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ATA N 79 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO RIVA 

1 SECRETÁRIO - DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR 

2 SECRETÁRIO - DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão e 
suspendo-a por 15 minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 08:45 HORAS E REABERTA ÀS 09:10 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão.   

Com a palavra, o Sr. 2 Secretário, para proceder à leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DO DIA 11 DE JUNHO DE 1997, ÀS 
08:00 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão a Ata que acaba de ser lida (PAUSA). Não 
havendo impugnação, dou-a por aprovada. 

Com a palavra, o Sr. 1° Secretário, para proceder à leitura do Expediente. 
O SR. 1° SECRETÁRIO - (LÊ) “Ofício nº 4.339/97, da Fundação Nacional de 

Saúde, remetendo cópia do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 163/96, celebrado entre a  
Fundação e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, visando proprrogar a 
vigência do convênio; Ofício nº 348/97, da Câmara Municipal de Barra do Garças, enviando 
cópia da Indicação nº 180/97, aprovada naquela Casa de Leis; Ofícios nºs 730 e 731/97, da 
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte; Ofícios nºs 332, 333 e 335/97, da Secretaria de 
Estado de Fazenda; e Ofícios nºs 647, 648, 650, 665, 666, 685 e 686/97, da Casa Civil,  
todos reportando a Indicação do Deputado Riva.  

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do 
Pequeno Expediente. Com a palavra, o nobre Deputado Eliene. 

O SR. ELIENE - Sr. Presidente, para apresentar várias proposições de minha 
autoria: 

1ª) INDICAÇÃO:  Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, 

com cópia ao Ilm Sr. Presidente da TELEMAT, a urgente necessidade de expansão da rede 
telefônica no bairro Três Barras. 

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

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

de Mato Grosso, com cópia ao Ilm Sr. Presidente da TELEMAT, mostrando a urgente 
necessidade de expansão da rede telefônica no bairro Três Barras. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O bairro Três Barras encontra-se desprovido de um dos sistemas mais 

eficientes de comunicação que é a de telefonia. 
Apesar de tantos anos de existência não possui uma só vaga para instalação 

de telefones residencial ou comercial. 
A Associação de Moradores pressionada pela necessidade vem reivindicando 

esse tipo de serviço, que facilitaria em muito a vida dos moradores, que não precisariam se 
deslocar de tão longe para resolver pequenos problemas ou situações. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
  

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, 

com cópia ao Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, a urgente necessidade da perfuração de poço 
artesiano no bairro Três Barras. 

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

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

de Mato Grosso, com cópia ao Ilm Sr. Presidente da SANEMAT, mostrando a urgente 
necessidade da perfuração de poço artesiano no bairro Três Barras. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Alguns setores e quadras do bairro Três Barras vem enfrentando o problema 

da falta d’água.  O Setor II, há 02 anos, e as quadras I e II, há 9 anos. 
Isso tem acarretado dificuldades à população, principalmente às mulheres e 

crianças, que têm que buscá-la de muito longe para atender as necessidades mínimas como: 
água para tomar banho, beber, cozinhar, às vezes, deixando de realizar algumas delas. 

A Associação de Moradores vem buscando a solução junto às autoridades 
competentes, propondo, inclusive, que seja instalado um poço artesiano no Setor II, um dos 
mais atingidos pelo problema. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
 
3ª) MOÇÃO DE APLAUSO: Com fundamento no que dispõe o Regimento 

Interno deste Poder, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o egrégio Plenário, seja encaminhada 
“Moção de Aplausos” à Equipe Técnica do “Programa Trabalho e Cidadania” do SINE, 
vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, pelo êxito do Programa Qualificar no ano de 
1996, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados e Deputados que a compõem, envia à Equipe Técnica do “Programa Trabalho e 
Cidadania” do SINE, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, pelo êxito do 
Programa Qualificar no ano de 1996, que segundo o Seminário de Avaliação do Programa, 
realizado em 16/06/97, treinou 30.437 pessoas no ano passado. 

Ainda de acordo com a Coordenação do Programa, 51% das pessoas 
beneficiadas ingressaram no mercado formal de trabalho. Destas, 25% nunca haviam 
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trabalhado, 42% possuíam apenas o 2 grau completo, 24% o 1 grau e 23% o 1 grau 

incompleto. O Qualificar atendeu também 10% com o 3 grau e 1% na fase de alfabetização. 
Importante destacar que o Programa possibilitou a qualificação e o ingresso 

de mulheres no mercado de trabalho, pois a participação atingiu 52%. 
De acordo com o Secretário Hermes de Abreu, o sucesso se deu 

fundamentalmente pela articulação no sentido de comprometer entidades governamentais, 
não-governamentais envolvidas com a geração de emprego e renda como às demais 
instituições públicas e privadas que pudessem participar da execução do Programa.” 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997 
Deputado ELIENE 
  
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Sr. Romoaldo Júnior. 
O SR. ROMOALDO JÚNIOR -  Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

duas indicações e um Projeto de Lei de nossa autoria: 

1ª)”Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, e ao Exm Sr. Secretário de 
Justiça e Defesa da Cidadania, a necessidade de se criar e fazer funcionar a Delegacia da 
Mulher em Alta Floresta. 

Com fundamento no Regimento Interno e na Resolução n 18/91, de 
08/05/91, dessa Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o Soberano Plenário, 

seja encaminhado um expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado e ao Exm Sr. 
Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania, propondo a criação da Delegacia da Mulher na 
cidade de Alta Floresta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Alta Floresta é um conglomerado humano de alguma forma complexo. Tem a 

origem de sua população composta em grande maioria pelo colono oriundo do Sul do País, 
com predominância do Estado do Paraná. Gente ordeira, trabalhadora, pessoas vinculadas à 
tradição agrícola, mas que experimentam também a influência do garimpeiro aventureiro, 
ousado, nem sempre ordeiro. 

Hoje, o Altaflorestense busca viver bem em coletividade, e podemos dizer que 
vive-se em paz. Contudo, bem sabemos que a família, que é a célula máter da sociedade, não 
só em Alta Floresta, encontra muitas vezes dificuldades de ajustamentos que resultam em 
relacionamentos conflituosos. E onde deveria imperar a afetividade, o entendimento, o 
companheirismo, o amor, surgem focos de violência,  com agressões à mulher. 

Não podemos ignorar que a cultura equivocada que herdamos ainda 
discrimina muito a mulher. E, por outro lado, está comprovado que uma Delegacia 
especializada da mulher realiza importantíssimo trabalho e que onde ela existe, essa violência 
doméstica é sensivelmente diminuida. Sim, porque a impunidade quase desaparece. A parte 
prejudicada, a mulher, sente-se encorajada a se defender, denunciando num órgão que sabe 
conduzir o assunto, lhe oferecendo proteção. 

Enfim, ao propormos a criação dessa Delegacia, estamos, acima de tudo, 
objetivando conquistar  para a família Altaflorestense um nível de relacionamento melhor, 
com lares bem estruturados, onde todos vivam bem e em que as crianças conquistem o 
saudável ambiente para o harmônico desenvolvimento. 
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Sala das Sessões, 18 de junho de 1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR - 
2ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado e a Exmª Srª Presidente da 

Fundação de Promoção Social “PROSOL”, a necessidade de se construir um Play-ground, na 
Comunidade de Bom Jesus, Setor Zoológico em Alta Floresta. 

Com fulcro no Regimento Interno e na Resolução n° 18/91 de 08 de Maio de 
1991, dessa Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, seja 
encaminhada uma Indicação ao Exm° Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e à Exmª Srª 
Presidente da Fundação de Promoção Social - “PROSOL”, mostrando a necessidade e a 
importância de se construir um Play-ground na Comunidade Bom Jesus - Setor Zoológico na 
cidade de Alta Floresta. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Ali naquela Comunidade a Pastoral realiza intenso trabalho assistencial, 

envolvendo um número expressivo de crianças, chegando a passar de 130. 
Durante o atendimento, as crianças aglomeradas, para preenchimento de 

fichas e outras atividades, provocam muito tumulto. As crianças já atendidas, sem ter o que 
fazer atrapalham os pais. Julgamos, então, correto e interessante que essas crianças 
disponham de atividade recreativa e aí, então, nada melhor do que a instalação de um Play-
ground, para que elas encontrem ambiente para se distraírem e se divertirem sadiamente, 
facilitando aos funcionários e pais um melhor trabalho em benefício de todos. 

Sala das Sessões, 18 de junho de  1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR - 
3°) PROJETO DE LEI: 

Denomina de Rodovia “Ludovico da 
Riva Neto” a Rodovia Estadual MT-206. 

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°  - Fica denominada de “Ludovico da Riva Neto”a Rodovia Estadual 
MT-206. 

 Art. 2°.  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Ao propor a denominação de RODOVIA LUDOVICO RIVA NETO, para a 

RODOVIA ESTADUAL MT-206, na verdade estamos prestando uma tênue e singela 
homenagem àquele que teve a ventura de ser um dos mais arrojados brasileiros de nosso 
tempo. Possuidor de uma têmpera de aço, forjada nas oficinas da  vida, era o nosso Ludovico 
aquele homem de entusiasmo vibrante que a todos contagiava. Foi, sem dúvida, juntamente 
com o seu pai Ariosto, a alma da Colonizadora INDECO S/A. A grandeza dessa colonizadora 
que plantou cidades no sertão mato-Grossense. 

Possuía ele uma dilatada e ampla visão empresarial, mas não se restringia à 
teoria, largava-se de corpo e alma na faina do dia-a-dia. Ia para a linha de frente e agarrava 
com coragem e despreendimento. Pode-se dizer que ele construiu essa estrada e outras. 
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Com suas noites indormidas, lá ia Ludovico percorrer os trechos em 
construção, supervisionando os trabalhos de topografia, desmatamento e terraplenagem. 
Ludovico era um sertanista, possuía invejável resistência e intrepidez, suportava as agruras e 
o desconforto do sertão. Homem de ideal, sempre com idéias claras e objetivas, envolvia a 
todos com a sua carismática  presença. Averso à burocracia, como Juscelino, entendia que se a 
pressa é inimiga da perfeição, a lentidão é inimiga do progresso. Alta Floresta, Paranaíta, o 
Mato Grosso e o Brasil muito devem a esse extraordinário brasileiro, que ofereceu seus mais 
preciosos anos de vida e seu talento em prol do desenvolvimento e integração racional de 
Amazônia Mato-grossense. 

Nós, que conhecemos o querido Ludovico e que tivemos o privilégio de 
desfrutar de sua amizade, podemos testemunhar o quanto aquele homem amava o nosso 
Mato Grosso, amava o Brasil e amava o trabalho. 

E de sorte que homens assim não podem permanecer no obscurantismo do 
túmulo, é que pretendemos exaltar o seu valor, eternizando-o em nossas lembranças e na das 
gerações futuras com a denominação da Rodovia Estadual - MT-206 para Rodovia Ludovico 
da Riva Neto. 

É a nossa justificativa. 
Sala das Sessões, 18 de junho de 1997. 
Deputado ROMOALDO JÚNIOR - 
    
O SR. PRESIDENTE - Registramos com satisfação, em nome do nobre 

Deputado Romoaldo Júnior, a presença em nossas galerias do Vereador Carlos, do Município 
de Carlinda e do Presidente do PTB de Carlinda, o Sr. Antenor Leal. 

Sobre a mesa, Indicação de autoria do Deputado Benedito Pinto: Com fulcro 

no artigo 239, letra “G”, Resolução n 18/91, de 16/05/91, do Regimento Interno do Poder 
Legislativo, indico à Mesa, após ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao 

Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e ao Exm Sr. Eduardo Delamônica Freire, 
MD. Presidente da TELEMAT, solicitando instalação de um telefone comunitário com 

chamada, na Escola Estadual de 1 e 2 Graus “Eumar Gattas Monteiro, Av. Artur Bernades, 
no Município de Várzea Grande. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Várzea Grande apresenta um grande crescimento 

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

Sala das Sessões, 18/06/97 
Deputado BENEDITO PINTO - 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente.  Com a 

palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srª Deputada 

Serys, o PMDB de Mato Grosso, através de suas lideranças, colocou no ar, na televisão, nos 
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últimos dias, um programa de veiculação política afrontando o Código Eleitoral, notadamente 
no seu Art. 240, incisos e parágrafos, e ferindo frontalmente a legislação em vigor. 

A Executiva Regional do PFL reunida, extraordinariamente, entendeu que o 
Senador Carlos Bezerra usava o tempo disponível que o Tribunal Regional Eleitoral destina 
aos partidos, para que se faça uma política de divulgação eminentemente partidária, e 
transformou esse programa em uma atividade de divulgação personalista. Cometendo, assim, 
um abuso do poder de autoridade e também abuso de poder econômico! 

O mais grave ainda, Sr. Presidente, é que o eminente Senador, obviamente, 
por falha da assessoria, porque nós o conhecemos muito bem, nós o respeitamos, colocou na 
imprensa obras que o seu Governo não realizou, diversas delas! Deixando uma imagem muito 
negativa entre a população, principalmente para quem acompanhou o seu Governo. Ora, 
como dirigente partidário, nós tomamos uma atitude que qualquer Partido tomaria, em 
relação a este período que os partidos têm direito na televisão. 

Hoje, numa nota de Jornal, a Bancada do PMDB, na Assembléia Legislativa - 
lamentavelmente não há nenhum deles aqui no plenário -, diz que o PFL não gosta de 
liberdade e democracia. E fala uma série de impropérios que também devem ter sido feitos 
pela mesma assessoria que levou o Senador Carlos Bezerra a cometer esse ilícito penal, 
porque, dentre outras falas, nós pedimos a inelegibilidade dele por três anos. A nota, inclusive, 
é eivada de erros de Português, que eu creio que não deve ter sido da lavra dos Deputados José 
Lacerda, Nico Baracat, Pedro Satélite... Quem ainda é do PMDB? 

A Srª Serys Slhessarenko (FALA SUA BANCADA) - Deputado Wilson Santos! 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Ah, Wilson Santos, agora! 
Também não pode ser do Deputado Wilson Santos, porque é professor de 

cursinhos, faculdade, não sei. Mas isso não vem ao caso. 
Diz a nota que o PFL não gosta de democracia, que o PMDB defende a 

liberdade de expressão e vai por aí afora, lamentavelmente... Eu quero dizer que o PFL 
respeita a legislação eleitoral e tivemos que tomar essa atitude em função da propaganda 
ilegal feita pelo Sr. Carlos Bezerra. Mas o TRE, numa sábia decisão, tirou o programa do ar e o 
pedido que nós fizemos continua tramitando naquele Tribunal. 

Sr. Presidente, o Deputado Moisés Feltrin, nosso Líder, trouxe aqui um 
assunto que nós devemos dar repercussão a nível estadual. “O perfil dos piores governadores 
do Brasil.” E aí nós não nos assustamos, quando o Governador Dante de Oliveira foi um dos 
escolhidos, com 13%. O que nós lamentamos é que esse índice está muito alto, como bem 
disse a Deputada Serys Slhessarenko. Tenho a impressão de que daquele dia da pesquisa para 
hoje, esse índice já diminuiu bastante. 

Agora, jogar a culpa no Senador Júlio Campos, por um desgoverno e por um 
Instituto renomado, que inclusive serve a todas as facções partidárias, é simplesmente querer 
achar culpado por um crime que não cometeu. Quisera - como bem disse o Deputado Moisés 
Feltrin - que o Senador Júlio Campos tivesse tanto poder para colocar uma matéria dessa na 
Revista Veja. 

Deputado André Bringsken, o Governo não existe em Mato Grosso. 
Eu tenho andado em Mato Grosso, nesses últimos dias, não existe uma obra de 

referência nesse Governo. As ambulâncias, as máquinas, os tratores, tudo foi o Governo 
Federal que comprou! O Governador Dante Oliveira teve que dar 10%, apenas, de 
contrapartida e ele não conseguiu ainda entregar para as prefeituras! E o que é pior, são para 
todas as prefeituras e ele está fazendo retaliações com as prefeituras da União por Mato 
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Grosso. Motivo esse que nós o denunciamos à Drª Lúcia Vânia, ontem, porque não quer 
entregar os tratores às prefeituras que têm direito. 

Ora, o PMDB faz parte dessa Frente! O PMDB elegeu Dante de Oliveira! Não 
adianta vir aqui Wilson Santos, ou quem quer que seja, agora, jogar pedra no Governador, 
não. Tem que assumir os erros do Governo, porque ajudaram a eleger o Governador! É muito 
fácil, agora, virar-se contra, acusar o PFL de ser antidemocrático. Tem que enfrentar o povo, 
cara-a-cara e dizer: “Eu faço parte desse ‘governinho’ que está instalado no Palácio 
Paiaguás!” 

São mais de 800 milhões de reais que esta Casa já concedeu ao Sr. Dante de 
Oliveira, para contrair empréstimos a nível nacional e internacional. 

Nós, nos primeiros dois anos, aqui, fizemos uma oposição, vamos dizer, 
“água-com-açúcar”, porque o Governador eleito pediu prazo para arrumar a Casa, pediu 
prazo para pagar os funcionários públicos, pediu prazo para enxugar a máquina 
administrativa, para fazer as reformas de Estado que o Sr. Fernando Henrique exigia, que era 
a privatização dos órgãos públicos. Privatizou a CEMAT, privatizou o BEMAT, privatizou a 
CASEMAT, mas de uma forma errada. 

Vejam só, ontem eu soube que o Governador está deprimido, novamente, 
tomando comprimido por causa da matéria da VEJA. Nós não temos culpa se estourou o 
escândalo da CEMAT, numa venda das ações da CEMAT abaixo da expectativa. É por isso que 
a Oposição nesta Casa, através do nosso Líder, da sua Bancada, está acionando na Justiça pelo 
escândalo das debêntures. 

Nós não temos culpa se o Governador do Estado, na campanha,  de uma 
forma demagógica, Deputado Rene Barbour, vestiu a camisa do BEMAT, numa carreata com 
os funcionários, na Avenida Getúlio Vargas, onde havia quase quinhentos ou seiscentos 
funcionários e, de calça jeans e camiseta, esse moço subia e descia a Avendia Getúlio Vargas 
xingando o nosso grupo político, dizendo que o BEMAT era patrimônio do povo.  Patrimônio 
do povo até o momento em que ele recebeu ordem para vender o banco. Aí ficou um homem 
de duas caras. Aí caiu a máscara de vez, do fingimento, da demagogia, da mentira, do 
desgoverno... 

O Sr. Moisés Feltrin - Permita-me um aparte, nobre Deputado? 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - ...Eu não tenho culpa se o Governador do 

Estado, um homem que se comprometeu com a Educação, dá 38 mil reais para a UNEMAT - 
Universidade Estadual de Mato Grosso, inviabilizando mais de cinco mil jovens universitários 
em todo o Estado. 

Concedo o aparte a V. Exª. 
O Sr. Moisés Feltrin - Nobre Deputado, V. Exª se referiu ao BEMAT no seu 

pronunciamento, e eu tive o capricho, como parlamentar, de fazer um Requerimento ao 
BEMAT, solicitando informações de quanto o Banco necessitaria de recursos para equilibrar o 
banco, para que ele pudesse cumprir o seu dever...  

Ouviu, nobre Deputado?  Apresentamos um Requerimento oficial, no 
plenário desta Casa, ao BEMAT, solicitando informações sobre qual o valor do recurso que o 
Banco necessitaria, para tornar viável, para acabar com esse problema cruciante, com o 
sofrimento, com a condição que o Governador do Estado o fez ficar, porque o BEMAT era um 
banco que estava bem quando o Governador assumiu o governo. Mas deixou o banco quase 
quatro meses sem diretoria, com uma diretoria totalmente acéfala, e o banco foi-se acabando, 
se enterrando, mas mesmo assim, na ocasião das nossas discussões, aqui, em abril, nós 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JUNHO DE 1997, ÀS 
08:00 HORAS.  

 

 Pag.8  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

fizemos um Requerimento oficial ao BEMAT, solicitando informações de quanto, em dinheiro, 
ele precisaria para se tornar viável, equilibrado, para continuar trabalhando e funcionando 
bem. E veio a informação - eu tenho por escrito, não sei se aqui ou no gabinete, e poderia 
passar às mãos de V. Exª - de que ele necessitaria de 150 milhões para equilibrar as suas 
finanças, para dar andamento ao banco e fazê-lo funcionar bem.  

No entanto, hoje foi liberado 120 milhões para fazer a liquidação do banco. 
Quer dizer, eu não consegui entender. Quem resolveu o problema com 150 milhões, 
resolveria com esses 120 milhões. Ao invés de extinguir o banco, era  pegar esse recurso e 
injetar no banco, pelo menos, Deputado Humberto Bosaipo, para privatizá-lo ao invés de 
fazer a liquidação branca. 

Eu estarei entrando com um documento, hoje à noite, solicitando ao Governo 
que, ao invés de fazer a liquidação branca, como está fazendo, que é a tal da transformação - 
que na realidade é uma liquidação - que use esse recurso para privatizá-lo, porque será 
menos mal.  Quando nada, com isso aí, estará aproveitando a metade dos nossos funcionários 
que irão ficar na “rua da amargura”, aumentando mais o índice de desempregados no Estado 
de Mato Grosso. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Eu agradeço, e acredito que a iniciativa de 
V.Exª não poderia ser outra. 

Mas, Sr. Presidente, eu não tenho culpa do Governo ter manifestamente 
colocado pessoas irresponsáveis na sua administração pública. Veja o caso do DETRAN, que 
eu venho levantando essa tese, aqui. A maior roubalheira que já se fez com venda de 
carteiras, com adulterações de chassis, com adulteração de carretas. Virou uma 
esculhambação. Fizeram folha de pagamento com funcionários fantasmas, neste Estado. Há 
uma quadrilha que foi formada na Secretaria de Administração, roubando dinheiro do 
funcionário público e os funcionários públicos com os salários atrasados. Eu não tenho culpa  
se até sêmen do INDEA, da Secretaria de Agricultura, se tem corrupção de sêmen... Meu Deus 
do  céu, é brincadeira! É muito sério! Alguém está precisando de sêmen nesse Governo... 

Mas, Sr. Presidente, eu vou encerrar rapidamente, porque o Superintendente 
da Caixa Econômica está visitando esta Casa e vai tratar de assunto de interesse dos 
municípios mato-grossenses e, como Deputado que defende, aqui, o municipalismo, eu não 
poderia deixar de atender à solicitação do Presidente. 

Mas, eu quero rapidamente levantar outro fato, aqui, como representante do 
Vale do Araguaia, de manifestar a minha profunda preocupação com a sistemática agressão 
que vem sofrendo os rios e lagos da região do Araguaia.  

Durante as reuniões que estamos realizando naqueles Municípios, tenho 
recebido inúmeras denúncias de uma devastação ambiental sem precedentes e que vem sendo 
promovida pelas denominadas “caravanas de pesca”, formadas nos diversos Estados do 
Centro-Oeste e do País. 

O que a princípio era visto de forma simpática como uma prática turística, 
esportiva e de divulgação local, transformou-se numa indústria desordenada e agressiva de 
depredação da fauna aquática, quando uma quantidade imensurável de pescado vem sendo 
retirada incontrolavelmente, com reflexos que já vêm sendo sentidos pela população com a 
sensível diminuição dos cardumes e o rareamento de diversas espécies de peixe do Araguaia. 

Sr. Presidente, não são turistas, são “faturistas”. Tomamos conhecimento que 
a Fundação de Meio Ambiente-FEMA está promovendo as primeiras ações no tocante a esse 
quadro caótico. 
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“Procurando o estabelecimento de uma cooperação técnica entre os Estados 
de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará para o controle da situação. 

Os objetivos maiores do programa a ser desenvolvido hão de ser de caráter 
preventivo e repressivo, preventivo com a deflagração de campanhas educativas junto aos 
milhares de turistas que afluem para a região, principalmente nesta época do ano. É 
necessária a conscientização, quanto aos limites de peso do pescado a ser transportado, os 
tamanhos autorizados para cada espécie de peixe a ser capturado e as penalidades cabíveis às 
transgressões à Lei da Pesca e ao Código de Meio Ambiente. Quanto ao caráter repressivo, é 
primordial que a fiscalização seja eficiente e ininterrupta. 

O ponto fundamental da questão é que só alcançaremos resultados 
satisfatórios com efetiva participação dos municípios nesse processo. Pelo que foi constatado, 
em Mato Grosso, a FEMA não possui estrutura, principalmente funcional, para tocar uma 
ação eficiente. Embora existam recursos no PADIC/PRODEAGRO-Programa de 
Desenvolvimento Agroambiental, passíveis de serem utilizados para o pagamento de certo 
número de diárias e despesas com o deslocamento de técnicos e fiscais, o órgão não possui 
quadro de funcionários suficiente para a campanha desse porte. 

A única saída, portanto, deverá ser o treinamento e a formação de “Agentes 
de Fiscalização Ambiental” a partir de funcionários das prefeituras e voluntários de entidades 
não-governamentais. 

Queremos deixar bem claro que essas medidas devem ser tomadas devido aos 
verdadeiros abusos que vêm sendo cometidos, a prática da pescaria é uma tradição cultural e 
um meio de sobrevivência de toda uma faixa da população. Agora, não podemos permitir a 
verdadeira devastação que vem sendo levada a cabo, principalmente através de meios ilícitos, 
agressivos e irresponsáveis.  Vamos cobrar dos Governos Estadual e Federal a imediata tomada 
de providência, solicitar a colaboração dos Prefeitos municipais e segmentos da sociedade 
para que aquele rico, exuberante e ainda pouco estudado ecossistema formado pelos lagos e 
os rios do Vale do Araguaia, não continue sendo tão depreciados como atualmente.” 

Essa é uma questão seríssima, Sr. Presidente. Eu venho do Baixo Araguaia e 
constatei, pessoalmente, essas caravanas de turistas que vêm depredando, de uma forma 
consistente, a nossa região. 

A Srª Serys Slhessarenko - V. Exª me concede um aparte? 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Concedo o aparte a V. Exª. 
A Srª Serys Slhessarenko - Vou ser bastante breve, Deputado, mas só para 

deixá-lo com um pouquinho mais de raiva... 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Eu não estou com raiva! 
A Srª Serys Slhessarenko - O documento que eu tenho aqui, fala o seguinte: 

“Reforma da sede do DETRAN, do pátio... 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Seis milhões seiscentos e quarenta mil reais. 
A Srª Serys Slhessarenko - Não, essa é a construção, mas eu estou falando da 

reforma do pátio: cento e sessenta e sete mil reais.  Logo abaixo, construção da sede do 
DETRAN: seis milhões de reais e lá vai tanto.  Não dá para entender, e foi agora, mas vai dizer 
assim: “Ele reformou o pátio do DETRAN em 95”. Não, foi agora... Está sendo construída uma 
sede, e ele está reformando o DETRAN. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Vai mudar de cor também! Vai aplicar aquele 
remédio que o Michael Jackson está usando lá. 

A Srª Serys Slhessarenko - Deve ser! 
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Uma outra preocupação é a questão da EMPAER, porque eles não definem 
uma política para a EMPAER. Os trabalhadores da EMPAER estão numa luta permanente, 
discutindo, querendo buscar caminhos, mas não conseguem, porque o Governo não se 
posiciona, não tem política para a EMPAER. Inclusive, fala de vez em quando por aí que vai 
fazer isso e aquilo com a EMPAER.  Está construindo EMPAER por aí afora, já têm duas 
construídas no valor de setecentos mil reais, cada uma.  É dinheiro, não é?  Eu acho que tem 
que construir até mais, mas precisamos saber o que vai ser feito com a EMPAER.  Isso é o 
principal!   

Com relação à FEMA, só uma reforma de laboratório, aqui, duzentos e trinta 
mil reais. E aí veremos logo adiante: construção de sede de INDEA.  Engraçado, para construir 
a sede do INDEA em Mirassol d’Oeste, Glória d’Oeste, Porto Estrela, Juscimeira, Sapezal, 
Sorriso, Alto Garças, Chapada dos Guimarães, Peixoto de Azevedo... E assim vai, a construção 
do prédio do INDEA, que não deve ser um prédio grande, deve ser algo pequeno, sessenta mil 
reais e uns quebrados. 

Até aí tudo bem, tem mais é que construir prédio do INDEA, o preço nos 
parece razoável. Eu não entendo, precisaria conhecer. Mas eu volto a dizer: Puxa vida, com o 
valor da obra do teto do gabinete do Governador dá para construir três sedes do INDEA, 
porque uma sede do INDEA está por sessenta mil! 

A reforma do teto do gabinete do Governador foi cento e sessenta e sete  mil. 
Três sedes do INDEA dariam para ser construídas com a reforma do teto do Governador. Esse 
teto deve estar de vidro, realmente. Volto a dizer, noventa e sete mil para reforma da sala VIP 
do aeroporto -  eu não sei onde pode caber noventa e sete mil numa sala. Cento e setenta e 
três mil e oitocentos reais na reforma da casa do Governador! O Deputado Moisés Feltrin, que 
mexe com construção, deve saber que dá para comprar outra casa. Muito obrigada. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - V. Exª tirou até a minha graça, com esse 
negócio do pátio do DETRAN que custa cento e sessenta e sete mil.  

Mas eu vou voltar a esse assunto, porque eu estou mandando fazer uma 
fiscalização nas obras que o DETRAN fez em Mato Grosso. 

Eu peguei três engenheiros amigos meus que vão me fazer um levantamento. 
Dizem que esse moço do DETRAN já tem setecentos mil reais no caixa para a sua campanha 
de Deputado Estadual. Ele tem que ter tirado de algum lugar esse dinheiro, porque ele era 
funcionário público. Como é que um homem fica poderoso desse tanto? 

Mas, Sr. Presidente, atendendo a sua solicitação, nós encerramos aqui a nossa 
fala, voltando em edição extraordinária, conforme os assuntos forem acontecendo em Mato 
Grosso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Nós agradecemos ao Deputado Humberto Bosaipo por 
abrir mão de parte do seu tempo.  

Eu gostaria de pedir aos Srs. Deputados,  já que nós contamos com a presença 
do Superintendente da Caixa Econômica Federal, para nos reunir na Sala da Presidência com 
o Superintendente.  

Vamos suspender a Sessão por um período de trinta minutos, que será o  
suficiente para a exposição do Sr. Superintendente. 

Registramos, com satisfação, a presença em nossas galerias do Vereador 
Edmilson, de Porto Estrela, a pedido do Deputado Rene Barbour. 

Suspendemos a presente Sessão por trinta minutos. 
(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 09:45 E REABERTA ÀS 10:38 HORAS) 
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O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão. 
Não havendo mais orador inscrito no Grande Expediente, passemos à Ordem 

do Dia, com a participação dos seguintes Srs. Deputados: Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin, 
Romoaldo Júnior, Roberto Nunes, Luiz Soares, Rene Barbour, Amador Tut, Gilmar Fabris, 
Serys Slhessarenko, Benedito Pinto, Eliene, Nico Baracat, André Bringsken, Riva e Manoel do 
Presidente. 

Em discussão... 
O Sr. Humberto Bosaipo - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado 

Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, como todas as Indicações 

apresentadas no Pequeno Expediente já são do conhecimento dos Srs. Deputados, solicito a 
votação englobadamente. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação o Requerimento oral de autoria do Deputado 
Humberto Bosaipo. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram 
(PAUSA). Aprovado. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Eliene à equipe técnica do 
“Programa Trabalho e Cidadania” do SINE vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, pelo 
êxito do Programa Qualificar no ano de 1996. 

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

Em 2ª discussão,  Projeto de Lei n 99/97, de autoria dos Deputados José 
Lacerda e André Bringsken, que autoriza o Governo do Estado a criar o Fundo de Aval do 
Estado de Mato Grosso. 

Convoco o Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária, Deputado Benedito Pinto, para exarar Parecer em plenário. 

O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária  está reunida em plenário para 
exarar Parecer ao Projeto de Lei n° 99/97 de autoria dos Deputados José Lacerda e André 
Bringsken. O mesmo recebeu emenda de autoria do Deputado André Bringsken, que foi 
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a qual acatou inclusive a emenda. 

Na Comissão de Mérito, avoco para relatar a presente matéria, e analisando o 
Projeto, que autoriza o Governo a criar o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso, vemos que  
está amparado na Constituição Federal, na Lei 4.320, e também da Constituição Estadual, que 
se trata de um Projeto autorizativo e que no mérito está amparado. Naturalmente, cabe-nos 
neste momento votar favoravelmente, acatando também a Emenda proposta pelo Deputado 
André Bringsken. 

Diante do meu voto favorável, como Relator, passo à coleta de votos: 
Deputado Luiz Soares (COM O RELATOR); Deputado Nico Baracat (COM O RELATOR); 
Deputado Eliene (COM O RELATOR).  

Portanto, com 04 votos favoráveis, Sr. Presidente, está aprovado na Comissão 
de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 
Redação Final. 
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Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 113/97, de autoria do Deputado Riva, que 

altera denominação da Escola Estadual de 1 Grau “José Alves Bezerra”, em Juara.  
Convido o Deputado Eliene para que reúna a Comissão de Educação, Cultura 

e Seguridade Social em plenário, para exarar parecer à matéria. 
O SR. ELIENE - Sr. Presidente, na condição de Presidente da Comissão de 

Educação, Cultura e Seguridade Social, avoco para mim mesmo a relatoria do Projeto de Lei 

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

Como já teve a sua tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, não 
havendo nenhuma irregularidade e tendo parecer favorável na referida Comissão, somos de 
parecer favorável.  

Passemos à coleta de votos dos demais membros: Deputado Emanuel Pinheiro 
(AUSENTE); Deputado Manoel do Presidente (COM O RELATOR); Deputado Rene Barbour 
(COM O RELATOR).  

Aprovado por maioria na Comissão de Educação, Cultura e Seguridade Social, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer favorável da Comissão de 
Educação, Cultura e Seguridade Social. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

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

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

Art. 3 (LIDO) - Em discussão o Artigo 3. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Não 
tendo sofrido emenda, fica dispensada a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n° 31/97, de autoria do  Deputado 
Chico Daltro, que concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Exm°  Sr. Eloy Brunetta. 
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 ao 
Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n° 25/97, de autoria do Deputado 
Riva, que concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao ex-Prefeito Paulo Vicente Nunes. 
Com o 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 ao 
Expediente. 

Não havendo mais matéria na Ordem do Dia, passemos às Explicações 
Pessoais (PAUSA). Não há orador inscrito. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido 
da Frente Liberal - Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin e Romoaldo Júnior; da Bancada do 
Partido da Social Democracia Brasileira - Roberto Nunes, Luiz Soares e Rene Barbour; da 
Bancada do Partido Liberal - Amador Tut e Gilmar Fabris; da Bancada do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro - José Lacerda; da Bancada do Partido dos Trabalhadores - 
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Serys Slhessarenko; da Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Benedito Pinto (PSC), 
Eliene (PSB), Nico Baracat (PMDB), André Bringsken (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA), Riva 
(PMN), Manoel do Presidente (PDT). 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Emanuel Pinheiro (PFL), Ricarte 
de Freitas (PSDB), Wilson Santos (PMDB), Quinca dos Santos e Paulo Moura (PPB), Zilda 
(PDT), Jorge Abreu (PMN), Pedro Satélite (PMDB). 

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