca de forma acentuada todas as manifestações do 
povo desta terra, desde o século XVIII até os finais da década de 60. 

O Cururu, o Siriri, as Rezas, que musicalizavam as festas religiosas populares, 
além do rasqueado, ritmo característico das festas mundanas, principalmente na zona rural e 
periférica das cidades, formavam um conjunto harmônico e característico da musicalidade de 
um povo que se identificava intimamente com estas raízes. 

Aliada a esta música popular, desenvolvia-se também nas cidades, nas 
academias, escolas, igrejas, quartéis e centros culturais um música mais erudita, fortemente 
marcada pela religiosidade do povo, que enriquecia com uma série de hinos religiosas, 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE JUNHO DE 1997, ÀS 
20:00 HORAS.  

 

 Pag.13  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

rasqueados dobrados e até partituras eruditas, que se incorporaram definitivamente ao 
universo cultural da população, que complementava e sublimava a cultura musical do Estado. 
Quem não se lembra das deliciosas retretas da Praça Alencastro, dos conjuntos típicos 
cuiabanos com suas rebecas e das famosas esmolas de Santos com seus hinos inesquecíveis, 
além dos compositores regionais, que com suas harmonias chegaram a extravasar as 
fronteiras do Estado. 

Este patrimônio, no entanto, foi paulatinamente relegado, face à onda 
colonizadora que marcou a economia da região a partir da década de 70, que somado ao 
advento de formas mais sofisticadas de comunicação, substituíram a música regional pela 
música de centros mais desenvolvidos. Estes fatos sufocaram a cultura local de tal forma que a 
mesma passou apenas a subsistir em pequenos núcleos que bravamente resistiram a esta 
avalanche cultural. 

A resistência daqueles que percebiam que mais que preservar uma 
singularidade musical, buscava-se a preservação da unidade cultural de um povo, felizmente 
começou a se expandir e a dar frutos graças a um paciente trabalho de divulgação de artistas 
regionais, uma plêiade de abnegados que empunhavam a bandeira da resistência persistindo 
no sapateado do Siriri, Cururu e do Rasqueado. Hoje, aquela música explode novamente nas 
vias de comunicação, nos bailes, nos aparelhos eletrônicos, mostrando que de alguma forma o 
povo do Estado restaura e resgata as suas raízes musicais, passo importante para a redefinição 
de identidade, quase perdida. 

O presente requerimento, ao propor a realização de uma Sessão Solene em 
homenagem à música popular, busca sinalizar a importância desta retomada, assim como 
caracterizar o apoio do povo do Estado a este renascer da música mato-grossense. 

Como esse verdadeiro renascimento deve-se, em grande parte, à luta de 
artistas regionais que sustentaram com sua arte e inspiração aquela pequenina chama prestes 
a se apagar, esta Sessão Solene não podia, como não pode, deixar de premiar, através da 
entrega de uma Comenda de Honra ao Mérito da Cultura Mato-grossense, os cantores que se 
seguem elencados, como os principais responsáveis pelo novo alvorecer da nossa 
musicalidade: 

- Benedito Donizete de Moraes (Pescuma) 
- Cláudio Ferreira 
- Henrique Martins de Oliveira Neto 
- João Batista de Jesus da Silva 
- Moisés Mendes Martins Júnior 
- Neurozito Figueiredo Barbosa. 
Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 

de 1997. 
Deputado WILSON SANTOS-PMDB. 
 
4ª) PROJETO DE LEI: 

Declara de utilidade pública a 
Fundação André Maggi e dá outras 
providências. 
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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 declarada de utilidade pública a Fundação André Maggi, 
localizada no Município de Sapezal. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Agropecuária Maggi Ltda, preocupada com o futuro de Sapezal e com a 

assistência a sua população indígena e comunidade em geral, criou a Fundação André Maggi, 
sem fins lucrativos, que luta no campo social para atendimento à saúde e desenvolvimento 
econômico da sua comunidade. Entre os principais interesses de ações dessa Instituição 
destacamos: 

I - realizar pesquisas, estudos, programas e projetos nas áreas de 
desenvolvimento social e da saúde, desenvolvimento econômico, agropecuária, agro-
industrial, com reflexos na comunidade local e regional; 

II - elaborar, executar, coordenar programas e promover atividades de 
formação e desenvolvimento e bem-estar local e regional; 

III - ampliar o acesso da população às formas de assistência à saúde, através 
dos serviços e ações financeiras; 

IV - promover a integração dos serviços e ações de saúde, através de sistemas 
regionalizados e hierarquizados de saúde; 

V - apoiar o Município de Sapezal na organização de rede de serviços e ações 
de saúde; 

VI - oportunizar aos povos indígenas da região acesso aos programas de 
saúde e assistência médico-hospitalar; 

VII - implementar o programa de sangue, componentes e hemoderivados do 
SUS; 

VIII - instalar, manter e operar o Hospital e Maternidade Sapezal, localizado 
no Município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, assegurando permanentemente o seu 
econômico-financeiro; 

IX - priorizar atividades em parceria, desenvolvidas com instituições do país e 
fora dele. 

A Fundação André Maggi mantém intercâmbio, firma convênios ou contratos 
com pessoas de notório saber, especialistas e entidades públicas e privadas, nacionais e 
internacionais, interessadas em assuntos de saúde, econômicos, sociais, culturais, científicos e 
tecnológicos e de meio ambiente. 

Num Estado carente de assistência social, como o nosso, este empreendimento 
reveste-se de grande importância para o desenvolvimento econômico e integrado do seu povo, 
ainda mais por se localizar em uma região pioneira e de fronteira agrícola, onde problemas 
sócio-econômicos normalmente se agudizam. 

Nestes casos o Estado deve providenciar estímulos voltados para a 
consolidação dessas iniciativas das quais a declaração de utilidade pública pelas implicações 
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positivas, políticas e econômicas que acarretam, certamente reverterão em benefício do 
próprio povo da região. 

Por se tratar de iniciativa de grande profundidade e importância para a 
população, fica justificado este Projeto de Lei, declarando a Fundação André Maggi, entidade 
de utilidade pública. Daí porque a nossa convicção de contarmos com o apoio dos Colegas Srs. 
Deputados para a sua aprovação. 

Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado WILSON SANTOS-PMDB. 
 
Era o que tínhamos para apresentar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, proposições de autoria do Deputado Riva: 
1ª) PROJETO DE LEI: 

Institui o “Selo Verde” como certificado 
de qualidade ambiental no Estado de 
Mato Grosso e dá outras providências. 
 

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

Art. 1 Fica instituído no Estado de Mato Grosso o “Selo Verde” como 
certificado de qualidade ambiental a ser conferido pela FEMA-Fundação Estadual o Meio 
Ambiente, às empresas, entidades e produtores com sede neste Estado e que desenvolvem suas 
atividades em restrita observância com as normas previstas na legislação ambiental em vigor. 

Art. 2 As empresas, entidades e produtores deverão cadastrar-se junto à 
FEMA, para a obtenção da autorização de utilização do Selo Verde, que será concedida por 
prazo determinado e cassada sempre que transgredidas pelo beneficiário as normas 
ambientais em vigor. 

Art. 3 O processo de concessão de autorização para a utilização do Selo 
Verde será gerenciado por uma Comissão Técnica designada pela direção da FEMA, na qual 
terá assento, obrigatoriamente, um representante de entidade ambientalista não 
governamental. 

Art. 4 A Comissão Técnica deverá considerar na emissão de seu parecer para 
a concessão ou não do Selo Verde os seguintes requisitos: 

I - o controle efetivo de poluição e degradação ambiental; 
II - a conservação dos recursos naturais; 
III - destino e tratamento adequado dos resíduos e poluentes; 
IV - utilização adequada e controlada de agrotóxico; 
V - não utilização de conservantes e aditivos químicos prejudiciais à 

saúde; 
VI - a conservação adequada do solo, água e ar; 
VII - ações de reflorestamento nativo; 
VIII - participação da empresa, entidade ou produtor em programas de 

educação, recuperação e preservação ambiental. 
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Art. 5 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
regulamentada pelo Executivo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto de Lei visa instituir o “Selo Verde”, que se constituirá num 

certificado de qualidade ambiental a ser fornecido pela FEMA a entidades, empresas e 
produtores com sede no Estado de Mato Grosso, que efetivamente respeitem as normas 
ambientais em vigor e estejam engajados em programas de educação, proteção e preservação 
do meio ambiente. 

Uma Comissão Técnica apreciará os pedidos de concessão do Selo Verde, na 
qual terá assento obrigatório um representante das entidades ambientalistas não 
governamentais.  

Além de reconhecer o trabalho ambiental de entidades, empresas e produtores 
com tal preocupação, o Selo Verde haverá de constituir numa referência aos cidadãos que 
preferem adquirir bens e serviços daqueles que se preocupam e investem na qualidade de 
vida da coletividade. 

Por esta razão, é que este Projeto de Lei ora apresentado, devidamente 
acolhido pelo total interesse público e que promoverá, além de tudo, o reconhecimento 
daqueles que se preocupam com a natureza, esperamos confiante a sua aprovação por esta 
Casa de Leis, com o amplo atendimento dos Pares. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 
2ª) PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre a punição disciplinar de 
servidores da área de Segurança 
Pública no Estado de Mato Grosso. 
 

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

Art. 1 Os servidores públicos dos quadros da Polícia Civil, Polícia Militar e 
da Coordenadoria do Sistema Penitenciário serão punidos com a pena de demissão pela 
prática comprovada de espancamento, tortura ou maus tratos a preso ou detido sob a sua 
guarda e/ou por uso de violência desnecessária no exercício de sua função. 

Art. 2 A prática das infrações descritas no artigo anterior será considerada 
falta grave e apurada segundo as normas disciplinares previstas na legislação específica de 
cada uma das categorias de servidor público.  

Art. 3 Ressalvadas as hipóteses de legítima defesa própria ou de terceiros, do 
estado de necessidade e de força maior, definidos na Legislação Federal, não serão admitidas 
causas de justificação no julgamento e aplicação da pena prevista nesta lei.  

Art. 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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JUSTIFICATIVA 
 
Os policiais militares, civis e os agentes penitenciários são regidos por 

estatutos próprios, mas que ao tratarem das transgressões disciplinares, ora emitem, ora 
reduzem, a gravidade dos atos ilegais de torturar, espancar, maltratar ou usar de violência 
desnecessária contra pessoas sob custódia do Estado. 

Como, então, não considerar como falta grave as infrações penais 
consubstanciadas nos atos descritos nesta lei, se estas práticas já estão tipificadas como crime 
na legislação federal vigente? 

Como, então, não reconhecer que a prática da tortura é totalmente 
incompatível com o exercício da função pública, pelo menos na perspectiva de uma política 
de segurança pública inserida nos municípios do Estado Democrático de Direito? 

A presente proposição de alteração substancial às normas existentes visa 
prioritariamente a imposição da pena de demissão aos servidores públicos pela prática de atos 
inconciliáveis com a missão do Estado de prestar segurança, sendo um imperativo de justiça e 
de respeito à ordem constitucional e aos direitos humanos. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 
3ª) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 

Altera dispositivos da Lei 

Complementar n 34 de 06 de janeiro 
de 1995. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em 
vista o que dispõe o Artigo 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado 
sanciona a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1 Fica aditado ao inciso I, do Artigo 10 da Lei Complementar n 34, de 
26 de janeiro de 1995, a seguinte alínea: 

“Art. 10... 
I... 
a)... 
b)... 
c)... 
d) Perito Papiloscópico. 

Art. 2 Suprime do inciso II do Art. 10 a alínea “b”, da Lei Complementar n 
34, de 06 de janeiro de 1995, reordenando-se a seguinte. 

Art. 3 O Artigo 19 da Lei Complementar n 34, de 06 de janeiro de 1995, e 
seus incisos, passam a ter a seguinte redação: 

“Art. 19 Constituem atribuições do Perito Papiloscópico: 
I - executar atividades de natureza técnica científica, relacionadas 

com o trabalho de Papiloscopia, para fins de identificação ou perícias criminalísticas, bem 
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como identificação civil, criminal e post-mortem de pessoas físicas, pelo método 
dactiloscópico; 

II - efetuar levantamento de impressões papilares em local de 
crime ou acidentes, mediante emprego de técnica adequada; 

III - fazer identificação de delinqüentes ou outras pessoas 
apresentadas pelos órgãos de identificação através dos sistemas: monodactilar, decatactilar, 
fotosinalítico, palmar, plantar nominal, poroscópico e retrato falado; 

IV - realizar perícias papiloscópicas e necropapiloscópicas, 
elaborando os respectivos laudos; 

V - elaborar laudos periciais, destinados à Justiça, bem como 
prestar esclarecimento sobre a identidade de pessoas, quando requisitado pela autoridade 
judicial; 

VI - proceder à identificação datiloscópica de cadáveres no 
interesse da Justiça, tanto criminal, como civil, elaborando os perspectivos laudos periciais; 

VII - fazer a classificação das impressões colhidas e arquivá-las 
convenientemente, tanto a Seção Datiloscópica, como na Seção de Arquivo Monodactilar; 

VIII - proceder à tomada de impressões digitais em pessoas vivas e 
em cadáveres que sejam estes recolhidos no Departamento Médico Legal, em necrotérios, 
exumados e em recém-nascidos; 

IX - revelar os fragmentos de impressões digitais encontradas em 
locais de crimes ou acidentes mediante o emprego de reagentes químicos sólidos, líquidos e 
gasosos; 

X - manter em arquivos álbuns fotográficos atualizados dos 
criminosos para confronto com os retratos falados. 

Art. 4 O inciso III do Artigo 20 da Lei Complementar n 34, de 06 de janeiro 
de 1995, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 20... 
I -... 
II -... 
III - a formação para os cargos de Perito Criminal e Perito 

Papiloscópico abrange os profissionais com graduação de nível superior. 

Art. 5 Fica suprimido do inciso IV do Artigo 20 da Lei Complementar n 34, 
de 06 de janeiro de 1995, a expressão: 

“...e Papiloscopista...” 

Art. 6 Fica aditado ao Artigo 20 da Lei Complementar n 34 o seguinte 
inciso: 

“Art. 20... 
I -... 
II -... 
III -... 
IV -... 
V - o enquadramento para os cargos de Perito Papiloscópico para 

os atuais ocupantes de cargo de Papiloscopista, far-se-á para o nível de 3 Grau. 

Art. 7 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada em parte a Lei Complementar n 34, de 06 de janeiro de 1995. 
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JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto de Lei Complementar tem como objetivo reestruturar a 

carreira de Papiloscopista do Estado de Mato Grosso, dando-lhe status idêntico aos das outras 
unidades da federação. 

A Lei Complementar n 34, de 06 de janeiro de 1995, criou prejudicial 
discriminação à categoria, cuja atuação é imprescindível para a normatização das atividades 
da Coordenadoria Geral de Perícias e Identificações do Estado de Mato Grosso. 

A propositura traz alterações substanciais à Lei Complementar, provendo os 
profissionais da papiloscopia de condições dignas para o exercício de suas atividades. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 
4ª) PROJETO DE LEI: 

Altera denominação da Escola Estadual 

de 1 Grau “José Alves Bezerra”, em 
Juara. 
 

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

 

Art. 1 A Escola Estadual de 1 Grau “José Alves Bezerra”, localizada no 

Município de Juara, passa a denominar-se Escola Estadual de 1 Grau “Luiza Nunes Bezerra”. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Luiza Nunes Bezerra, nascida em 17/09/19, na Cidade de Serra Talhada, 

Estado de Pernambuco, passou toda a sua infância e juventude em Serra Talhada, onde casou-
se com o Sr. José Alves Bezerra e tiveram nove filhos. 

No ano de 1962, a família deixou Pernambuco, indo para São Paulo, onde 
permaneceram até 1964, daí vindo para o Estado de Mato Grosso, para se radicarem em 
Cuiabá. Após algum tempo, mudaram para o Município de Porto dos Gaúchos, onde Dona 
Luiza, como esposa, acompanhava os passos de seu marido no comércio e na política. O 
mesmo foi Prefeito de Porto dos Gaúchos, dando a Dona Luiza a condição de Primeira-dama 
do Município, contribuindo para o desenvolvimento da área social daquele município. 

Na questão da mudança da denominação da escola, há de se considerar que 
existe uma com o nome em Juara e outra em Porto dos Gaúchos, o que muitas vezes causa 
problemas quanto à correspondência e elaboração de outros documentos, no caso de 
extravios de correspondência e equívoco nas contratações de profissionais da educação. 
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Tendo em vista o exposto é que contamos com o apoio dos nobres Pares para 
a aprovação deste projeto. 

 Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 
5ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

Concede Título de Cidadão Mato-
grossense ao Senhor Vicente da Riva. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 
que dispõe o Artigo 26, XIII, da Constituição Estadual, resolve: 

Art. 1 Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Vicente da 
Riva. 

Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A tradição de famílias desbravadores de sertões trouxe para o Estado de Mato 

Grosso no ano de 1975 o pioneiro Vicente da Riva, que se radicou no projeto em formação da 
Cidade de Alta Floresta, na sua tradição de seguir os passos de seu pai, saudoso Ariosto da 
Riva, e sua mãe Helena Augusta dos Santos da Riva. Tem sua formação de Engenheiro 
Mecânico e em sua saga empresarial da continuidade a administração da Firma INDECO. 

Na vida política obteve na eleição de 1994 o mandato de Suplente de Senador 
e nas eleições de 1996 elegeu-se para o mandato de Prefeito no Município de Alta Floresta, 
recebendo, assim, daquela população a confirmação da sua honradez pelos serviços prestados 
como pioneiro, como pessoa e político que luta em prol do desenvolvimento econômico e 
social da cidade, região e do Estado que o adotou. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 
6ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Artigo 268, alínea “c”, 

do Regimento Interno, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais 
desta Casa de Leis Moção de Congratulação à Agência de Desenvolvimento de Recursos 
Assistenciais e Assistência Social Adventista - Região Administrativa de Mato Grosso na forma: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta 
seus efusivos Votos de Congratulações à Agência de Desenvolvimento de Recursos 
Assistenciais e Assistência Social Adventista - Região Administrativa de Mato Grosso, pelo 
atendimento que tem dispensado na área da saúde social e espiritual à população ribeirinha 
dos Rios Cuiabá, São Lourenço, Paraguai e todo o Pantanal Mato-grossense, usando a lancha 
ambulatorial Luzeiro D’Oeste para os adventistas, os profissionais contratados, os jovens 
voluntários, simpatizantes e agentes comunitários, transportarem a esperança de uma vida 
mais digna, aos esquecidos pelos principais segmentos da sociedade. 
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Que o pioneirismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia possa sempre com a 
ajuda de Deus, luzir forte no caminho dos oprimidos e necessitados. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 

7ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de firmar convênio com a Prefeitura 
Municipal de Porto dos Gaúchos para a ampliação do Hospital Municipal. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, mostrando a 
necessidade de firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos para a 
ampliação do Hospital Municipal. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Porto dos Gaúchos, com uma população de 6.016 habitantes, 

está situado na região Norte do Estado. 
A economia está voltada para o trabalho agrícola, pecuária e indústria 

madeireira. 
No entanto, a região é ainda carente de obras infra-estruturais. Uma das 

grandes necessidades é a de priorizar a saúde. Para isso é preciso se realizar obras de 
ampliação no hospital municipal e equipar o centro cirúrgico, para que a população local, 
principalmente, aqueles que detêm um pequeno poder aquisitivo possam receber o 
tratamento médico adequado. 

Em razão do exposto é que contamos com ações das autoridades competentes 
no sentido de se viabilizar o teor do pleito. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 

8ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de se instituir um consórcio 
intermunicipal de saúde na região Noroeste do Estado. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, mostrando a 
necessidade de se instituir um consórcio intermunicipal de saúde na região Noroeste do 
Estado. 

 
JUSTIFICATIVA 
 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE JUNHO DE 1997, ÀS 
20:00 HORAS.  

 

 Pag.22  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

A União dos Vereadores do Noroeste do Estado-UVENOR, que é composta por 
Vereadores dos municípios de Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Cotriguaçu, Juína e Juruena, 
sentido que a região precisa contar com serviços públicos para atender adequadamente 
aquela população de brasileiros que para lá tem se dirigido, trabalhando incansavelmente 
para promover o progresso local, verificaram que os serviços da saúde precisam ser 
priorizados. 

Por isso, a efetivação do referido consórcio, transformando o Hospital 
Municipal de Juína em Hospital Regional, com a devida ampliação, será a forma mais viável 
para garantir aos habitantes locais acesso à saúde, conforme cópia em anexo dos expediente 
de 28/05/97 da UVENOR. 

Entendendo a importância da referida reivindicação é que solicitamos às 
autoridades competentes que promovam ações no sentido de atender o teor do pleito com a 
urgência possível. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 

9ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de equipamento do centro cirúrgico e 
ampliação do Hospital Municipal de Tabaporã. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, mostrando a 
necessidade de equipamento do Centro Cirúrgico e ampliação do Hospital Municipal de 
Tabaporã. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Tabaporã apresenta uma economia em franco 

desenvolvimento, baseada na atividade agrícola, madeireira e pecuária. Diariamente 
instalam-se famílias de trabalhadores rurais, ocasionando grande crescimento populacional. 

Para atender essa população, que em sua maioria é formada por 
trabalhadores de pequeno poder aquisitivo, torna-se imprescindível criar obras públicas e 
uma das mais urgentes necessidade é a da ampliação do hospital municipal, com 
equipamentos. 

Entendendo a importância desse pleito que objetiva garantir o acesso à saúde 
aos cidadãos de Tabaporã é que conto com o acolhimento dos nobres Pares na aprovação 
desta propositura. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 

10ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de se ceder um aparelho de ultra-
sonografia ao Hospital Municipal de Novo Horizonte do Norte. 
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Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Saúde, mostrando a 
necessidade de se ceder um aparelho de ultra-sonografia ao Hospital Municipal de Novo 
Horizonte do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
As lideranças políticas e comunitárias de Novo Horizonte do Norte entendem 

que seja imprescindível equipar o Hospital do Município para atender, satisfatoriamente, a 
população local e de outros municípios vizinhos. 

Como a cidade está localizada em uma região muito distante da Capital, a 
vida dessas pessoas à procura de cuidados médicos torna-se dificílima e mesmo inviável, pois 
os moradores da região são, em sua grande maioria, pessoas que detêm pequeno poder 
aquisitivo, tornando oneroso os gastos com viagem e estada. 

Hoje, os profissionais da Saúde de Novo Horizonte reclamam da falta de um 
aparelho de ultra-sonografia hospital municipal, para darem uma assistência médica 
adequada segura aos pacientes. 

Como o município não tem condições financeiras para adquirir o aparelho e 
entendendo que se trata de uma justa reivindicação, é que solicitamos às autoridades  
competentes que atendam o pleiteado com a urgência possível. 

Plenário das Deliberações Deputado “Oscar Soares, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 

11ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a necessidade da construção de ponte com 60 metros 
sobre o Rio Apiacás, na MT-206, ligando os Municípios de Paranaíta à Apiacás. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, mostrando a 
necessidade da construção de ponte com 60 metros sobre o Rio Apiacás na MT-206, ligando 
os Municípios de Paranaíta à Apiacás. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Os Municípios de Paranaíta e Apiacás, localizados ao Norte do Estado de Mato 

Grosso, com suas principais atividades econômicas embasadas na agricultura, indústria 
madeireira e pecuária, têm na realidade atual sérios prejuízos motivados pela falta de 
manutenção de pontes e estradas, pela interrupção do transporte rodoviário. 

Os dois municípios, juntamente com suas comunidades, efetuaram a abertura 
e levantamento do greide da MT-206, faltando uma ponte sobre o Rio Apiacás com vão de 60  
metros, que concretizada além do intercâmbio comercial dos dois municípios, será a abertura 
da malha viária para vários municípios da região, atendendo a reserva de calcário, ponto 
primordial para o desenvolvimento da agricultura. 
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Diante do exposto é que solicito dos demais Pares o beneplácito para 
aprovação desta Indicação. 

Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 

12ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário de Infra-estrutura e ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a 
necessidade de se realizar a abertura do trecho restante da MT-325, com aproximadamente 
30 Km e construção de ponte sobre o Rio Apiacás. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 

Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário de Infra-estrutura e ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente do DVOP, mostrando a necessidade de se realizar a abertura do trecho 
restante da MT-325, com aproximadamente 30 Km e construção de ponte sobre o Rio 
Apiacás. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Rodovia MT-325 corta uma rica região do Estado de Mato Grosso, áreas de 

terras férteis e com uma vegetação exuberante, com árvores nobres, além da vasta quantidade 
de minerais. 

Ela começa em Juara, atravessa o Rio dos Peixes no sentido a Alta Floresta, 
nesse caminho passa por Itapaiúna e o Garimpo do Cabeça. 

Nas proximidades da comunidade do Garimpo do Cabeça, existe um trecho 
de 30 Km, aproximadamente, que necessita ser aberto e, também, construída a ponte sobre o 
Rio Apiacás, para que definitivamente seja mantida toda a extensão da estrada. 

Essa estrada, com a realização dos serviços citados acima, deixará de ser 
sonho e passará a transportar o irreversível desenvolvimento da região, criando para as 
comunidades que a cada dia surge ali a esperança de melhores condições de vida. 

Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 

13ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia à 
Presidente da PROSOL, a necessidade da criação e manutenção de convênio com a Prefeitura 
Municipal de Tabaporã para a construção de uma creche. 

Nos termos da Resolução n 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 
Governador do Estado, com cópia à Presidente da PROSOL, a necessidade da criação e 
manutenção de convênio com a Prefeitura Municipal de Tabaporã para a construção de uma 
creche. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O Município de Tabaporã, localizado na região Norte do Estado, tem recebido 
brasileiros de todos os recantos da Nação para trabalharem a indústria madeireira, pecuária e 
agricultura. 

Como o município é novo, há carência de obras infra-estruturais e uma 
premente necessidade de uma creche, pois sendo as mães, em sua grande maioria, 
trabalhadores rurais e que detêm um pequeno poder aquisitivo, necessitam de contar com um 
lugar adequado para deixar seus filhos pequenos enquanto trabalham. 

Em face ao exposto é que solicitamos o empenho da Srª Thelma Pimentel de 
Oliveira, Presidente da PROSOL, no sentido de viabilizar ações que culminem com o 
atendimento ao pleito. 

Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em Cuiabá, 17 de junho 
de 1997. 

Deputado RIVA. 
 
Com a palavra, o Deputado Paulo Moura. 
O SR. PAULO MOURA - Sr. Presidente, para apresentar algumas Indicações 

para o Município de Terra Nova do Norte e também uma Indicação ao Ministro dos 
Transportes, com cópias ao Governador do Estado e ao Secretário de Infra-Estrutura e a toda 
Bancada Federal de Mato Grosso, no sentido de agilizar uma série de Projetos. 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Linha Paraná, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Linha Paraná, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Linha 
Paraná, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
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2ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Miraguai, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Miraguai, no Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Miraguai, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

3ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Sétima Agrovila, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Sétima Agrovila, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 
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Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Sétima 
Agrovila, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

4ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Nona Agrovila, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Nona Agrovila, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Nona 
Agrovila, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

5ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Décima 
Agrovila, Município de Terra Nova do Norte. 
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Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Décima Agrovila, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Décima 
Agrovila, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

6ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Bonfim, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Bonfim, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Bonfim, 
Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos indivíduos, 
pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo físico e 
espiritual. 
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Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

7ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade de Nossa 
Senhora do Caravagio, Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade de 
Nossa Senhora do Caravagio, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade de Nossa 
Senhora do Caravagio, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento 
saudável dos indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico 
do corpo físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

8ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Alto Paraíso, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Alto Paraíso, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
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A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-
educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Alto 
Paraíso, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

9ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Esteio, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Esteio, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Esteio, 
Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos indivíduos, 
pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo físico e 
espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

10ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
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necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade São Pedro, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
São Pedro, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade São 
Pedro, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

11ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Santa Luzia, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Santa Luzia, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Santa 
Luzia, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
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indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

12ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade Redenção, 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Redenção, Município de Terra Nova do Norte.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
Redenção, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

13ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, a 
necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade São José do 
Norte, Município de Terra Nova do Norte. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa, ouvido soberano 

Plenário, seja encaminhado expediente ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 
mostrando a necessidade de construir uma quadra de esportes polivalente na Comunidade 
São José do Norte, Município de Terra Nova do Norte.  
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JUSTIFICATIVA 
 
A construção de uma quadra polivalente é um dos objetivos de caráter sócio-

educativo dessa comunidade e, por isso, as práticas esportivas e recreativas não podem ficar 
relegadas a segundo plano. 

Os moradores reivindicam a construção de um local amplo, onde se possa 
praticar diversas modalidades esportivas, colaborando com a integração das mais diversas 
camadas sociais e variadas faixas etárias. 

A construção de uma quadra de esportes polivalente na Comunidade São José 
do Norte, Município de Terra Nova do Norte, auxiliará no desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, pois a prática de esportes proporciona o desenvolvimento harmônico do corpo 
físico e espiritual. 

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de que este 
expediente alcance pleno êxito, tendo em vista a importância do mesmo. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 

14ª) Indica ao Exm Sr. Ministro dos Transportes, com cópia ao Governador 
do Estado, ao Secretário de Infra-Estrutura e a toda Bancada Federal de Mato Grosso, a 
necessidade de agilizar a implantação das hidrovias Teles Pires/Juruena/Tapajos e Araguaia-
Tocantins. 

Requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, com fulcro na Resolução n 

18/91, desta egrégia Casa de Leis, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. 
Ministro dos Transportes, com cópia ao Governador do Estado, ao Secretário de Infra-
Estrutura e a toda Bancada Federal de Mato Grosso, mostrando a necessidade de agilizar a 
implantação das hidrovias Teles Pires/Juruena/Tapajos e Araguaia-Tocantins. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
É sobejamente conhecido o potencial agropecuário do Estado de Mato Grosso, 

assim como os inúmeros problemas entre os quais destacamos um dos mais importantes, 
senão o principal, que é o transporte. 

A malha rodoviária, tanto Federal como Estadual, estão em precárias 
condições de tráfego, onerando sobremaneira o transporte de cargas. 

A elevação dos preços dos fretes, pela precariedade das estradas, elevando 
consequentemente o custo Brasil, torna o produto produzido em nosso Estado menos 
competitivo em relação a outros centros produtores, desestimulando um crescimento maior 
da produção. 

Podemos dizer que existe uma competição em Mato Grosso entre a 
degradação de nossas rodovias e os recursos disponíveis para recuperação das mesmas, com 
clara vantagem para a primeira. 

Consciente dessa situação, a sociedade mato-grossense, há muito, vem 
lutando pela implantação de hidrovias, sabedora das inúmeras vantagens desse transporte. 
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Algumas hidrovias causam polêmica, como é o caso da Paraguai-Paraná, 
outras são um consenso, como os casos das hidrovias Teles Pires/Juruena/Tapajós e 
Araguaia-Tocantins. 

Atualmente, existe um consenso em nosso País da necessidade de uma efetiva 
participação de nossa sociedade em conjunto com os Governos Federal, Estadual e Municipal 
para solução de nossos problemas. 

Em Mato Grosso existe essa participação da sociedade, podemos citar, a visão, 
a determinação e persistência do empresário André Maggi e seu filho Blairo Maggi na 
implantação da Hidrovia Madeira-Amazonas; podemos citar, ainda, o trabalho da Comissão 
Pró-Hidrovia Teles Pires/Juruena/Tapajós, sob a liderança da família rotária de Alta Floresta, 
para implantação dessa hidrovia. 

Existe a necessidade do convênio do Governo Estadual e, principalmente, 
Federal, em apoiar a implantação dessas hidrovias, através da alocação de recursos 
financeiros na LDO e no Orçamento da União. E que esses recursos alocados sejam liberados e 
aplicados para atingir o objetivo final, ou seja, a implantação dessas hidrovias. 

Através dessa proposição, estamos encaminhando, em anexo, ofício da 
Comissão Pró-Hidrovia Teles Pires/Juruena/Tapajós, Carta de Alta Floresta, Ata do I 
Seminário Hidrovia Teles Pires/Juruena/Tapajós e o Projeto Hidrovia Araguaia/Tocantins 
elaborado pelo Governo do Estado do Pará. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB    
 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, uma Indicação de autoria da Deputada 

Zilda: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias aos Exms Srs. 
Secretário-Chefe da Casa Civil, Secretário de Estado de Infra-Estrutura e ao Presidente do 
DVOP, a necessidade da reforma físico-estrutural do prédio da EMPAER, sede provisória do 
“Lar Meninos do Futuro”, em Várzea Grande. 

Com base no Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno do Legislativo 
Estadual, solicito à Mesa Diretora deste Poder o encaminhamento do presente expediente ao 

Exm Sr. Governador do Estado, com cópias aos Exms Srs. Secretário-Chefe da Casa Civil, 
Secretário de Estado de Infra-Estrutura e ao Presidente do DVOP, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Lar “Meninos do Futuro” tem sido, desde a sua criação e implantação em 

Várzea Grande, o “carro chefe” de nossas lutas e buscas junto aos órgãos envolvidos com a 
questão do menor e adolescente, no sentido de vermos uma política de resultados na 
recuperação dos mesmos perante a sociedade e a família. 

Entendemos , ainda, que nessa política se inserem não só o trabalho com os 
fins sociais, como educação e saúde, entre outros, como também condições estruturais dignas 
para abrigar e acolher essa clientela carente, oriunda do submundo e da miserabilidade que 
ela abomina e se recusa em fazer parte. 

E, segundo informações extra-oficiais da PROSOL, entidade que administra o 
Lar “Meninos do Futuro” e do próprio DVOP, o prédio da EMPAER está “condenado” e urge 
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por ser reformado, sob pena de vir a ocasionar danos físicos aos seus ocupantes ou até mesmo 
risco de vida. 

Assim sendo, conclamo os nobres Pares à aprovação  do presente expediente 
para a imediata tramitação regimental, fazendo-se chegar ao Executivo e órgãos afins para as 
providências legais e necessárias. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputada ZILDA - PDT 
 
E, ainda, duas Indicações de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Dr. 
Edison Antônio Costa Britto Garcia, da necessidade de se incluir no Orçamento de 1998 
recursos para a complementação urbanística do Distrito de Varginha, no Município de Santo 
Antônio do Leverger. 

Nos termos da Resolução n 018/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa 

Diretora, ouvido soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm Sr. 
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Dr. Edison Antônio Costa Britto Garcia, 
expressando a necessidade de se incluir no Orçamento de 1998, recursos para a 
complementação urbanística do Distrito de Varginha, no Município de Santo Antônio do 
Leverger.   

 
JUSTIFICATIVA 
 
Estancar o êxodo rural é uma necessidade urgente dos nossos tempos, visto 

que o “inchaço” das grandes cidades só beneficia as agressões à lei, aos bons costumes, além 
de marginalizar o cidadão. 

A comunidade de Varginha, no Município de Santo Antônio do Leverger, é 
um exemplo de que, ao se dotar esses pequenos, mas importantes núcleos rurais, da mínima 
estrutura, estamos elevando o nível de vida dos seus habitantes e trabalhando para a 
verdadeira criação de um bolsão de produção, no entorno da Grande Cuiabá. 

A solicitação do Vereador José dias de Amorim, que em anexo acompanha 
esta Indicação, ressalta a importância do benefício solicitado. 

Pelas razões expostas, solicitamos aos nobres Pares o acolhimento desta 
propositura. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado EMANUEL PINHEIRO - PFL 
 

2ª) Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do 
Estado de Mato Grosso-SANEMAT, Dr. Edésio Ribeiro, a urgente necessidade de proceder à 
instalação de rede de água no Bairro Jardim Panorama, no Município de Várzea Grande.  

Nos termos da Resolução n 018/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa 

Diretora, ouvido soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Ilm Sr. 
Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso-SANEMAT, Dr. 
Edésio Ribeiro, expressando a urgente necessidade de proceder à instalação de rede de água 
no Bairro Jardim Panorama, no Município de Várzea Grande.  
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JUSTIFICATIVA 
 
Necessário se faz a instalação de rede de água no Bairro Jardim Panorama, no 

Município de Várzea Grande, objetivando, com isso, suprir a referida comunidade com o 
abastecimento de água de primeira qualidade. 

Dessa forma, solicitamos especial atenção de Vossa Senhoria neste pleito para 
que reine a tranqüilidade, o conforto e o bem-estar da referida comunidade com o precioso 
líquido. 

Em função desses argumentos e conhecimentos, solicitamos aos nobres Pares 
o acolhimento desta propositura. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1997. 
Deputado EMANUEL PINHEIRO - PFL 
  
O SR. PRESIDENTE - Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande 

Expediente. Com a palavra, o Deputado Moisés Feltrin (PAUSA).  
Informamos ao Deputado Moisés Feltrin que dispõe de 40 minutos para fazer 

o seu pronunciamento. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o nobre Deputado Deputado 

Moisés Feltrin, informamos que já transcorreram sete minutos. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós estamos vendo o 

afobamento dos Deputados quanto ao início da nossa fala. 
Usamos da tribuna da Casa, Sr. Presidente, para falar sobre a matéria 

publicada na Revista Veja, que circulou na semana passada, com sua histórica edição de n 
1.500, em que traz uma importante reportagem, por sinal, sobre os Governadores do PSDB, 
intitulada:  “Governadores doentes”. 

Sr. Presidente, nós temos falado constantemente da Tribuna - e basta que a 
população mato-grossense procure nos Anais desta Casa para comprovar - que quando da 

votação das Mensagens ns 03 e 07, nós discutimos as matérias e não aceitávamos, de forma 

nenhuma, a votação da Mensagem n 03 atrelada à 07, porque nós sabíamos que era um 
empréstimo “guarda-chuva”, juntando todas as autorizações que nós havíamos dado ao 
Governo para pegar dinheiro e que passavam de 700 milhões de reais, e ele pedia mais uma 
autorização. Como um Projeto de empréstimo “guarda-chuva”, juntando todos aqueles 
empréstimos e mais tantos quantos ele quisessem jogar debaixo e formar um pacotão de 
empréstimo, que foi o que ele fez, e nós damos a autorização. 

 É bem verdade que nós, da Bancada de Oposição, com apenas oito Deputados 
e mais a Deputada Serys Slhessarenko, que sempre nos acompanha nas causas deste 
Parlamento, não iríamos, de forma nenhuma, impedir a votação dos dois Projetos, mas 
acontece que houve uma pressão da Bancada do Governo, do próprio Governo, quando dizia 

que só votaríamos a Mensagem n 07, que era do BEMAT, se votássemos a Mensagem n 03, 
que era mais um pedido de empréstimo, que foi o que este Parlamento fez desde o início aqui: 
aprovar empréstimo para esse Governador.  

E nós, naquela época, contrariamente, mas por causa dos servidores do 
BEMAT que estavam aqui e sempre as matérias vêm para esta Casa sob pressão e tendo que 
ser enfiada garganta abaixo, mal elaboradas, cheias de furos, e nós não tivemos condições, 
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porque até o dia 29 tinha que estar aprovada a Mensagem n 07, senão os nossos 
funcionários do BEMAT teriam mais esse prejuízo, e aí aprovamos. Mas nós, na discussão, 
dizíamos que o Governador do Estado estava com um problema, ele era semelhante ao filho 
pródigo, e ele deveria ser interditado, pois estava doente. Ele não podia mais assinar os 
documentos do Estado de Mato Grosso, senão iria falir o Estado de Mato Grosso. 

Então, é para o povo mato-grossense saber que quando o Deputado Moisés 
Feltrin fala aqui não é apenas questão de Oposição ou de palanque de Oposição, mas é 
baseado em fundamentos que a própria Revista VEJA, hoje, confirma o que eu disse: 
“Governadores doentes”. 

 Eu disse aqui que o Governador Dante de Oliveira teria que ser interditado, 
igual quando um ancião, chefe de uma casa, que possui uma fortuna e começa a assinar 
documentos, ser avalista de empréstimos, adoidadamente, comprometendo o patrimônio da 
família, essa família entra com processo na Justiça interditando o cidadão por saber que o 
mesmo não possui as condições mentais de continuar assinando documentos. E eu disse, no 
período de 15 a 30 de abril deste ano, aqui nesta tribuna, que o Governador do Estado de 
Mato Grosso estava doente e que ele não podia mais assinar documentos. Eu disse isso aqui e, 
agora, na RevistaVEJA da semana passada, vem publicada uma manchete com letras garrafais: 
“GOVERNADORES DOENTES”. 

Esta é uma revista de crédito internacional, que circula em todo o mundo, é 
uma revista de crédito. O povo confia, acredita na VEJA, porque sabe que ela faz um trabalho 
sério, no País e no mundo. 

Está aqui a matéria publicada pela VEJA, que vou passar a lê-la neste 
momento: Dentre os Governadores de Estado - estão os Governadores Covas, Alencar e Dante 
- os tucanos todos enfrentam o baixo-astral da impopularidade. “Governadores doentes”. 

Aí vem a matéria do Governador do nosso Estado, infelizmente, um Governo 
incompetente, um Governo que não falou ainda para que veio.  Ainda não mostrou para o 
Estado de Mato Grosso para que ele veio, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e  nós lamentamos 
que o nosso Estado esteja numa condição dessa.  

Na semana passada, eu me referia a essa pesquisa abordada na reportagem, 
quando eu disse aqui que o povo mato-grossense está contrariado por viver neste Estado. Ele 
não está bem por viver aqui, porque é um Estado que está andando para traz, é um Estado 
sem esperança, é um Estado que não promete nada para o povo que aqui produz, que aqui 
trabalha, é um Estado que não tem estrada, que não tem educação, não tem saúde! 

Sr. Presidente, é lamentável! A segurança neste Estado é uma vergonha, não 
tem gasolina, o equipamento que foi deixado pelo Governo anterior está sucateado. A 
segurança no nosso Estado não existe mais. Aqui na Capital e em Rondonópolis, é um 
absurdo!  

Hoje, às sete horas da manhã, lá em Rondonópolis, três homens assaltaram 
uma senhora no ponto de ônibus, roubando a bolsa dela. A insegurança é total! O Sr. Bezerra, 
que é o homem que está aí apresentando um programa irregular na televisão, levou uma 
penitenciária para Rondonópolis e acabou com a segurança da cidade, porque o pessoal, de 
dentro da penitenciária, comanda as quadrilhas daquela região, acabando mais ainda com a 
segurança, aumentando a insegurança do nosso povo. 

Mas, voltamos, Sr. Presidente, ao desgoverno que está aí, à incompetência 
caracterizada de um homem que prometeu, um homem que era uma esperança do povo 
mato-grossense, que confiou nele com 67% da aprovação na época da sua eleição, um 
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homem jovem, um engenheiro, um homem com experiência política, um homem que podia 
mostrar para Mato Grosso o que é fazer política com competência, com o preparo que ele 
tem, porque é um engenheiro civil. 

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma negação à toda prova, é 
uma incompetência e, além disso, está aqui na matéria da RevistaVeja as irregularidades, que 
cita também que ele está envolvido na venda das LFTE’s, com o seu nome, o seu Governo 
envolvido nos precatórios que o País todo está envolvido. 

Nós lamentamos que o nosso Estado esteja na mão de gente tão incompetente, 
tão irresponsável como está aí... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Solicito ao Sr. 
Deputado Benedito Pinto que assuma a direção dos trabalhos.  

(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 21:30 
HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o nobre Deputado Moisés 
Feltrin. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Vou ler um trecho que já é sabido de todo povo 
mato-grossense: 

“O Governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, enfrenta um escândalo de 
precatórios, em versão local. Candidato à reeleição, Dante teve apenas 13% das preferências 
do eleitorado mato-grossense, numa pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi. É uma 
brutal decaída. Em 1984, Dante foi eleito em primeiro turno, com 67% dos votos do Estado. 
Exemplo limítrofe, o alagoano Divaldo Suruagy enfrenta a intervenção branca do governo 
federal e sofre com os índices baixos de popularidade - 63% dos eleitores consideram sua 
administração péssima”. 

Eu acho que o povo mato-grossense foi até benevolente, ao dar 13% ao 
Governador Dante de Oliveira!  

Concorda, Deputada Serys Slhessarenko? 
A Srª Serys Slhessarenko (FALA FORA DO MICROFONE) - Concordo! 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Na minha avaliação, ele teria que ter em todo o 

Estado de Mato Grosso o que ele teve em Rondonópolis! 
V. Exª sabe, Deputada Serys Slhessarenko, qual a porcentagem de  

popularidade do Governador Dante de Oliveira, em Rondonópolis?  2%! Ele vai lá só em 
festas! Fazer festas e andar à toa! Ele e o secretariado dele. Nunca entregou uma ruela em 
nosso município! Lá, a região está totalmente abandonada, porque ele odeia o povo de 
Rondonópolis! Ele é um cuiabano que não gosta de nós, do interior, porque nós progredimos. 
Somos, hoje, a primeira cidade, depois da Capital, e ele não aceita isso. Ele é um cuiabano 
arraigado, diferente dos nossos cuiabanos, que entendem que Cuiabá, Rondonópolis, Alta 
Floresta, Juara, Cáceres e Barra do Garças são um Estado só. Nós somos de um sangue só, de 
um coração só e com um intuito só. Mas não, ele não gosta de Rondonópolis. Ele não leva 
nada para a nossa cidade, só conversa fiada! 

Eu o estou desafiando, Deputado Ricarte de Freitas, para que ele leve, eu 
quero que ele leve para lá, que termine o hospital que está começado, que leve recursos para 
a nossa Polícia que está totalmente abandonada, faltando até gasolina para transitar, para 
fazer as buscas, para ir atrás dos bandidos, que lá tem bastante, pelo fato de ser um pólo 
regional, uma entrada para o Estado de Mato Grosso. Nós vimos, aqui, Sr. Presidente, que... 

O Sr. Luiz Soares - Concede-me um aparte, nobre Deputado? 
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O SR. MOISÉS FELTRIN - Vou conceder, nobre Deputado, dentro de alguns 
minutos. 

Antes eu gostaria de aproveitar a oportunidade para indagar à Consultoria 
Técnico-Jurídica da Casa quantos minutos nós ainda temos. 

O SR. PRESIDENTE - V. Exª, Deputado Moisés Feltrin, dispõe de 23 minutos. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, eu vou conceder um aparte ao nobre 

Deputado Luiz Soares, desde que o mesmo não extrapole em um minuto, porque é o tempo 
regimental. 

O Sr. Luiz Soares - Deputado Moisés Feltrin, eu vou agradecer o gesto 
democrático de V. Exª, que reduz o prazo regimental de três minutos, que é o tempo 
regimental do aparte, para um minuto e farei, em seguida, a contra-argumentação desse 
brilhante pronunciamento de V. Exª, que me chama a atenção pelo esforço extraordinário que 
V. Exª faz, no sentido de passar uma imagem completamente desfocada, distorcida da 
realidade política e administrativa que, hoje, nós temos no Estado de Mato Grosso. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Mas isso é um costume, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Deputado Humberto Bosaipo.  Eles estão fazendo tudo errado, não estão 
cumprindo com o dever de cidadão, de político.  Ele não está tendo responsabilidade com o 
cargo que lhe fora entregue pela população, como é o caso do Governador do Estado, mas eles 
ainda acham quem os defendam. Nós estamos cansados de dizer que fomos até apedrejados 
neste Plenário - e V. Exª sabe disso, Deputado Humberto Bosaipo - e hoje está tudo tranqüilo, 
por quê? Porque eles têm discurso bonito, eles falam bonito, falam que  têm capacidade e 
competência! O Sr. Dante de Oliveira chega em frente da televisão e ainda fala que é um bom 
Governador! Ele deveria ter vergonha de ir em frente da televisão! Na hora em que vem uma 
reportagem como esta, numa Revista de nome e renome como é a Veja, ele contradiz a mesma 
e ainda diz que o Senador Júlio Campos é que fez essa plantação dentro da Revista, com 
relação a sua situação. Mas eu achei bom ele ter falado isso.  

Para o povo mato-grossense, Deputada Serys Slhessarenko, é importante saber 
que uma Revista séria, como a Veja, que não aceita interferência de políticos e nem de 
ninguém, tenha a honradez de ouvir o nosso futuro Governador,  Júlio Campos, que será sem 
dúvida o Governador do Estado de Mato Grosso a partir de 1999, porque é o povo mato-
grossense que quer. Ela está tendo, realmente, o critério sério de ouvir o futuro Governador 
do Estado de Mato Grosso. Olha a força que o futuro Governador do Estado de Mato Grosso 
terá! Júlio Campos fazer sair uma matéria dessa na Revista Veja... Então, é bom que 
indequemos isso, que propaguemos isso para todo o Estado de Mato Grosso. 

A Revista Veja circulou esta semana com uma histórica Edição, de número 
1.500, que traz uma interessante reportagem intitulada: “Governadores doentes”, falando 
sobre a queda de popularidade de três Governadores tucanos, que são: Mário Covas, de São 
Paulo; Marcelo Alencar, do Rio de Janeiro; e Dante de Oliveira, aqui em Mato Grosso. 

A presença de Dante de Oliveira dentre os Governadores mais impopulares do 
País não nos causa espanto. Nós que andamos por esse grande Mato Grosso sentindo de perto 
os anseios da população não nos surpreendemos com a contatação daquela prestigiada 
publicação baseada em pesquisa feita pelo renomado Instituto Vox Populi. Pela pesquisa 
publicada pela Revista Veja, hoje, apenas 13% do eleitorado mato-grossense votaria em Dante 
de Oliveira. Vale lembrar que há pouco mais de dois anos ele foi eleito em primeiro turno 
com 67% dos votos válidos. Que decadência em apenas dois anos!. 
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Diz, textualmente, a Revista Veja: “O Governador de Mato Grosso, Dante de 
Oliveira, enfrenta um escândalo de precatórios em versão local”. O caso das vendas das 
LFTE’s, que causaram prejuízo aos cofres públicos de Mato Grosso e, também, o caso das 
debêntures da CEMAT, que está propagado em toda a imprensa brasileira. Segue a matéria: 
“Candidato à reeleição, Dante teve apenas 13% da preferência do eleitorado mato-grossense, 
numa pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi. É uma brutal decaída. Em 1994, Dante foi 
eleito com 67%”. E por que isso acontece com Dante de Oliveira? É porque ele mentiu ao 
povo de Mato Grosso, fez promessas mirabolantes e não as cumpriu. Atolou o Estado em 
dívidas de mais de setecentos milhões em empréstimos. Eu acho que chega até a um bilhão de 
reais e até agora não conseguiu, sequer, regularizar o salário do funcionalismo, uma de suas 
bandeiras. 

Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse homem tomou quase um 
bilhão de empréstimo e arrecada cem milhões por mês. Esse é um documento fornecido pelo 
Líder do Governo nesta Casa, e sem colocar outras Receitas. Porque eu observei o documento 
e faltam muitas Receitas dentro do documento, como LFTE’s e outros que entram, mais 
recursos vindos do Governo Federal. Só de ICMS, quase cem milhões por mês, ou mais de cem 
milhões. Pegou dinheiro emprestado, vende CASEMAT, vende SANEMAT, vende BEMAT, 
vende tudo e o salário continua atrasado e sem o aumento merecido que os nossos servidores 
têm... 

A Srª Serys Slhessarenko - V. Exª me concede um aparte? 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Darei logo, Deputada. 
Bandeira que jogou ao chão, pois além de não colocar o salário em dia, 

demitiu milhares de pais de família do nosso Estado, sem pagar, sequer, os direitos 
trabalhistas. Esse cidadão pregava no palanque o direito do trabalhador, que o trabalhador 
tinha que ser valorizado, tinha que ser respeitado e ele mesmo demite um pai de família, 
demite somente os mais pobres e fracos, sem pagar o direito trabalhista que o cidadão tinha. 
O cidadão saiu passando necessidade. E tem mais uma coisa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
tem pais de família com mais de 50 anos, 55 anos que saíram do emprego sem ter uma 
expectativa, sem uma esperança sequer. 

Andar pelas estradas de Mato Grosso é uma aventura, é um buraco só. O 
sistema de saúde está falido. A educação ameaça com mais uma greve e por aí afora. É por 
essa e outras razões que o sábio povo de Mato Grosso, que foi enganado uma vez pela lábia do 
Sr. Dante de Oliveira, hoje já não mais acredita nele. O resultado dessa pesquisa apenas 
demonstra que o Governo Dante de Oliveira é um engodo, uma enganação pura, muita 
conversa e nenhuma ação concreta. A verdade do seu Governo é conversa fiada. Ele mesmo 
ficou com vergonha na cara, ou alguém deu-lhe um toque e falou: “Tome ‘simancol’, 
Governador! V. Exª não pode colocar esse slogan, pois está sendo contraditório ao seu slogan. 
Governo de verdade!”  Teria que ser Governo de mentira, que até agora foi um governo de 
mentira. Ainda bem que ele trocou o slogan dele.  

Outra coisa que nos leva a pensar isso é o fato do Governador dar declaração 
nos jornais, que circulam hoje na Capital, dando conta de que a matéria publicada pela 
revista Veja não passa de uma armação do Senador Júlio Campos. É como eu já disse: é muito 
forte o nosso Senador! Conseguir meter uma matéria dessas na Revista Veja, é porque ele é 
muito forte! É bom, pois significa que Mato Grosso vai ter um próximo Governador que tem, 
realmente, um renome e força a nível nacional. 
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É muita falta de argumento! Se o Sr. Dante de Oliveira acredita que o Senador 
Júlio Campos tem tanto poder, que pode manipular uma Revista respeitada a nível 
internacional - que é a quarta maior publicação semanal do mundo - então, Mato Grosso 
estará em boas mãos a partir de 99, quando Júlio Campos voltar ao Governo, no Palácio 
Paiaguás, para colocar Mato Grosso, novamente, no trilho do progresso e do desenvolvimento. 

E dizer que a matéria publicada na Revista Veja é armação do Senador Júlio 
Campos, é o cúmulo da falta de argumento. Na verdade, o Governador Dante de Oliveira não 
existe! O Governo Dante de Oliveira não existe! E as pesquisas feitas por qualquer instituto 
vão demonstrar isso. E ele sabe disso! Porque não é possível que um Governador do Estado 
não faça, pelo menos, a cada dois meses, uma pesquisa para medir o termômetro do seu 
trabalho. Se ele fizer isso, é um sintoma de mais incompetência ainda, porque ele tinha que 
saber se está ruim, se está péssimo, se ele está mal. E, infelizmente, ele vai constatar isso. 

A Srª Serys Slhessarenko - Um aparte, nobre Deputado? 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Se não quiserem contratar institutos de pesquisa, 

basta ir às ruas e sentir a tristeza, a tristeza da população mato-grossense com relação ao 
Governo que hoje está no Palácio Paiaguás. É só andar pelas cidades! E como se vê em 
Rondonópolis, em Barra do Garças, em Alto Araguaia, em Itiquira, por onde eu ando, 
Poxoréo, Dom Aquino, enfim... Esta semana eu visitei quatro municípios: Rondonópolis, onde 
eu moro; Poxoréo, Dom Aquino e Jaciara e em todos esses municípios a tristeza é total, a 
desesperança do povo dessa região é total, não existe nada que venha dizer para o povo nosso 
como é que está aqui.  Só fica aqui o cara que não consegue voltar, porque realmente a 
situação é do desemprego, da falta de tudo.  

Concedo a palavra à Deputada Serys Slhessarenko. 
A Srª Serys Slhessarenko - Pena que são apenas três minutos. Vou tentar falar 

três itens, um minuto em cada um. 
Em primeiro lugar, com relação ao resultado da pesquisa, inclusive eu estou 

cobrando do ex-Secretário-Chefe da Casa Civil, quando há algum tempo atrás ele foi ao 
Programa Terceiro Mundo e foi dito a ele que a Deputada Serys Slhessarenko andava dizendo 
que a popularidade do Governador Dante de Oliveira estava perto de zero.  Ele falou que isso 
não era verdade, que a Deputada Serys Slhessarenko não sabia o que falava, enfim, disse uma 
série de impropérios contra a minha pessoa. 

Então, hoje, eu passei uma fax a ele pedindo que viabilize a popularidade, já 
que eu não estava falando a verdade, agora tenho aí uma pesquisa registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral.  Não é uma pesquisa que alguém fez e inventou por aí, está escrito na Veja: 
“Registrada no Tribunal Superior Eleitoral.”  Eu passei o fax cobrando dele essa questão. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Nobre Deputada, só ele não sabe que todas essas 
pesquisas têm convênio com a Veja, com a Globo, com todos os órgãos de imprensa nacional... 

A Srª Serys Slhessarenko - Com relação e esses dados, eu diria que eles já estão 
superados, Deputado, ele já não tem mais 13% de popularidade, porque a cada dia que passa 
a popularidade dele cai a olhos vistos.  Nós estamos sabendo, conversando com as pessoas, 
sobre todos os aprontamentos dele por aí. 

Com relação à outra questão que a Veja coloca, houve um equívoco, com 
certeza, por parte da Veja, quando colocou “precatórios”. Realmente, ele vendeu LFTE’s para 
rolagem da dívida, mas dá na mesma coisa, porque a maracutaia existiu, a irregularidade 
existiu, tanto faz se é para pagar precatório, como para rolagem de dívida, os Deputados que 
são da CPI das LFTE’s, aqui, estão cansados de saber do tamanho das irregularidades existentes 
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na venda dos Títulos do Tesouro do Estado de Mato Grosso.  Realmente, o negócio é 
assustador! É muito maior do que a Veja colocou, muito mais sério e grave. Ela fez apenas 
uma breve síntese. 

E por último, Deputado, eu queria aproveitar este momento, porque eu acho 
que a Veja, Isto é, e outros órgãos da imprensa nacional têm que vir verificar de perto, em 
Mato Grosso, a questão das LFTE’s, por que não se consegue de jeito nenhum quebrar o sigilo 
bancário de Narita, gente? O que há com o Narita?  Será que a quebra do sigilo bancário de 
Narita vai bater no Palácio Paiaguás?  O que acontece que não é possível quebrar o sigilo 
bancário de Narita? 

Em segundo... 
O SR. ROBERTO NUNES (FALA DA SUA BANCADA) - Nós não temos nada a 

ver com o Narita... 
A Srª Serys Slhessarenko - Eu não sei com quem ele tem a ver, não me 

interessa com quem Narita tem a ver, interessa que tem que quebrar o sigilo bancário do 
Narita para chegar realmente naqueles...  

(NESTE MOMENTO, O DEPUTADO ROBERTO NUNES CONVERSA COM OUTROS 
DEPUTADOS) 

A Srª Serys Slhessarenko - Sr. Presidente, é possível preciso assegurar a minha 
palavra? 

O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente, pela Ordem. 
(O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA) 

A Srª Serys Slhessarenko - Em segundo lugar, a questão das Debêntures, que é 
outro problema seríssimo em Mato Grosso. E, por último, em um minuto, agradecendo a sua 
aquiescência, Deputado, dizer que Mato Grosso está vivendo uma vergonha nacional com 
este Governo. Há trinta e um meses os salários estão congelados, 58% dos trabalhadores da 
educação estão ganhando de setenta e quatro a cento e dezesseis reais. Enquanto o 
Governador deste Estado faz a reforma da casa dele pagando cento e setenta e três mil reais, 
Senhores. Daria para comprar outra casa, com este valor! Na reforma do teto do gabinete do 
Governador gastou-se cento e sessenta e se mil reais.  Daria para construir vários gabinetes 
daquele lá, e gastou-se esse valor só a reforma do teto. Está aqui. Eu tenho tudo documentado, 
Deputado. Tudo documentado, todas as reformas que ele está fazendo. Na reforma da Casa 
Civil, quase cento e setenta mil; na reforma da sala VIP, que é uma salinha de trinta metros 
quadrados, noventa e sete mil, que não tinha o que reformar, enquanto um professor está 
ganhando cento e dezesseis reais. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, solicito a palavra pela Liderança. 
O SR. PRESIDENTE - V. Exª ainda tem cinco minutos. 
O Sr. Moisés Feltrin - Mas eu já quero assegurar, para completar o meu 

raciocínio, Sr. Presidente, o meu tempo como Líder. 
O SR. PRESIDENTE - Após o término do período da sua inscrição, os cinco 

minutos, V. Exª terá a palavra, pela Liderança. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Deputada Serys Slhessarenko, realmente é uma 

vergonha e é isso o que está no nosso pronunciamento. Este homem que prometeu regularizar 
salários de funcionários, dar salários justos aos professores, compromisso com a educação, 
compromisso com o trabalhador, compromisso com o povo mato-grossense, e não aconteceu 
nada disso. Foi a maior enganação, foi a maior decepção que o povo trabalhador, o povo 
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humilde do nosso Estado teve com esse Governador! E nós vimos aqui, hoje, a matéria em 
letras garrafais: “De queridinho a mal-amado das urnas”.  

Sr. Presidente, o Governador Dante de Oliveira: “De queridinho a mal-amado 
das urnas. Apenas 13% dos eleitores de Mato Grosso reelegeriam o atual Governador.” 

Sr. Presidente, nós teríamos muito mais que falar sobre este assunto, que é um 
assunto triste para nós, mato-grossenses. Nós, como Oposição, poderíamos estar debatendo 
aqui as ideologias nossas, as idéias contrárias com relação às filosofias do Partido, aos 
métodos, aos projetos, mas, infelizmente, trata-se de um Governo indecente, incompetente, 
podre e cheio de rombos. Está aí a denúncia da Deputada Serys Slhessarenko com relação aos 
altos gastos, superfaturamentos em cima de obras pequenas, sem realmente ter fundamento. 
Nós lamentamos que tenhamos que usar a tribuna desta Casa para retratar ao povo mato-
grossense, o que esta Revista de maior circulação nacional tenha publicado na edição 1.500. 

Eu peço a palavra, pela Liderança, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Liderança, o Deputado Moisés 

Feltrin, que dispõe de 10 minutos. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Eu peço a aquiescência de V. Exª para transferir o 

período destinado à Liderança para o Deputado André Bringsken. 
O SR. PRESIDENTE - Concedido.  
Com palavra, o Deputado André Bringsken, que dispõe de 08 minutos. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Pares, amigos 

trabalhadores, representantes da FETAGRI, representantes da nossa querida UNEMAT, que 
estão aqui: 

Estamos apresentando este Projeto que autoriza o Governo do Estado a criar o 
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso, em resposta a uma das reivindicações ao último 
Grito da Terra que mobilizou aproximadamente dois mil trabalhadores rurais de todo o 
Estado de Mato Grosso, que estiveram concentrados aqui em Cuiabá. E uma das 
reivindicações que este Movimento fez ao Governo do Estado foi exatamente a criação deste 
Fundo de Aval, que vem sem sombra de dúvidas resgatar um direito inalienável do 
trabalhador rural, que passa, a partir da criação deste Fundo, a ter acesso às linhas de crédito 
do dinheiro fácil, do dinheiro barato, principalmente da linha de crédito do PRONAR, 
incentivando a agricultura familiar. 

Afinal, Sr. Presidente, infelizmente, neste País as leis econômicas ainda vêm 
favorecer - e muito - o grande, o rico, como já foi bem colocado aqui pelo nobre Deputado 
Wilson Santos, que amargou essa experiência quando esteve à frente da Secretaria de 
Agricultura, onde queria poder ajudar o pequeno trabalhador rural e não conseguia, porque 
era barrado na porta do Banco do Brasil, nas inúmeras exigências feitas ali para a aprovação 
do seu cadastro. E nós sabemos que o pequeno trabalhador não tem terra, muitas vezes 
trabalha em terra arrendada, não tem patrimônio, não tem casa, mas é aquele que realmente 
produz neste país. Ele representa a grande massa dos produtores rurais que coloca o alimento 
na cidade.  

E uma outra realidade fundamental, neste País, é que “quem dá o cano” em 
Banco do Brasil, “quem dá o cano” nos grandes empréstimos que se realizam nunca foi o 
pequeno, sempre foi o grande, Deputado Wilson Santos.  O grande é que dá calote nos 
empréstimos que faz, que não paga e, muitas vezes, o seguro do Banco cobre o que o grande, 
o rico pegou, embolsou, aplicou e cada vez o rico fica mais rico neste país. E o pequeno, que é 
barrado na porta do Banco, quando dispõe, quando consegue uma linha de crédito, ele vende 
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se for preciso, até a galinha, o porco, lança mão até da sua cueca para pagar o Banco do 
Brasil. Mas, ele cumpre com honra os seus compromissos, porque ele tem vergonha na cara, e 
ele não quer dinheiro dado, ele quer condições para trabalhar e para pagar os seus 
empréstimos. 

O Sr. Wilson Santos - Concede-me um aparte? 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Então, este Fundo de Aval vem resgatar, na 

verdade, um direito inalienável ao trabalhador rural do campo, que realmente sofre para 
produzir ali, muitas vezes na triste lamúria, no suor, nas lágrimas, o pão de cada dia, mas 
coloca o pão na mesa, na cidade.  

Concedo o aparte ao nobre Deputado Wilson Santos. 
O Sr. Wilson Santos - Deputado André Bringsken, é apenas para parabenizá-

lo pelo Projeto, e dizer que vou votar com V. Exª! Mas, eu quero dizer o seguinte: este País é 
extraordinário! Para salvar os bancos particulares, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
colocou 20 bilhões - vou falar mais alto ainda - 20 bilhões, para salvar o Banco Nacional, que 
é da nora dele, para salvar o Banco Econômico, que virou o EXCEL, que virou um time de 
futebol no Brasil e para salvar o BAMERINDUS, do Ministro dele, mas para o pequeno não 
tem.  

Aí, ele cria o PRONAF! Só que o PRONAF é um programa para posseiros, 
arrendatários, meeiros, enfim... E exige garantias para liberar o financiamento. Ora, meus 
Deus, se ele é posseiro, ele não tem garantia de nada! Ele não tem caminhonete  F-1000, ele 
não tem escritura, porque ele é posseiro, é arrendatário, é meeiro, ele não tem a escritura! 

Daí V. Exª apresentar aqui a formação de um Fundo Estadual. E nós temos 
que criar o Fundo Nacional de Aval também - o Fundo Nacional de Aval! Só o BNDES leva 
mais de 30 milhões de dólares todo ano, para operacionalizar o dinheiro do PRONAF! É 
sacanagem!  

Parabéns a V. Exª, que é de uma região de mini e pequenos produtores rurais. 
A grande Vila Bela, a grande Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Jauru, Mirassolzinho I, 
Mirassolzinho II, aquelas glebas todas! Parabéns, Deputado, e vamos criar, pois dinheiro tem. 
Eu quero que V. Exª, nessa época, fale de onde virá o dinheiro que vai construir o Fundo de 
Aval Estadual. Muito obrigado. 

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Eu agradeço o aparte do nobre Deputado Wilson 
Santos.  

O que nós precisamos acelerar, e eu quero solicitar aqui ao Líder do 
Governo... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Deputado André 
Bringsken, V. Exª dispõe de três minutos para encerrar o seu pronunciamento e nesse período 
não é mais permitido o aparte. 

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - ... que o Líder do Governo tenha um 
encaminhamento mais rápido, o mais urgente possível, para que o Governo crie 
definitivamente esse Fundo de Aval, para viabilizar ainda, Deputado Wilson Santos, que neste 
ano os trabalhadores tenham acesso às linhas de crédito do PRONAF, para viabilizar o cultivo 
agora, no período das águas, que é o tempo do plantio da maioria das nossas sementes. Se 
demorar 90 dias, que é o que dispõe constitucionalmente, vai correr o risco de esgotar esse 
prazo e não dar mais tempo da linha de crédito chegar, ou melhor, realmente chegar onde 
deve chegar, que é na ponta de linha do trabalhador rural, para que possa usufruir da linha 
de crédito para implementar sua terra, para comprar um trator, para gradear sua terra, para 
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realmente fazer a terra produzir e melhorar a renda familiar, que é o grande interesse desse 
Programa do PRONAF:  melhorar a renda familiar do trabalhador rural do nosso País, que é 
quem na verdade produz o alimento de cada dia. 

Então, eu acredito que há uma iniciativa, por parte do próprio Governo do 
Estado, há um compromisso que o Governador Dante de Oliveira fez, no dia do Grito da 
Terra, quando pudemos acompanhar a FETAGRI, juntamente com os representantes que 
estiveram ali, que conseguiram vazar entre os policiais militares que quase fizeram uma 
barreira, mas que chegaram ao gabinete do Governador e puderam ouvir, da boca do 
Governador, o compromisso de se criar esse Fundo de Aval, para que Mato Grosso, a exemplo 
de outros Estados, possa dar um passo importante nessa questão da criação do Fundo de Aval. 
O próprio Estado passa a ser avalista do pequeno que realmente quer produzir neste Estado, 
este Estado que tem terras cultiváveis, que tem um potencial muito grande para, realmente, 
vir a ser o celeiro do Brasil, o maior produtor, porque a vocação natural de Mato Grosso é a 
agricultura e é preciso investir mais na agricultura. É através da agricultura que nós vamos 
resolver o problema do desemprego, é na agricultura que nós vamos combater a fome, 
Deputado Eliene, porque este Estado, pela imensidão que tem... 
(O SR. PRESIDENTE FAZ DOAR A CAMPAINHA COMUNICANDO QUE O TEMPO DO 
ORADOR SE ENCONTRA ESGOTADO) 

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN -... e como tem a condição de produzir, o que 
precisa é instrumentalizar. E, com a criação desse Fundo de Aval, autorizado por esta Casa 
para que o Governo institua, é realmente um resgate desse direito... 
(O SR. PRESIDENTE FAZ DOAR A CAMPAINHA COMUNICANDO QUE O TEMPO DO 
ORADOR SE ENCONTRA ESGOTADO) 

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN -... pelo trabalhador rural. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE - Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do 

Dia. 
Solicito ao Deputado Riva que reassuma a direção dos trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO RIVA REASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS, ÀS 22:03 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE -Indicação... 
O Sr. Moisés Feltrin - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Moisés 

Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, para tratar de dois assuntos, primeiro: 

tendo em vista que todas as Indicações apresentadas no Pequeno Expediente da presente 
Sessão já são do conhecimento dos Srs. Deputados, solicito a V. Exª que proceda à votação de 
forma englobada. 

E, segundo: eu queria aproveitar a oportunidade, Sr. Sr. Presidente, para 
indicar os membros da Comissão da CPI da SANEMAT, que são os Deputados: Emanuel 
Pinheiro e Deputado Paulo Moura, e em substituição ao Deputado Gilmar Fabris, na CPI da 
URUCUM e das Letras, o Deputado Humberto Bosaipo. 

O SR. PRESIDENTE - Deferido. 
Em discussão todas as Indicações apresentadas na Sessão de hoje. Encerrada a 

discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram  
(PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

O Sr. Humberto Bosaipo - Sr. Presidente, solicito a palavra, para uma Questão 
de Ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para uma Questão de Ordem, o 
Deputado Humberto Bosaipo. 

O SR. HUMBERTO  BOSAIPO - Eu fui indicado pelo Líder da Oposição nesta 
Casa, o ínclito e notável Deputado Moisés Feltrin, para ocupar uma vaga na CPI que trata da 
mineração URUCUM. Antes que V. Exª confirme o nosso nome para a Consultoria Técnico-
Jurídica da Mesa, eu gostaria de discutir com o nosso Líder se vamos aceitar ou não essa 
indicação. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência determina que o ato de alteração do 
nome fique suspenso até que o Líder da Oposição, Deputado Moisés Feltrin, entre em 
consenso com o Deputado Humberto Bosaipo. 

O Sr. Nico Baracat - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Nico Baracat. 
O SR. NICO BARACAT - Sr. Presidente, na condição de Vice-Líder do Bloco 

Parlamentar Democracia, confirmamos os nomes dos Deputados Pedro Satélite e Eliene para a 
Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da questão da SANEMAT. 

O SR. PRESIDENTE - Moção de Congratulação de autoria do Deputado Riva, à 
Agência de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais e Assistência Social Adventista, Região 
Administrativa de Mato Grosso, pelo atendimento que tem dispensado na área da saúde social 
e espiritual à população ribeirinha dos Rios Cuiabá, São Lourenço, Paraguai e todo o Pantanal 
Mato-grossense. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando regime de 

urgência urgentíssima para tramitação do Projeto de Lei n 99/97, de autoria dos Deputados 
José Lacerda e André Bringsken, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Aval do 
Estado de Mato Grosso. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando regime de 

urgência urgentíssima para tramitação do Projeto de Lei n 113/97, de autoria do Deputado 

Riva, que altera a denominação da Escola Estadual de 1 Grau ‘José Alves Bezerra’, em Juara, 
para ‘Luiza Nunes Bezerra’. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando regime de 
urgência urgentíssima para tramitação do Projeto de Resolução, de autoria do Deputado Riva, 
que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Vicente da Riva. 

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

Esta Presidência informa aos Srs. Deputados que temos 6 Vetos para serem 
apreciados na Sessão de hoje. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 37/97, de autoria do Deputado Riva, que 

altera dispositivo da Lei n 6.089, de 23 de outubro de 1992. Com Parecer favorável da 
Comissão de Terra e Meio Ambiente. 
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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 Art. 1. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. 

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

Art. 3 (LIDO). Em discussão o Art. 3. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. 

Art. 4 (LIDO). Em discussão o Art. 4. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. Não 
tendo sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 038/96, de autoria do Deputado Riva, que 
autoriza o Poder Executivo a criar e implantar na UNEMAT-Universidade Estadual do Estado 
de Mato Grosso, a habilitação e educação aos excepcionais e deficientes nos Cursos de 
Pedagogia. Com Parecer favorável da Comissão de Educação Cultura, Desporto e Seguridade 
Social. 

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

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

Art. 3 (LIDO). Em discussão o Art. 3. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. 

Art. 4 (LIDO). Em discussão o Art. 4. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. 

Art. 5 (LIDO). Em discussão o Art. 5. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. 

Art. 6 (LIDO). Em discussão o Art. 6. Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. Não 
tendo sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 22/97, de autoria do Deputado José 
Lacerda, que autoriza o Poder Executivo a reduzir alíquota de ICMS nas operações internas 
realizada em produtos de informática. Com Parecer contrário da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 25/97, de autoria do Deputado Riva, que 
dispõe sobre a retirada de vegetações, árvores e troncos que criem riscos de acidentes com 
veículos nas rodovias do Estados. Com Parecer contrário da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
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Em discussão o Parecer contrário. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. Arquive-
se. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n 30/97, de autoria do Deputado 
Riva, que concede Titulo de Cidadã Mato-grossense à Srª Helena Augusta dos Santos da Riva. 
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. 
Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 66/97, de autoria do Deputado Gilmar 
Fabris, que institui o Programa “Palestra nas Escolas” e dá outras providências. 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. Vai à 2ª 
discussão. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n° 32/97, de autoria do Deputado 
Humberto Bosaipo, que concede Titulo de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Murilo Domingos. 
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. 
Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 82/97, de autoria do Deputado Nico 
Baracat, que autoriza o Poder Executivo a adquirir ou desapropriar, por interesse social, área 
de terra destinada à implantação de loteamento popular, na cidade de Várzea Grande. 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. Vai à 2ª 
discussão. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 002/97, de autoria da Deputada Serys 

Slhessarenko, que altera dispositivo da Lei Estadual n 5.729/91, modificada pela Lei 5.931, 
de 03 de janeiro de 92. 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. Vai à 2ª 
discussão. 

Em 1ª discussão, em regime de urgência urgentíssima, Projeto de Lei n 
99/97, de autoria do Deputado José Lacerda e Deputado André Bringsken, que autoriza o 
Governo do Estado a criar o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso, e dá outras 
providências. 

Solicito ao Deputado Humberto Bosaipo - na ausência do titular e do 
Deputado Nico Baracat - que reúna a Comissão de Constituição e Justiça em plenário para 
exarar parecer a respeito da matéria. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Reunida em plenário a Comissão de 

Constituição e Justiça, em mãos o Projeto de Lei n 99/97, de autoria do eminente Deputado 
José Lacerda, em co-autoria com o Deputado André Bringsken, que autoriza o Governo do 
Estado a criar o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.   
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Foi aprovado o Requerimento das Lideranças Partidárias, com o aceite integral 
e total das Lideranças Partidárias. 

Esta Presidência avoca para este membro efetivo o direito de relatar o presente 
Projeto.  

Quiseram os Deputados José Lacerda e André Bringsken autorizar o Governo 
do Estado a criar o Fundo de Aval de Mato Grosso para atender aos pequenos e médios 
produtores rurais e as micro e pequenas empresas, e estipulando o prazo de 90 (noventa) dias 
para que o Poder Executivo possa efetuar esta publicação, uma vez aprovada em Plenário. 

Justificam os Deputados citados anteriormente que: “Existem no Brasil 
aproximadamente 4 (quatro) milhões de micro e pequenas empresas que respondem por 26% 
(vinte e seis por cento) do PIB e 60% (sessenta por cento) do emprego, mas recebem menos de 
10% (dez por cento) do crédito institucional concedido pelos bancos oficiais e privados.  Em 
nosso Estado este quadro se repete, pois este segmento tem dificuldade de acesso às linhas de 
crédito vigentes, pois muitas vezes não dispõe de bens suficientes para dar em garantia, por 
serem novas e ainda não terem construído patrimônio.  

A criação do Fundo de Aval tem um propósito de facilitar a implantação, 
funcionamento, modernização e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e dos 
pequenos e médios produtores rurais, facilitando o acesso aos financiamentos adequados.” 

O Deputado André Bringsken, não satisfeito ainda com o Projeto originário e 
depois de uma longa discussão com as lideranças agrárias aqui presente, apresenta uma 

Emenda que dá nova redação ao Artigo 1 do Projeto de Lei, que autoriza o  Governo a criar o 
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso. 

E, com isso, o Art. 1 do Projeto de Lei que autoriza o Governo a criar o Fundo 
de Aval do Estado de Mato Grosso passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1 Fica autorizado o Governo do Estado a criar o Fundo de Aval do 
Estado de Mato Grosso para atender os pequenos produtores rurais e as micro e pequenas 
empresas rurais.” Portanto, ele acrescenta “empresas rurais”. 

 Em boa hora, tira os médios produtores e justifica ainda este mesmo 
Deputado André Bringsken, que apresenta Emenda ao Projeto de Lei que autoriza o Governo 
do Estado a criar o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso, visando “melhorar  a redação do 

Art. 1, procurando discriminar os setores rurais a serem beneficiados com a Lei, conforme 
reivindicação da Assembléia do Grito da Terra.” 

Particularmente, o Deputado André Bringsken quer com a sua Emenda 
beneficiar principalmente os pequenos e microprodutores. 

Sr. Presidente, diante da argumentação farta da justificativa emérita dos 
nobres Deputados José lacerda e André Bringsken, este Relator, por considerar o Projeto de 
extrema importância para os produtores rurais, para os homens que sustentam os gabinetes 
luxuosos  do País, que sustentam o ar-condicionado das elites urbanas, é que somos de 
Parecer favorável.  

Passo à coleta dos votos dos demais membros da Comissão: Deputado Nico 
Baracat (COM O RELATOR), Deputado Jorge Abreu (COM O RELATOR), Deputado Moisés 
Feltrin (COM O RELATOR), Deputado Paulo Moura (COM O RELATOR). 

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

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

Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é muito importante 

este Projeto, ela é responsável a iniciativa dos dois Deputados José Lacerda e André Bringsken 
que tiveram a idéia de propor ou seja através de um Projeto ao Governo do Estado de Mato 
Grosso criando esse Fundo de Aval para o Pequeno produtor, micro produtor, micro 
empresário. 

Sr. Presidente, nós que sempre lutamos e sempre defendemos o pequeno e 
microprodutor neste Estado, se alguém não sabe, desde há trinta anos atrás, precisamente, 
quando ocupamos o primeiro cargo público como Secretário de Obras na Prefeitura de 
Rondonópolis, na gestão de Hélio Cavalcanti Garcia. Nós fizemos um grande trabalho na 
região rural daquele município, que era uma região composta de pequenos produtores, que é 
o carro quente que tinha ali, e nós andávamos por aquele interior com um mínimo de 
condições, juntamente com os extensionistas, Odir, Jerônimo, Manoel Leôncio, Edésio, e tantos 
outros que trabalhavam na extensão rural daquele município. 

E nós, que também puxamos enxada, Sr. Presidente, quando da nossa infância 
até os 15 anos, nós também trabalhamos como cavouqueiro, puxando o cabo de guatambu, 
catamos algodão, derriçamos café, enfim, nós conhecemos a luta do homem do campo. Não é 
apenas no discurso, mas sim porque eu tive as minhas unhas sangrando de catar algodão, 
pela lavoura do algodão. Eu tive as minhas mãos calosas de derriçar o café e também de 
puxar a enxada, portanto, eu conheço e sei o sofrimento do produtor rural, principalmente do 
pequeno produtor rural, do lavrador - e eu gosto de usar esse termo: cavouqueiro, aquele que 
puxa enxada. 

Hoje, Sr. Presidente, nós vemos uma mudança neste país. Qual o valor do 
homem que trabalha, do homem que produz, do homem que se organiza. Veja bem, Sr. 
Presidente, esta reforma agrária mal feita e irresponsável do Governo Federal, que está 
deixando o homem humilhado no campo. E eu sempre defendi aqui, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Deputado André Bringsken, eu defendo que o Governo faça uma reforma agrária, 
que ele adquira a terra, que ele procure a área para doar ao homem que tenha realmente 
vocação para a terra, o homem que tenha origem na terra e que queira puxar o cabo da 
enxada, o homem que saiba plantar e que tenha amor à terra e não fazer uma reforma 
agrária sem nenhum fundamento, sem nenhuma organização, sem nenhuma 
responsabilidade para com o trabalho que está sendo feito. É um trabalho importante, Sr. 
Presidente, e eu estarei fazendo logo, talvez esta semana, um pronunciamento sobre o que o 
Deputado Moisés Feltrin acha da reforma agrária. Nós fizemos, há um ano e meio atrás, 
quando indicávamos e elencávamos várias sugestões ao INCRA, à Superintendência, ao 
Ministério da Reforma Agrária, ao Governo Federal e ao Governo do Estado, o que nós 
achávamos e como deveria ser feita a reforma agrária. Um dos itens fora proclamado pelo 
Ministro no ano passado, cedendo talvez a condição de fazer um dos itens que nós pensamos, 
que seria a municipalização da reforma agrária. E já começou lá em Pernambuco, passando 
para um Conselho Estadual, jogando para o Conselho Estadual a obrigação de promover a 
reforma agrária.  

Esse é um passo, Sr. Presidente, e eu tenho a certeza que só se alcançará a 
perfeição no dia em que passar a mesma para ser executada pelos municípios, ou seja, a 
reforma agrária tem de ser municipalizada, porque lá no município é que o Prefeito, é que os 
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Vereadores, é que o Conselho de uma comissão terá condição de analisar realmente a vocação 
do produtor rural, realmente, que quer ir para o campo, para produzir. E excluir, vez por 
todas, aqueles que estão dentro, infiltrados entre os sem-terra, para bagunçar, para tirar 
proveito.  

Falando especificamente sobre o projeto dos Deputados José Lacerda e André 
Bringsken, a inversão de valores nesta Nação, Sr. Presidente, é muito grande! O Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, com essa fama de bonzinho que está aí, é que está enterrando 
esta Nação! Esse homem vai fazer muitos brasileiros chorarem, com o que ele está fazendo aí! 
E essa é uma inversão de valores, Sr. Presidente, Srs. Deputados! Quando o homem que invade 
uma propriedade, o sem-terra que está aí, ele tem do Governo Federal todo o apoio. Ele tem 
dinheiro, ele tem comida, é levada para o acampamento a alimentação para ele, é levado 
dinheiro limpinho para aquele que toma posse na terra que ele invadiu. E o produtor rural, 
que tem a sua lavoura organizada, que tem o seu sítio, vai ao Banco e não consegue tirar mil 
reais, dois mil reais,  cinco mil reais, para fazer a sua lavoura! 

É isso que não pode existir, Sr. Presidente, o nosso produtor rural, aquele que 
é um sitiante, que já está produzindo, que tem sua família na roça, no mato, plantando o seu 
arroz, feijão, algodão, já tem porco, galinha. Ele precisa que o Governo lhe dê o apoio através 
de recurso do banco, porque ele tem fé em seus documentos, vai lá e cadastra. O Governo tem 
que dar recurso para ele, a juro zero, Sr. Presidente, subsidiado, para que esse cidadão possa 
produzir e evite o êxodo rural. Esse cidadão tem que continuar lá na lavoura, porque ele é o 
homem que gosta da terra, que ama a terra, que sabe mexer na terra, que sabe produzir. Ele 
está mantendo seus filhos na zona rural, aprendendo a produzir, aprendendo a colher, para 
se manter e ajudar a trazer alimento para nós, os cidadãos que estão na cidade. 

Essas são as inversões de valores: para alguns, há dinheiro à vontade! Eu acho 
que realmente tem que ter, tem que se promover a reforma agrária, tem que dar a eles 
condições. Eu sou o único político que acha que o Governo tem que dar um lote ao 
trabalhador, dar a ele a escritura do lote, dar a ele o documento, para que, como estes que 
estão querendo aqui o aval do Governo, eles também tenham a sua propriedade, tenham 
segurança para trabalhar, tenham o aval para ir a uma instituição de crédito, pegar o 
dinheiro para fazer a sua plantação, para colher, para vender, para produzir e para trazer a 
nós que moramos na cidade a produção que ele mesmo conseguiu fazer lá em seu sítio. 

Portanto, nós, Sr. Presidente, discutimos a matéria em total acordo. Demos o 
nosso voto como membro da Comissão de Constituição e Justiça e a nossa discussão é a favor 
da aprovação desta matéria. Muito obrigado. 

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

Slhessarenko. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros 

trabalhadores que estão nessas galerias:  
Nós vamos ser breve, até porque acreditamos que esse Projeto não está 

precisando de defesa, acredito que ele será votado por unanimidade, uma vez que vários 
Deputados já se pronunciaram favoráveis ao mesmo. 

Quero, apenas, dizer que o nosso papel não fique restrito à aprovação de tal 
projeto, porque ele é um projeto autorizativo:  “Autoriza o Governo do Estado a criar o Fundo 
de Aval do Estado de Mato Grosso para atender aos pequenos, médios e micro?... 
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O Sr. André Bringsken (FALA FORA DO MICROFONE) - Vai tirar o “médio”. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Vai tirar o médio? 
O Sr. André Bringsken (FALA FORA DO MICROFONE) - Vai! 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Porque aqui ainda tem o médio. 
... “Autoriza a criar o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso para atender 

os pequenos produtores rurais e às micro e pequenas empresas rurais.” Isso consta na 
Emenda e está correto.   

Como é um projeto autorizativo na criação de Fundos, Deputado André 
Bringsken, Deputado José Lacerda, todos nós, Deputados, temos que, após a aprovação,  
envidar todos os esforços para que o Governo do Estado, realmente, não só sancione como 
crie imediatamente o tal Fundo, porque no ritmo do Governo que aí está, que costuma vetar 
muitos projetos que saem daqui, muitas vezes, até sanciona, mas deixa no fundo da gaveta. 
Este projeto não pode esperar, porque o plantio não pode esperar, as condições de produção 
não podem esperar. 

E aí eu conclamo os Parlamentares de todos os Partidos para que aprovem e 
que, a partir dessa aprovação, envidem todos os esforços junto ao Governo do Estado para que 
ele, realmente, crie imediatamente esse Fundo.  

E crie, Deputado André Bringsken, com recursos que, realmente, tenham 
significado para este Fundo, e não meia dúzia de reais, porque para algumas causas esse 
Governo é muito pródigo e para outras ele absolutamente não destina nenhum, ou muito 
pouco recurso. Que os recursos, realmente, sejam destinados de forma significativa para esse 
Fundo, de forma imediata e que sejam elaborados critérios para a designação e destinação 
desses recursos. 

Eu acho que são questões primordiais para que esse projeto, realmente, tenha 
sentido e que chegue ao fim da linha, onde tem que chegar, que é no pequeno e no micro 
produtor rural. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. 
Em votação... 

O Sr. Luiz Soares - Sr. Presidente, solicito a palavra, para encaminhamento de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para encaminhar votação, o Deputado 
Luiz Soares.  

O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para encaminhar 
favoravelmente em nome do Governador Dante de Oliveira.  

Esta matéria tem o total apoio do Governador Dante de Oliveira, que estará 
recebendo, proximamente, o autógrafo deste Projeto de Lei, de autoria dos Deputados José 
Lacerda e André Bringsken, e tomará seguramente as medidas necessárias para implementar 
este sonhado Fundo de Aval para dar garantia aos pequenos e microprodutores e 
trabalhadores rurais. 

É preciso dizer que esse Governo Fernando Henrique Cardoso, que tem o 
apoio institucional do PMDB, Partido do ilustre Deputado Wilson Santos, e do PFL, do ilustre 
Deputado Moisés Feltrin, implementou um recurso público, um recurso do Tesouro Nacional, 
o Programa de Agricultura Familiar. Depositou esse recurso no Banco do Brasil e disse que a 
concepção do Projeto era aquém. O Banco do Brasil criou, em Brasília, através da sua 
diretoria, dezenas de exigências e as encaminhou às Superintendências Regionais, que 
acresceram a essas dezenas algumas outras dezenas de exigências que serão acrescidas 
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novamente lá na ponta, pelo Gerente do Banco do Brasil, de mais outras exigências, fazendo 
parecer a nós outros do PSDB, que acreditamos no Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que esse Banco sentiu-se o dono do recurso público, porque caiu naquela conta específica 
para movimentar e financiar esse programa de fixação do homem do campo, de geração de 
emprego e renda, esse programa absolutamente social que tem por objetivo redistribuir essa 
renda e melhorar a qualidade de vida do povo trabalhador brasileiro. 

Acreditar  que o Presidente Fernando Henrique - e se tivera feito não seria ele 
isoladamente, mas o seu Governo, que conta com o apoio desses Partidos aliados - financiou o 
PROER, é, sem dúvida nenhuma, acreditar naquilo que é o “conto da carochinha”, que hoje 
ninguém mais, nem os grandes articulistas, a grande imprensa, Luís Nassif... Falavam nisso 
hoje e já nem falam nisso, porque sabem que se trata de uma grande mentira, de uma grande 
impropriedade e que não pode, seguramente, prosperar no seio do Parlamento mato-
grossense. Essa é uma inverdade que, repetida sem a necessária condição, corre o risco de 
virar verdade como aquelas aqui proferidas pelo ilustre Líder, me parece do PFL, com a 
concordância da Deputada Serys Slhessarenko, do Partido dos Trabalhadores, que é 
seguidamente - e de forma inquestionável - colocado aqui como líder das oposições. 

Essa matéria é da maior relevância, Sr. Presidente, porque quer-me parecer 
que ela tem que ter necessariamente, como seguramente terá, a aprovação desta Casa. Eu 
encaminho favoravelmente, faço os comentários que foram feitos na discussão dessa matéria e 
para encaminhá-la é preciso que lhe seja assegurada a garantia de rebater a essas falácias, a 
essas mentiras que são ditas repetidas vezes pelos microfones desta Casa. De sorte que a forma 
cíclica com que o Deputado Moisés Feltrin se comporta no decorrer dessa Legislatura... 

O SR. PRESIDENTE (FAZ SOAR A CAMPAINHA) - Deputado Luiz Soares,  
atenha-se ao encaminhamento da matéria. 

O SR. LUIZ SOARES -  Eu já encerrei, Sr. Presidente, e quero aqui registrar o 
voto favorável do Deputado Luiz Soares a esse importante Projeto que foi encaminhado com 
tantas inverdades e mentiras. Muito obrigado. 

A Srª Serys Slhessarenko - Questão de Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com base em qual Artigo e qual o assunto, Deputada?  
A Srª Serys Slhessarenko - Apenas porque eu fui citada e queria ... 
O SR. PRESIDENTE - Mas, eu não ouvi nenhuma citação de V. Exª. Indefiro. 
A Srª Serys Slhessarenko - Se V. Exª não ouviu... 
O SR. PRESIDENTE - Em votação o Parecer. Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 
Em 1ª discussão, em regime de urgência urgentíssima, Projeto de Lei n° 

113/97, de autoria do Deputado Riva, que altera a denominação da Escola de 1 Grau “José 
Alves Bezerra”, em Juara. 

Solicito ao Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado 
Nico Baracat, que reúna a mesma em plenário para exarar parecer a respeito da matéria... 
(PAUSA) 

O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. NICO BARACAT - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Para informar à douta Comissão que, se for necessário, 

sou membro Suplente da Comissão de Constituição e Justiça, mas já quero declarar o meu 
voto favorável à matéria. 
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O SR. NICO BARACAT - Reunida em plenário a Comissão de Constituição e 
Justiça para exarar parecer a respeito da matéria.   

Designo o Deputado Luiz Soares, como membro da Comissão de Constituição 
e Justiça, para relatar o presente Projeto. 

O SR. LUIZ SOARES (RELATOR) - Em mãos, Projeto de Lei n 113/97, de 

autoria do Deputado Riva, que altera denominação da Escola Estadual de 1 Grau “José Alves 
Bezerra”, localizada no Município de Juara. 

Trata-se de matéria de relevância, tramita em regime de urgência 
urgentíssima, é totalmente compatível com a Constituição do Estado e a Constituição do Brasil.  
Portanto, não ataca a verticalidade das leis, não fere nenhum dispositivo legal vigente no País 
e no Estado de Mato Grosso, dentro das normas regimentais, sou pela sua aprovação, 
recomendando a mesma posição por parte da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. NICO BARACAT - Tendo em vista o Parecer favorável do Relator, 
passemos à coleta de votos: Deputado Moisés Feltrin (COM O RELATOR); Deputado Eliene 
(COM O RELATOR); Deputado Benedito Pinto (COM O RELATOR).  Esta Presidência também 
vota com o Relator.   

Portanto aprovado na douta Comissão, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer favorável da Comissão de 

Constituição e Justiça.  Encerrada a discussão.  Em votação.  Os Srs. Deputados que o 
aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA).  Aprovado.  Vai à 2ª discussão. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n 41/97, de autoria dos Deputados 
Riva e Ricarte de Freitas, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Vicente da 
Riva. 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. 
Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

Em discussão única, Veto Total n 17/97, ao Projeto de Lei n 69/96, de 
autoria do Poder Executivo, que veta a realização, nos dias de sábado, de provas de concursos 
públicos no Estado de Mato Grosso. Com Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela 
rejeição do Veto. 

Em discussão... 
O Sr. Wilson Santos - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o nobre Deputado Wilson 

Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, essa matéria é uma matéria proposta 

por um colega Deputado, que proíbe a realização, nos dias de sábado, de provas de concursos 
públicos no Estado de Mato Grosso. Diz aqui o autor da matéria: 

 “Art. 1 Fica proibida a realização, aos sábados, de provas, entrevistas, testes 
práticos ou qualquer tipo de avaliação referente aos concursos públicos no Estado de Mato 
Grosso.  

Parágrafo único Estende-se a vedação de que trata o caput à realização 
de exames vestibulares e de seleção pelas instituições públicas e educacionais do Estado.  

Art. 2 O descumprimento do que dispõe o Art. 1 pela autoridade executora 
importará em crime de responsabilidade.” 
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Bom, eu quero defender, Sr. Presidente, a derrubada do Veto. Eu trabalho pela 
derrubada e pela conseqüente aprovação desta matéria. O autor desse Projeto original, 
quando o fez, com certeza, estava baseado no respeito ao direito de crença que todo cidadão 
possui neste País. 

E a Constituição Federal ampara isso aqui. Ela diz, no Art. 5... É a Carta 
Magna do País, viu, Deputado Moisés Feltrin?  V. Exª que é também de origem Protestante, 
conhece bem isso aqui. 

O Art. 5 diz: “Dos direitos e deveres individuais e coletivos: 
- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”  
Esse trecho foi tirado dos ideais dos iluministas franceses do Séc. XVII ... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Convido o Deputado 
Benedito Pinto para assumir a direção dos trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 22:46 
HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o nobre Deputado Wilson 
Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Item VI: “É inviolável a liberdade de consciência e 
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na  forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.” 

Nós sabemos que há congregações no País que se baseiam - eu queria pedir 
ao Deputado Manoel do Presidente, que me trouxesse a Bíblia Sagrada.  

Faça-me este favor, Deputado? 
As congregações no País que respeitam e guardam determinados dias da 

semana, eu quero... 
(NESTE MOMENTO, OS SRS. DEPUTADOS MOISÉS FELTRIN E EMANUEL PINHEIRO 

PROCEDEM À ENTREGA DA BÍBLIA SAGRADA AO ORADOR) 
O SR. WILSON SANTOS - Muito obrigado, Deputado Moisés Feltrin e 

Deputado Emanuel Pinheiro.  Com essa carregada, com certeza, V. Exªs já reservaram um 
lugar no céu. 

Vou tentar encontrar aqui, Sr. Presidente, no Livro do Exôdo, no Capítulo XX 
estão lá os Dez Mandamentos. Depois, falou-se o Senhor: “Eu sou o Senhor, teu Deus, que te 
fez sair do Egito, de uma casa de escravidão. Não terá Deus estrangeiro diante de mim. Não 
farás para ti imagens e escultura.” Esse é o I.  

Eu quero o IV: “Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás seis dias 
e farás dele tudo que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o dia do descanso, consagrado ao 
Senhor, teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, 
nem o seu escravo, nem a tua escrava, nem a tua besta, nem o peregrino, que vive das suas 
portas para dentro. Porque o Senhor fez em seis dias do céu, a terra, e tudo que nele há, e 
descansou ao sétimo dia; por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou.” 

Sr. Presidente, a Igreja Adventista do 7 Dia e outras Congregações, algumas 
judaicas, os judeus não fazem rigorosamente nada durante o sábado, eles guardam esse dia 
rigorosamente. Se é certo, se é errado, isso não interessa ao Deputado Estadual aqui analisar 
essa questão. Não é essa a questão, o que eu quero dizer é que a Constituição Federal deste 
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País diz que toda crença tem que ser respeitada. E o Livro do Exôdo, no Capítulo XX, guarda o 
sábado, porque é o dia do Senhor. 

Então, baseada na maior Lei do País, na maioria das leis do mundo, que 
garantem o direito à crença, eu vou trabalhar para que nós derrubemos, para que esta Casa 
dê o mais amplo direito de quem quer ser Espírita, quem quer ser Candomblé, Adventista, 
Batista, Presbiteriano, Reino Universal, Católico. Não interessa a crença, nós temos que 
respeitar! 

O Sr. Riva - Concede-me um aparte? 
O SR. WILSON SANTOS - Com todo prazer, Sr. Presidente, aguarde só um 

momentinho. 
E aqueles que cumprem a sua religião, têm que ter o amparo legal do Estado, 

por isso eu trabalho pela derrubada do Veto, para que todos sejam iguais. Inclusive as 
Universidades Federais só fazem vestibular a partir de domingo. Em nenhuma Universidade 
Federal Pública se faz concurso, vestibular aos sábados, para permitir que os adventistas 
tenham o mesmo direito, tenham a mesma igualdade perante as demais religiões. 

O Sr. Riva - V. Exª me concede um aparte? 
O SR. WILSON SANTOS - Com todo prazer, Deputado Riva. 
O Sr. Riva - Nobre Deputado Wilson Santos,  eu  agradeço a defesa que V. Exª 

faz, em boa hora, ao Projeto de Lei de nossa autoria.  
Eu gostaria de dizer a V. Exª que esse Projeto, inclusive, chega um pouco 

tarde. Nós temos excelentes profissionais adventistas e aí eu cito o meu amigo Alfonso Camilo 
Fonseca, Exator de Juara há 26 anos, que nunca teve a oportunidade de fazer concurso 
público, porque os concursos públicos são  realizados  sempre  aos  sábados.  E  V. Exª citou 
bem o direito de igualdade, o respeito à religião, porque não cabe a nós aqui contestar se o 
indivíduo está certo ou está errado, cabe a nós, sim, respeitar a religião de cada um, que cada 
um tenha o direito de ter a sua religião. 

Deputado Wilson Santos, o mais interessante é que só aqui em Mato Grosso é 
que esse Projeto de Lei é inconstitucional. Em São Paulo não é inconstitucional, no Paraná não 
é inconstitucional, no Maranhão não é inconstitucional, em Minas Gerais não é 
inconstitucional, e o indivíduo que apôs o seu parecer lá na Casa Civil usou de subterfúgios, 
dizendo que não poderia ser crime de responsabilidade a quem desrespeitasse a lei. Caberia 

apenas e tão-somente à Casa Civil que se vetasse parcialmente o Artigo 2, que denuncia por 
crime de responsabilidade quem deixar de respeitar essa lei. 

Eu agradeço a defesa e peço aos nobres Pares, apesar de não termos aqui - me 
parece - número suficiente para votar o Veto, mas o suficiente para continuar a discussão, 
que nós voltemos amanhã, se for necessário, para a votação desse Veto, que derrubemos esse 
Veto fazendo justiça a milhares e milhares de mato-grossenses que querem ter condições de 
acesso, não só ao concurso público, mas também às universidades particulares. E, como o 
Deputado Wilson Santos bem citou, as universidades federais já usam esse método de iniciar 
os vestibulares sempre aos domingos! 

Agradeço a defesa oportuna que V. Exª faz ao projeto de lei e solicito aos Srs. 
Deputados que nós votemos SIM, derrubando dessa forma esse Veto. Muito obrigado. 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (FAZ SOAR A CAMPAINHA) - Solicito ao nobre Deputado 

Romoaldo Júnior que assuma a direção dos trabalhos. 
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(O SR. DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS, ÀS 22:53 
HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o nobre Deputado Wilson 
Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Eu quero apenas parabenizar o Deputado Riva, pela 
autoria da matéria. Eu já havia feito essa proposta na gestão anterior, mas não obtive esse 
mesmo êxito. Mas, está de parabéns!  

Eu acho que numa sociedade pluralista, numa sociedade democrática, numa 
sociedade sem preconceitos, onde o cidadão possa ser livre, possa buscar a felicidade, onde ele 
possa se sentir realizado na plenitude dos seus desejos, dos seus talentos, dos seus dons. Nós 
temos que construir cada vez mais, num esforço legal, num amparo legal, para que ele se 
sinta cada vez mais em condições de realizar seus sonhos, de acordo com a consciência que 
cada um permite. 

Deputado Benedito Pinto, que é um religioso, membro efetivo há muitos anos 
da Igreja Assembléia de Deus, eu quero dizer a V. Exª que a partir do momento em que nós 
sepultamos a Monarquia no Brasil e que o Brasil nascia para novos tempos, veio dois anos 
após a Constituição de Rui Barbosa, de 1891. Ela emperrou a primeira Constituição brasileira 
de 1824 e, nessa de 1824, nessa sim, Deputado Benedito Pinto, havia um dispositivo chamado 
“Padroado”. Padroado! Onde a igreja católica era a única e oficial igreja deste País. Nenhuma 
outra igreja mais poderia erigir templos, construir prédios, fazer manifestações pública, 
somente era permitido, pela Constituição da Monarquia do Brasil, a existência de uma 
religião: a Católica Apostólica Romana. 

Com o fim da Monarquia, com o advento da República, os legisladores 
acabaram com esse preconceito e permitiram que os adventistas, batistas, presbiterianos, 
luteranos, espiritualistas, pudessem livremente exercer o culto do seu Deus, da sua crença.  

Eu não posso, hoje, admitir que o Governo do Estado de Mato Grosso possa 
vetar um projeto que, aparentemente, é simples, mas que inibe a presença de - mais ou menos 
- 30, 40 mil cidadãos adventistas e judeus, que vivem neste Estado, de ter a participação no 
concurso público.  

Nós tínhamos, aqui, um dos grandes Assessores desta Casa, Dr. Osmar Capilé, 

em que a esposa dele é uma Adventista do 7 Dia. Uma professora notável, grandiosa. 
Eu conheço também vereadores, como Juliano Costa Marques, que é nome 

daquela rua que liga a Avenida do CPA ao Bairro Bela Vista, que vai passar em frente ao 
Shopping Plaza. Juliano Costa Marques, quantas contribuições deu a esta cidade! 

O Vereador Luiz Mário do Nascimento, que foi quatro anos vereador na 
Capital. Quantas contribuições importantes deram Juliano Costa Marques e Luiz Mário à 
sociedade cuiabana. 

Ênio Arruda foi um Vereador brilhante de Cuiabá. A Direção Superior da 
Golden Cross no mundo, é direção adventista.  

A Indústria Superbom é do grupo adventista, as universidades adventistas 
espalhadas por Campinas, Recife, Maringá... Por quê? Por que o Governo vetar a participação 
de cidadãos honrados? Só porque tem uma crença na Bíblia? Só porque cumpre o que está 
escrito no Livro de Êxodo, Capítulo XX? Não, eu penso que nós deveremos, amanhã, no 
momento oportuno, ao retornar a esta Casa, derrubar o Veto do Governador e acho que 
devemos derrubá-lo na sua integridade, até porque quando o Governo do Estado desrespeita o 
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Artigo 5 da Constituição Federal, onde é garantido que todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de raça, natureza e crença. Ele está cometendo um crime de responsabilidade, sim, 
na minha concepção, porque ele desrespeita um dispositivo constitucional, que é um dos 
direitos alienáveis de vida, que é um dos direitos. O cidadão nasce com alguns direitos, o 
primeiro é o direito à vida. Por isso há aquela dúvida: a vida acontece quando há a conjunção 
carnal, quando se forma o óvulo? Quando o espermatozóide se une com o óvulo já está 
formada a vida. Daí a nossa tese contra o aborto, porque já existe uma vida. O direito à vida, 
à liberdade, de ser do PFL, do PMDB, do Mixto, do Operário, de morar em Cuiabá, de morar 
em São Paulo, o direito da propriedade nasce com ele. O direito à segurança, é um direito 
natural. Enfim, são direitos naturais! 

Penso que amanhã teremos muita tranqüilidade para derrubar esse Veto, 
porque é discriminatório e proíbe a participação em concursos públicos e, conseqüentemente, 
o acesso de quadros formidáveis à vida pública deste Estado. 

Com todo prazer, ouço o Deputado Benedito Pinto e, após a sua fala, 
encerraremos o nosso pronunciamento. 

O Sr. Benedito Pinto - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Deputado Romoaldo Júnior, essa é 

uma matéria muito importante. Na minha concepção eu acho que nós devemos, em virtude 
de não ter quorum para deliberar sobre essa matéria, continuar a discussão na Sessão de 
amanhã. 

Para tanto, solicito ao autor requerer inversão de Pauta da matéria. E, 
também, solicitamos verificação de quorum, em virtude de vislumbrarmos que não há 
quorum para deliberar. 

O Sr. Riva - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Riva. 
O SR. RIVA - Sr. Presidente, solicitamos inversão de Pauta na votação dessa 

matéria. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido. 
Solicito ao Deputado Riva assumir a 1ª Secretaria e proceder à verificação de 

quorum. 
(O SR. DEPUTADO RIVA ASSUME A 1ª SECRETARIA). 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, presentes no plenário 9 Srs. Deputados 
no plenário. 

O SR. PRESIDENTE - Não há quorum para deliberação. 
Com a presença dos 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 - José Lacerda e 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, Eliene, 
Nico Baracat, André Bringsken, Jorge Abreu, Riva e Manoel do Presidente. 

Deixaram de comparecer os Deputados: Gilmar Fabris, do PL; Quinca dos 
Santos, do PPB e Pedro Satélite, do Bloco Parlamentar Democracia. 
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Esta Presidência, antes de encerrar a presente Sessão, convoca a próxima para 
amanhã,  no horário regimental. 

Está encerrada a presente Sessão. (LEVANTA-SE A SESSÃO) 
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