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ATA N 080 - “B” 
 
 
 
PRESIDENTE       -  DEPUTADO RIVA       

1 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO ELIENE (EM EXERCÍCIO) 

2 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE   
 
 
 

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

Solicito ao Sr. 2 Secretário que proceda à leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE 
JUNHO DE 1997, ÀS  08:00 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. 

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

O SR. 1 SECRETÁRIO (LÊ) - “Ofício nº 331/97, da Secretaria de Estado de 
Fazenda, respondendo ao Requerimento nº 103/97, do Deputado Eliene; e Ofício nº 529/97, 
da EMPAER/MT, em resposta à Indicação do Deputado Riva.” 

 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do 

Pequeno Expediente (PAUSA). Com a palavra, a ilustre Deputada Serys Slhessarenko. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

um Requerimento e um Projeto de Lei: 

1) REQUERIMENTO:  Com base no Art. 46 da Constituição Estadual e Artigo 
258 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano 
Plenário, que seja solicitada do Sr. Secretário de Educação, Sr. Fausto Faria, informação sobre 
o Curso de Formação de Professores e Assessores do Estado de Mato Grosso no Programa 
Aceleração da Aprendizagem, realizado recentemente pela UNIC, com fornecimento de cópia 
do contrato entre o Estado de Mato Grosso e a UNIC. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Estado possui universidade com qualidade e destreza profissional eficaz e 

comprovada para capacitação dos professores e assessores da Secretaria de Educação. No 
entanto, a UNIC foi contratada para realizar um grande curso de capacitação para o Estado. 
Com efeito, aparentemente, não existe na UNEMAT profissional disposto a fomentar tal 
capacitação profissional. 
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Diante dos fatos é preciso saber o real custo/benefício, bem como os objetivos 
básicos deste curso fornecido pela universidade particular ao Estado. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputada SERYS SLHESSARENKO - PT. 
 

2) PROJETO DE LEI: 
Declara de utilidade pública a 
Associação de Promoção Humana da 
Boa Nova - APROHBON, com sede no 
Município de Rio Branco. 
 

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

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção Humana 
da Boa Nova - APROHBON, com sede no Município de Rio Branco. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A Associação de Promoção Humana da Boa Nova, com sede a Rua 

Pernambuco S/N, Bairro Vila Maria, no Município de Rio Branco, é uma entidade sem fins 
lucrativos, que objetivam a promoção humana em todos os aspectos da vida social, 
notadamente nas atividades educacionais; no fortalecimento dos projetos econômicos 
alternativos dos trabalhadores organizados em sistemas de cooperação; na organização da 
população em defesa da democracia, dos direitos humanos, da reforma agrária e do 
desenvolvimento ambientalmente adaptado e sustentável a longo prazo. 

O trabalho que vem sendo realizado pela APROHBON é de maior relevância e 
certamente merece o apoio desta augusta Casa de Leis. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputada SERYS SLHESSARENKO - PT. 
 
Eu gostaria de aproveitar os dois minutos que me restam para chamar a 

atenção dos Srs. Deputados para a prorrogação do FEF. Esse famigerado FEF, que é o Fundo de 
Estabilização Fiscal, que aqui estão todas as perdas, município por município, do Estado de 
Mato Grosso, inclusive Cuiabá, mesmo com a proposta de alteração do FEF, feita pela 
Deputada Yeda Crucius, Cuiabá ainda perderá um milhão quatrocentos e setenta seis mil 
novecentos e setenta e cinco reais! E aí se segue todas as perdas dos outros municípios, um a 
um. 

Eu acredito, que caberia a nós, Deputados, movermos uma mobilização, 
porque se esse Fundo veio através de Emenda Constitucional, proposta pelo Srª Yeda Crucius, 
diminuindo um pouco a perda de cada município, é aquela velha história, é o mesmo que 
você dizer assim, quanto a essa alteração que ela propõe para o FEF: “Olha, me roubaram 100 
mil, vamos lhe dar 20 e o Senhor fica satisfeito”. Isso é o que está sendo dito para cada 
município aqui. 
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Portanto, eu acredito que cabe a nós, Deputados, fazermos uma mobilização 
pelos municípios do nosso Estado de Mato Grosso. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar um 

Requerimento de nossa autoria: 
Requeiro à Mesa, após ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado 

expediente ao Sr. Dr. Edésio Ribeiro, Digníssimo Diretor-Presidente da SANEMAT, para no 
prazo de 15 dias prestar as seguintes informações: 

1 - quais os motivos que culminaram com a demissão por justa causa do 
servidor Clarício Aparecido Ferreira, lotado no escritório da SANEMAT no Município de 
Matupá, em 1995; 

2 - encaminhar cópias de todo processo de rescisão contratual do referido 
funcionário; 

3 - cópia do processo de sindicância realizado pela SANEMAT, para a 
exoneração do funcionário; 

4 - se houver denúncia, enviar cópias. 
Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997 
Deputado BENEDITO PINTO - PSC. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Rene Barbour. 
O SR. RENE BARBOUR - Sr. Presidente, para apresentar uma Indicação de 

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

cópia ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Saúde, Júlio Strubing Müller Neto, a necessidade de 
conceder uma ambulância para o Município de Castanheira. 

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 Saúde, Júlio Strubing Müller Neto, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Castanheira é, hoje, uma cidade próspera e com um aumento populacional 

substancialmente crescente.  Apesar disso, existe somente uma ambulância no Município, e 
esta se encontra em condição bastante precária, não podendo atender nem ao menos as 
necessidades básicas dos doentes mais carentes. 

Diante deste fato, o Município necessita com urgência de uma nova 
ambulância, para que a população não venha a sofrer com o prejuízo irreparável da saúde de 
alguém, por falta de um socorro rápido e eficaz. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997 
Deputado RENE BARBOUR - PSDB. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JUNHO DE 1997, ÀS 
20:00 HORAS.  

 

 Pag.4  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Deputados, nobres 
Deputadas, para fazer uma Indicação: 

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

cópia ao Exm Sr. Secretário de Educação, a urgente necessidade de realizar a reforma da 

instalação elétrica da quadra desportiva e Escola Estadual de 1 e 2 Graus “Francisco A. 
Ferreira Mendes”. 

Com fundamento no que dispõe a Resolução n° 18/91, requeiro à Mesa 

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

Governador do Estado Dante Martins de Oliveira, com cópia ao Exm Sr. Secretário de 
Educação, expondo a urgente necessidade de realizar a reforma da instalação elétrica da 

quadra desportiva e Escola Estadual de 1 e 2 Graus “Francisco A. Ferreira Mendes”. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A educação das crianças e adolescentes é uma das prioridades, dentre outras, 

que devemos olhar com carinho e atenção. 
A urgente reforma nas instalações elétricas da quadra de esporte e da escola, 

certamente, aliviará as preocupações dos seus dirigentes quanto à segurança dos seus alunos e 
funcionários. 

Assim sendo, justifica-se esta Indicação, uma vez que a situação da escola vem 
se agravando a cada dia, colocando em risco a vida daqueles que dela fazem uso. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado ANDRÉ BRINGSKEN. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Manoel do Presidente. 
O SR. MANOEL DO PRESIDENTE - Sr. Presidente, nobres Pares, para 

apresentar uma Indicação e uma Moção de Pesar: 

1) INDICAÇÃO:  Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao 
Ilm° Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, a necessidade de incluir no Projeto do Linhão que 
ligará Sinop a Juara a interligação com o Município de Brasnorte. 

Com fulcro no Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao 
Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, 
mostrando a necessidade de incluir no Projeto do Linhão que ligará Sinop a Juara a 
interligação com o Município de Brasnorte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Mato Grosso não pode parar, e os projetos aqui desenvolvidos têm que 

abranger a maioria dos municípios de sua área de ação. 
A força e o prestígio de alguns municípios com uma economia de maior peso 

são beneficiados com projetos que visam fomentar seu desenvolvimento, motivo pelo qual 
pedimos a inclusão de Brasnorte no projeto do linhão que ligará Sinop a Juara. 

Brasnorte é um Município de aproximadamente 15 mil habitantes, com um 
potencial muito grande a ser explorado, pois conta com uma vasta área de cerrado da melhor 
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qualidade e uma das maiores pecuárias do Noroeste mato-grossense.  Conta, também, com 
uma média de 30 indústrias do ramo madeireiro, com consumo mínimo de 200 kwa por 
serraria. 

O Município já recebeu visita de grupos econômicos com interesse de instalar 
usina de açúcar, indústria de enlatados de sucos de frutas regionais, frigorífico, etc, mas todas 
se retraíram ao se depararem com o grande problema:  falta de energia elétrica. 

Brasnorte conta com mais de 10 associações de pequenos produtores rurais, 
com mil hortifrutigranjeiros cadastrados, não podendo expandir os seus projetos de granja de 
aves e outras atividades, também pela falta de energia elétrica. 

Com pesar, constatamos que famílias pioneiras, com grandes investimentos 
em maquinários e barracões, não puderam suportar o desgaste de tanta falta de recursos para 
poderem trabalhar com o mínimo necessário para produzir. 

Estamos preocupados, pois a indústria madeireira absorve 60% dos 
trabalhadores da região e já contamos com grande número de desempregados. 

Em síntese, não podemos nos privar de ofertar aos produtores as condições de 
produção e desenvolvimento. 

Negar-lhes energia elétrica é o mesmo que incitá-los ao êxodo rural, que na 
maioria das vezes, além de prejuízo ao campo, contribui com a violência nos grandes centros. 

Temos certeza de que com o empenho do Exm° Sr. Governador do Estado e o 
apoio de meus Pares, haveremos de beneficiar o Município de Brasnorte. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE - PDT. 
Deputado RIVA - PMN. 
 

2) MOÇÃO DE PESAR:  Fundamentado no Artigo 268, alínea “c”, do 
Regimento Interno desta augusta Casa, ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora 
deste Poder o encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares dos jovens Adriano Ferreira 
de Alencar e Elvis Ribeiro da Silva, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consternada 
com o trágico desaparecimento dos jovens Adriano Ferreira de Alencar e Elvis Ribeiro da 
Silva, ocorrido no dia 08.06 passado, presta solidariedade às famílias que sempre se 
orgulharão em ter tido em seus seios jovens dinâmicos e alegres que com dignidade sempre 
souberam preservar a tradição e o pioneirisno dos verdadeiros fundadores de Nova Olímpia e 
que, hoje, recebem nossa Moção de Pesar e solidariedade neste momento de dor. 

Mesmo sabendo que muitas vezes simples palavras não servem de bálsamo 
para superar uma grande perda, temos hoje a única certeza de que estes dois jovens são 
espíritos de luz que estarão velando por seus familiares e entes queridos. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE - PDT. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

algumas Indicações e dois Votos de Louvor: 
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1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário Pública e ao Ilm Sr. Diretor-Geral da Polícia Civil, a necessidade da 
ampliação e reforma da Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública e ao Ilm Sr. 
Diretor-Geral da Polícia Civil, mostrando a necessidade da ampliação e reforma da Delegacia 
de Polícia Civil de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Uma das principais reivindicações da população de Terra Nova do Norte diz 

respeito à necessidade da reforma e ampliação do prédio da Delegacia de Polícia Civil daquela 
município. 

As atuais dependências não condizem com as reais necessidades da 
comunidade e encontram-se em más condições de conservação, causando constrangimentos e 
dificultando as atividades dos policiais ali lotados. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, a necessidade da ampliação da rede de distribuição de 
água da Cidade de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, mostrando a 
necessidade da ampliação da rede de distribuição de água da Cidade de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Um dos bens mais preciosos para o ser humano é a água. Não há família que 

consiga viver com um mínimo de qualidade de vida sem a garantia do fornecimento do 
precioso líquido. 

Com o crescimento da área urbana da cidade de Terra Nova do Norte com a 
construção de novas casas, muitas famílias têm enfrentado graves transtornos com a ausência 
do fornecimento. 

Assim sendo, é necessária a urgente realização de estudos e a conseqüente 
ampliação da rede de distribuição de água local de acordo com a atual demanda. 

Solicito, portanto, a aprovação da presente matéria pelos nobres Deputados 
com assento nesta Casa de Leis. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JUNHO DE 1997, ÀS 
20:00 HORAS.  

 

 Pag.7  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

 

3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a necessidade da recuperação e asfaltamento da MT-130, no 
trecho que liga os municípios de Primavera do Leste, Paranatinga, Gaúcha do Norte, Novo São 
Joaquim. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico 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 recuperação e asfaltamento da MT-130, no trecho que liga os municípios de 
Primavera do Leste, Paranatinga, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Rodovia MT-130 é de importância vital para a comunicação e o 

escoamento de produtos agro-pastorís para os municípios de Primavera do Leste, Paranatinga, 
Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim e outros. 

A Prefeitura de Primavera do Leste vem fazendo a manutenção da estrada em 
um longo trecho somente com recursos próprios e este ano, também, com o apoio da 
Prefeitura de Parantinga e de produtores locais. 

Ocorre que essas medidas são paleativas e somente com o encascalhamento e 
o posterior asfaltamento da estrada haverá solução definitiva para a situação dessa rodovia 
que atravessa uma região que a cada ano amplia sensivelmente a sua produção e contribuição 
para o desenvolvimento do Estado. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

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

Exm Sr. Secretário de Educação e ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a necessidade da 

reforma completa da Escola Estadual de 1 e 2 Graus “José de Alencar”, localizado em 
Cachoeira da Fumaça, Município de Nova São Joaquim. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário de Educação e ao Ilm Sr. Diretor-

Presidente do DVOP, mostrando a necessidade da reforma completa da Escola Estadual de 1 e 

2 Graus “José de Alencar”, localizado em Cachoeira da Fumaça, Município de Nova São 
Joaquim. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A Escola Estadual de 1 e 2 Graus “José de Alencar”, localizado na Cachoeira 
da Fumaça, Município de Novo São Joaquim, encontra-se necessitando urgentemente de uma 
reforma completa em suas instalações físicas, hidráulicas e elétricas. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JUNHO DE 1997, ÀS 
20:00 HORAS.  

 

 Pag.8  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

A comunidade vem com justiça, reiteradamente, cobrando das autoridades 
competentes providências frente à atual situação. 

Cabe-nos aqui esclarecer que a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim já 
arcou com recursos próprios para a recuperação da Escola Diniz Alves de Toledo, localizada 
na sede do município. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

5ª) INDICAÇÃO: Indica ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT a 
necessidade da instalação de telefones públicos nas comunidades de Córrego de Ouro, Seixo 
Cabaçal e Cigarra, no Município de Rio Branco. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm Sr. Diretor-
Presidente da TELEMAT, mostrando a necessidade da instalação de telefones públicos nas 
comunidades de Córrego de Ouro, Seixo Cabaçal e Cigarra, no Município de Rio Branco. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A instalação de telefones públicos nas localidades de Córrego de Ouro, Seixo 

Cabaçal e Cigarra são antigas reivindicações da população do Município de Rio Brando, sendo 
que a sua viabilização possibilitará um excelente benefício para o cotidiano das famílias ali 
residentes. 

O pleito em questão foi encaminhado pelas lideranças locais ao nosso futuro 
governador, Senador Júlio Campos, com contribuição na elaboração do seu plano de Governo. 
Porém, acreditamos na urgente necessidade da instalação desses aparelhos e, assim, 
manifestamos dessa forma através deste expediente. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

6ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Educação, a necessidade da doação de um ônibus escolar para servir a 
comunidade do Assentamento Santo Ildefonso, Município de Novo São Joaquim. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Educação, mostrando a 
necessidade da doação de um ônibus escolar para servir a comunidade do Assentamento 
Santo Ildefonso, Município de Novo São Joaquim. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O assentamento Santo Ildefonso, localizado no Município de Novo São 
Joaquim, encontra-se em pleno estágio de consolidação, sendo que a partir do final deste ano 
a totalidade dos pequenos produtores já estarão residindo definitivamente na Agrovila central 
do projeto. 

Ocorre que as crianças em idade escolar que ali já residem vêm encontrando 
imensas dificuldades para estudar, sendo que atualmente têm que percorrer os 35 (trinta e 
cinco) quilômetros que separam a localidade da escola em que estudam na sede do município, 
amontoadas sobre uma caminhonete da Prefeitura, enfrentando poeira, chuva e frio e sem a 
segurança necessária. 

Como a municipalidade não tem condições financeiras para adquirir o 
veículo, somente com o apoio do Governo do Estado será possível a realização desse sonho 
para cerca de 70 (setenta) estudantes que passarão a freqüentar a escola a partir do próximo 
ano letivo. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

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

Exm Sr. Secretário de Educação, a necessidade da doação de um computador para a Escola 

Estadual de 1 e 2 Graus “Diniz Alves de Toledo”, no Município de Novo São Joaquim. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Educação, mostrando a 

necessidade da doação de um computador para a Escola Estadual de 1 e 2 Graus “Diniz 
Alves de Toledo”, no Município de Novo São Joaquim. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A comunidade escolar da Escola Estadual de 1 e 2 Graus “Diniz Alves de 
Toledo”, na sede do Município de Novo São Joaquim, está reivindicando a doação de um 
computador para ser instalado naquela unidade de ensino, o qual será de grande utilidade 
para os alunos, professores, direção e conselho escolar. 

À medida que há informações que o Governo do Estado prepara um 
programa de distribuição de computadores para a rede de escolas estaduais, nada mais justo 
que a Escola “Diniz Alves de Toledo” também possa ser contemplada com o seu. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

8ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, a necessidade da ampliação da rede de distribuição de 
energia e iluminação pública da Cidade de Terra Nova do Norte. 
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Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da CEMAT, mostrando a 
necessidade da ampliação da rede de distribuição de energia e iluminação pública da Cidade 
de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Cidade de Terra Nova do Norte vem apresentando crescimento ao longo do 

tempo, sendo que a atual rede de distribuição de energia urgana já não atende integralmente 
à demanda, devido ao surgimento de novas ruas e bairros e ao crescimento da população 
residente. 

Portanto, é necessária a realização de estudos e a ampliação do atual sistema 
com os benefícios inegáveis que o fornecimento de energia oferece a qualquer família ou 
estabelecimento comercial. 

Solicito a aprovação da presente matéria pelos nobres Deputados com assento 
nesta Casa de Leis. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

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

Exm Sr. Secretário de Saúde, a necessidade da construção e aparelhamento de postos de 
saúde em diversas comunidades de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Saúde, mostrando a necessidade 
da construção e aparelhamento de postos de saúde em diversas comunidades de Terra Nova 
do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A área da saúde configura-se como uma das grandes preocupações da 

população e lideranças de Terra Nova do Norte. É reivindica;cão antiga da comunidde a 
necessidade da construção e aparelhamento de postos de saúde nas comunidades de Nossa 
Senhora do Caravagio, Sétima Agrovila, Esteio e Oitava Agrovila, entre outras. 

Tal providência, indubitavelmente, será um grande benefício para essas 
famílias, à medida em que o atendimento ambulatorial poderá ser realizado na própria 
comunidade, evitando-se os deslocamentos para a sede do município, o que vem causando 
grandes transtornos à população. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
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10ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário de Segurança Pública e ao Comandante-Geral da PMMT, a necessidade da 
destinação de viaturas para as Polícias Civil e Militar de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública e ao 
Comandante-Geral da PMMT, mostrando a necessidade da destinação de viaturas para as 
Polícias Civil e Militar de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O destacamento da Polícia Militar e a Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova 

do Norte estão necessitando urgentemente de novas viaturas para que haja as condições 
necessárias para o trabalho dos policiais no exercício pleno das suas funções. 

Esta reivindicação vem ao encontro das reais necessidades da população, 
manifestada através das suas principais lideranças. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 

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

Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, a necessidade da instalação de telefonia celular no 
Município de Terra Nova do Norte. 

Com fundamento na Resolução n 18/91, de 08/05/91, indico à Mesa, 

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

Governador do Estado, com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, mostrando a 
necessidade da instalação de telefonia celular no Município de Terra Nova do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Cidde de Terra Nova do Norte desponta com um dos centros urbanos mais 

consolidados e com potencial de crescimento no Nortão Mato-grossense. 
A TELEMAT vem gradativamente implantando a telefonia celular nas 

principais cidades do Estado, acompanhando o ritmo de modernização das comunidades em 
nosso País. 

Assim sendo, é primordial que Terra Nova do Norte seja colocado no âmbito 
das prioridades dessa conceituada empresa quanto à sua programação de ampliação e 
implantação desse novo sistema. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
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12ª) VOTO DE LOUVOR: Com fundamento nos termos regimentais vigentes, 
requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado ao Sr. Mário 
Nishikawa, Presidente da Comissão Pró-Hidrovia Teles Pires/Juruena/Tapajós da Família 
Rotária de Alta Floresta, um Voto de Louvor vazado nos seguints termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar a sua satisfação, admiração e apreço aos 
membros da família Rotária de Alta Floresta, na pessoa do Presidente da sua comissão Pró-
Hidrovia Teles Pires/Juruena/Tapajós, Sr. Mário Nixhikawa, pelo profícuo e congregador 
trabalho em prol do desenvolvimento do nosso Estado. 

O espírito de iniciativa afinco e desprendimento demonstrados só comprovam 
o compromisso, amor a esta terra e a fé em seu futuro. Manifestamos, portanto, a nossa total 
solidariedade, empenho nessa luta que é uma das principais bandeiras de todo o povo mato-
grossense. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 
13ª) VOTO DE LOUVOR: Com fundamento nos termos regimentais vigentes, 

requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado aos Srs. Euze 
Elias Zahran, Antônio Turqueto e Zilmar Melatte, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente do Grupo Zahran e Gerente-Geral da TV Centro América, um Voto de Louvor 
vazado nos seguints termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar a sua satisfação e orgulho louvando a iniciativa 
da Grupo Zahran e da TV Centro América, nas pessoas dos seus Presidente, Vice-Presidente e 
Gerente-Geral, Srs. Euze Elias Zahran, Antônio Turqueto e Zilmar Melatte, face à 
inauguração das transmissões via satélite dos sinais televisivos das emissoras afiliadas da sua 
rede telecomunicações. 

A iniciativa configura-se como um dos fatos mais marcantes no processo de 
integração do nosso Estado, demonstrando o profundo compromisso e fé no futuro desta terra 
por parte do Grupo Zahran, potência empresarial que se destaca no Centro Oeste brasileiro 
pelo seu pioneirismo, arrojo e profissionalismo. 

A todos que colaboraram para esse objetivo vital, que elimina as distâncias 
imensuráveis e aproxima os mato-grossenses, nossa admiração, respeito e votos de plena 
realização. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1996. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO-PFL. 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Emanuel Pinheiro. 
O SR. EMANUEL PINHEIRO - Sr. Presidente, nobres Deputados, gostaria de 

deixar consignado nos Anais desta Casa pronunciamento do Senador Jonas Pinheiro realizado 
na Sessão do Senado Federal no dia de hoje, em alerta ao Senado da República com relação à 
elevação da alíquota de ICMS para as sementes comercializadas em Mato Grosso. Este 
pronunciamento será desdobrado nesta Casa e na Capital Mato-grossense, a partir de 
amanhã, por mais uma atitude antidemocrática e nefasta ao interesse público, em especial da 
agricultura mato-grossense, tomada pelo “ex-queridinho” Governador Dante de Oliveira: 
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“Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tomei conhecimento de recente decisão 

do Governo do Estado de Mato Grosso de, a partir de 1 de julho do corrente ano, suspender a 
isenção de cobrança de ICMS sobre a comercialização interna de insumos agropecuários. 

Esta decisão, Sr. Presidente, certamente irá provocar de imediato uma 
elevação dos custos de produção das explorações agrícolas em Mato Grosso no momento em 
que o setor busca recuperar-se da grave crise por que vem passando. Além disso, essa medida 
representa o desestímulo para o setor de produção de semente de Mato Grosso, já que, nesta 
data, aproximadamente 70% das vendas de sementes foram contratadas, entre vendedores e 
compradores, tornando-se impossível se proceder às alterações nas cláusulas contratuais que 
versam sobre o preço de venda. 

Mas, Sr. Presidente, o que é igualmente preocupante é ainda o fato de que a 
comercialização de sementes e demais insumos agropecuários a nível interno, ou seja, dentro 

de Mato Grosso, será tributada, a partir de 1 de julho, em 17%, enquanto que os 
provenientes de outros estados da região Centro-Oeste, tributados em 6%. 

Na prática, a semente produzida nos estados vizinhos entrará em Mato Grosso 
com 1/3 do ICMS cobrado da produção local, estabelecendo regime desfavorável de 
competição. Exatamente, com os produtos que geram empregos e tributos indiretos do próprio 
Estado. Como conseqüência, se estará atingindo gravemente o setor de sementes, atualmente 
um setor invejável, capacidade técnica e gerencial e que se estruturou, neste ano de 97, para 
que Mato Grosso seja autosuficiente na produção desse importante insumo. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, ao tomar conhecimento 
dessa lamentável decisão, como Parlamentar comprometido com a agricultura mato-
grossense, não poderia deixar, da tribuna desta Casa, de manifestar o meu mais profundo 
inconformismo com essa decisão do Governo de Mato Grosso. Entendo que essa é uma decisão 
que trará mais prejuízo à população mato-grossense que os eventuais benefícios decorrentes 
do aumento da arrecadação e que, em última base, demonstra miopia e o imediatismo do 
atual governante de Mato Grosso. 

Essa isolada decisão do Governo do Estado de aumentar a carga tributária 
incidente sobre os insumos comercializados internamente, está na absoluta contramão da 
política que vem sendo preconizada pelo setor e na mais absoluta dissonância com a política 
governamental vigente.  

Ao finalizar, assim manifesto o meu inconformismo com essa medida. 
Encareço ao Governador do Estado, Sr. Dante de Oliveira, para que reanalise essa decisão e 
não exponha o setor de produção de sementes e de outros insumos agropecuários, bem como 
os agricultores mato-grossenses, a uma perda de rentabilidade, competitividade, que deverá 
ter profundas repercussões negativas.” 

Portanto, Sr. Presidente, nobres Deputados, que esta Casa seja sensível a esse 
clamor e a esse alarme do Senador Jonas Pinheiro e da Associação de produtores de sementes 
de Mato Grosso, através do seu Presidente, o Sr. João Carlos Carvalho, que tomem alguma 
providência, no sentido de sensibilizar Dante de Oliveira para que não cometa mais este crime 
de lesa Pátria, desta feita com a agricultura mato-grossense. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado José Lacerda 
(AUSENTE). 

Sobre a mesa, nove Indicações de autoria do Deputado José Lacerda. 
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1ª) “Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Exm Sr. Secretário de Educação e ao Exm Sr. 
Secretário de Planejamento, a necessidade de inclusão da EEPSG ‘Maria da Glória Vargas 
Ochôa’, Município de Cotriguaçu, no Projeto Centro-Oeste. 

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 Educação e ao Exm Sr. Secretário de Planejamento, mostrando a necessidade de 
inclusão da EEPSG ‘Maria da Glória Vargas Ochôa’, Município de Cotriguaçu, no Projeto 
Centro-Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Investir na Educação torna-se primordial para a preparação das crianças e 

jovens, tanto para a formação da cidadania como também para dar bases da preparação para 
a vida. 

Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e capacitação são 
elementos essenciais para o mercado de trabalho. Para uma Educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-las de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 

A modernidade e a nova geração de Cotriguaçu, devem ser estimulados no 
ensino-aprendizagem com meios didáticos, audio-visuais e instalações que permitam o 
máximo desenvolvimento da capacidade social e cultural de suas crianças e jovens. 

Com a inclusão da EEPG ‘Maria da Glória Vargas Ochôa’ no Projeto Centro-
Oeste as aspirações da comunidade no tocante à questão educacional terão, certamente, reais 
condições de concretizarem. 

Cientes, portanto, da importância deste expediente indicatório para a área 
educacional desse município, conclamamos a todos os ilustres Pares, para que, com o 
imprescindível apoio de todos, aprovemos esta Indicação. 

Sala das Sessões, em 18 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 Educação e ao Exm Sr. 
Secretário de Planejamento, a necessidade de inclusão da EEPSG ‘Monte Verde’, Município de 
Nova Monte Verde, no Projeto Centro-Oeste. 

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 Educação e ao Exm Sr. Secretário de Planejamento, mostrando a necessidade de 
inclusão da EEPSG ‘Monte Verde’, no Município de Nova Monte Verde, no Projeto Centro-
Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
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Investir na Educação torna-se primordial para a preparação das crianças e 

jovens, tanto para a formação da cidadania como também para dar bases da preparação para 
a vida. 

Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e capacitação são 
elementos essenciais para o mercado de trabalho. Para uma Educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-las de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 

A modernidade e a nova geração de Nova Monte Verde devem ser 
estimuladas no ensino-aprendizagem com meios didáticos, áudio-visuais e instalações que 
permitam o máximo desenvolvimento da capacidade social e cultural de suas crianças e 
jovens. 

Com a inclusão da EEPG ‘Monte Verde’ no Projeto Centro-Oeste as aspirações 
da comunidade no tocante a questão educacional terão, certamente, reais condições de 
concretizarem. 

Cientes, portanto da importância deste expediente indicatório para a área 
educacional desse município, conclamamos a todos os ilustres Pares, para que, com o 
imprescindível apoio de todos, aprovemos esta Indicação. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 

3ª) “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 da 
aquisição de equipamentos para o Hospital Regional no Município de Colíder, pelo 
REFORSUS. 

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 da aquisição de equipamentos para o Hospital 
Regional no Município de Colíder, pelo REFORSUS. 

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

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 

4ª) “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 da 
aquisição de obras, instalações e equipamentos para o Centro de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Comodoro, pelo REFORSUS. 

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 da aquisição de obras, instalações e 
equipamentos para o Centro de Saúde da Prefeitura Municipal de Comodoro, pelo REFORSUS. 

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 prioritária 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 vistas 
ao pleno êxito do presente expediente indicatório. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 

5ª) “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 da 
aquisição de equipamentos para a Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa. 

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 da aquisição de equipamentos para a Fundação 
Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa. 

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

desenvolvimento, as necessidades enfrentadas pela população são muitas e em diversos 
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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 prioritária 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 vista 
ao pleno êxito do presente expediente indicatório. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 

6ª) “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 da 
aquisição de equipamentos para o Hemocentro. 

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 da aquisição de equipamentos para o 
Hemocentro. 

 
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 prioritária 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 vista 
ao pleno êxito do presente expediente indicatório. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 

 7ª) “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 
realização das obras e instalações e dos equipamentos do Centro Integrado de Apoio 
Psicossocial. 
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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 realização das obras e instalações e dos 
equipamentos do Centro Integrado de Apoio Psicossocial. 

 
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 prioritária 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 vista 
ao pleno êxito do presente expediente indicatório. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 

8ª) “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 
realização das obras e instalações e dos equipamentos da Escola de Saúde Pública . 

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 realização das obras e instalações e dos 
equipamentos da Escola de Saúde Pública . 

 
 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 prioritária 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. 
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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 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 

9ª) “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 
realização das obras e instalações  do Hospital do Câncer. 

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 realização das obras e instalações  do 
Hospital do Câncer. 

 
 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 prioritária 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. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB”. 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente (PAUSA).  

Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos (AUSENTE). Com a palavra, o nobre 
Deputado Paulo Moura (AUSENTE). Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 

O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, solicito a transferência da minha 
inscrição para a próxima Sessão. 

O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado.. 
Não havendo mais orador inscrito no Grande Expediente, passemos à Ordem 

do Dia. 
Em discussão todas as Indicações apresentadas no Pequeno Expediente da 

presente Sessão.  Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que as aprovam, 
permaneçam como se encontram (PAUSA).  Aprovadas.  Vão ao Expediente. 
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Requerimento de autoria da Deputada Serys Slhessarenko, ao Exm Sr. 
Secretário de Educação, Sr. Fausto Faria, solicitando informação sobre o Curso de Formação 
de Professores e Assessores do Estado de Mato Grosso no Programa Aceleração de 
Aprendizagem, realizado recentemente pela UNIC, com fornecimento de cópia do contrato 
entre o Estado de Mato Grosso e a UNIC. 

Em discussão o Requerimento de Informação.  Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. Vai ao Expediente. 

Requerimento de Informação de autoria do Deputado Benedito Pinto, ao Sr. 
Dr. Edésio Ribeiro, DD. Diretor-Presidente da SANEMAT, solicitando quais os motivos que 
culminaram com a demissão por justa causa do servidor Clarício Aparecido Ferreira, lotado 
no Município de Matupá. 

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

Moção de Pesar, de autoria do Deputado Manoel do Presidente, aos familiares 
dos jovens Adriano Ferreira de Alencar e Elvis Ribeiro da Silva, pelo trágico acidente,  ocorrido 
no dia 08.06 do corrente ano. 

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

Moção de Louvor, de autoria do Deputado Humberto Bosaipo, ao Sr. Mário 
Nishikawa, Presidente da Comissão Pró-hidrovia Teles Pires/Juruena/Tapajós da Família 
Rotária de Alta Floresta, pelo profícuo e congregador trabalho em prol do desenvolvimento do 
nosso Estado. 

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

Moção de Louvor, de autoria do Deputado Humberto Bosaipo, aos Srs. Euze 
Elias Zahran, Antônio Turqueto e Zilmar Melatte, respectivamente, Presidente, Vice-
Presidente do Grupo Zahran e gerente-geral da TV Centro América, face à inauguração das 
transmissões via satélite dos sinais televisivos das emissoras afiliadas da sua rede de 
telecomunicações. 

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 Redação Final, 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. 

Autoriza o Governo do Estado a criar o 
Fundo de Aval do 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 Governador do Estado 
sanciona a seguinte lei: 

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 às micro e pequenas empresas 
rurais. 
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Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 (noventa) dias 
contados da data de sua publicação. 

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

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

Em Redação Final, Projeto de Lei n 66/96, de autoria do Deputado José 
Lacerda, que cria o Fundo Estadual de Turismo - FUNETUR-MT, com a finalidade de captar 
recursos a fim de promover o Turismo no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

“Cria o Fundo Estadual de Turismo - 
FUNETUR, com a finalidade de captar 
recursos a fim de promover o Turismo 
no Estado de Mato Grosso e dá outras 
providências. 

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

Art. 1 Fica instituído, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento do 
Turismo, o Fundo Estadual de Turismo - FUNETUR-MT, com a finalidade de captar recursos a 
fim de promover e fomentar o turismo no Estado de Mato Grosso. 

Art. 2 Constituirão receitas do Fundo Estadual de Turismo - FUNETUR-MT: 
  I - recursos provenientes de transferência do Fundo Geral de        

Turismo (FUNGETUR); 
    II - dotações orçamentárias do Estado e recursos adicionais que a  lei  

estabelecer no transcorrer de cada exercício; 
 III - doações, auxílios contribuições, convênios, subvenções e 

transferências provenientes de entidades nacionais e internacionais, organizações 
governamentais e não-governamentais; 

  IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas 
na forma da lei; 

   V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias, 
oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras 
transferências que o Fundo Estadual de Turismo terá direito a receber, por força da lei e de 
convênios no setor; 

   VI - recursos advindos de convênios, acordos e contratos firmados 
entre o Estado e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais, federal, estadual 
ou municipal; 

  VII - receitas provenientes dos contratos de concessão de uso do 
Terminal de Turismo Social e Lazer de Salgadeira e do Balneário Hotel Termas Águas Quentes; 

  VIII - doações em espécies feitas diretamente ao Fundo; 
    IX - receitas provenientes de eventos de cunho turísticos e de 

negócios, além do resultado de suas bilheterias; 
    X - receitas provenientes da venda de publicações turísticas editadas  

pelo Poder Público; 
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  XI - a participação na renda proveniente de filmes e vídeos de 
propaganda turística do Estado; 

 XII - receitas provenientes da cobrança de aluguéis de espaços 
publicitários em logradouros turísticos; 

 XIII - cobrança  de taxas de serviços publicitários institucionais 
turísticos junto aos meios de hospedagem, agências de viagens e turismo, transportadoras 
turísticas, empresas de entretenimento e lazer, empresas organizadoras de congressos e 
eventos, lojas de artesanato e souvenir, e lojas que comercializam brindes e adornos 
promocionais turísticos; 

XIV - cobranças de taxas decorrentes de registros e licenciamento de 
empresas e serviços turísticos; 

XV - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 

§ 1 A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da 
Administração Pública Estadual, responsável pelo turismo, será automaticamente transferida 
para a conta do Fundo Estadual de Turismo, tão logo sejam realizadas as receitas 
correspondentes. 

§ 2 Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em 
instituições financeiras oficiais, em conta especial, sob a denominação - Fundo Estadual de 
Turismo de Mato Grosso - FUNETUR-MT. 

Art. 3 O Fundo Estadual de Turismo será administrado pela Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento do Turismo, tendo como Ordenador de Despesas o Secretário de 
Turismo, sendo os recursos depositados e movimentados, através de conta própria, no Banco 
do Estado de Mato Grosso - BEMAT. 

Art. 4  Compete ao Gestor do Fundo Estadual de Turismo: 
  I  - elaborar o Plano de Aplicação dos seus recursos; 
 II - aprovar os demonstrativos de Receita e Despesa mensalmente 

elaborados pelo Núcleo de Finanças da Secretaria, sendo o Núcleo de Planejamento o   órgão 
executivo do respectivo Fundo;      

III - exercer controle sobre a execução orçamentária do Fundo no que se 
refere aos empenhos, liquidação e pagamento das despesas e recebimento das receitas; 

IV  -  delegar competência aos subordinados. 

Art. 5 Os recursos do Fundo Estadual de Turismo - FUNETUR serão aplicados 
em: 

 I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de 
turismo desenvolvidos pelo Órgão da Administração Pública Estadual responsável pela 
execução da Política de Turismo, ou por órgãos conveniados; 

 II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de 
direito público e privado, para execução de programas e projetos específicos do setor do 
turismo; 

III - aquisição de material permanente e de consumo, além de outros 
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas; 

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis 
para prestação de serviços de turismo; 

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações de turismo; 
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VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento 
de recursos humanos na área de turismo; 

VII - edição de material de publicidade institucional, impressos e 
eletrônicos; 

VIII - eventos turísticos e de negócios geradores de fluxo de turistas para 
o Estado. 

Art. 6 O repasse de recursos para as entidades e organizações de turismo, 
legalmente reconhecida tal posição, será efetivado por intermédio do FUNETUR, de acordo 
com critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Turismo. 

Parágrafo único As transferências de recursos para organizações 
govenamentais e não-governamentais de turismo se processarão mediante convênios, 
contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e 
de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Estadual de 
Turismo. 

Art. 7 As contas e relatórios do gestor do Fundo Estadual de Turismo serão 
submetidas à apreciação do Conselho Estadual de Turismo - CETUR, mensalmente, de forma 
analítica. 

Art. 8 O Poder Executivo, através de Decreto, procederá, em noventa dias, à 
regulamentação da presente lei. 

Art. 9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.” 

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

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 88/97, de autoria das Lideranças 
Partidárias, que reduz a base de cálculo de ICMS nas operações específicas 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 2ª discussão, Projeto de Lei n 119/97, de autoria do Deputado Wilson 
Santos, que denomina a Ferrovia Vicente Emílio Vuolo no trecho da FERRONORTE que 
atravessa o Estado de Mato Grosso e dá outras providências.  

Solicito que inverta a Pauta, para que a matéria seja melhor analisada. 
Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. 
Nós gostaríamos de alertar aos Srs. Deputados que o Sr. Secretário de Estado 

da Agricultura, Deputado Chico Daltro, encontra-se na Casa para uma reunião na Sala da 
Presidência, para falar sobre o Fórum Estadual de Agricultura, que está sendo realizado nos 
Municípios e gostaríamos de contar com a presença dos colegas Deputados.  

Em função disso,  e não havendo oradores inscritos nas Explicações Pessoais, 
antes de encerrar a presente Sessão, comunicamos que a próxima Sessão será no horário 
regimental, amanhã pela manhã. 

Compareceram a esta Sessão, os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do 
Partido da Frente Liberal - Emanuel Pinheiro, Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin, Romoaldo 
Júnior; da Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira - Roberto Nunes e Rene 
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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 Democrático 
Trabalhista - Zilda; da Bancada do Partido dos Trabalhadores - Serys Slhessarenko; da 
Bancada do Bloco Parlamentar Democracia - Benedito Pinto (PSC), Eliene (PSB), André 
Bringsken (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA), Jorge Abreu (PMN), Riva (PMN) e Manoel do 
Presidente (PDT). 

Deixaram de comparecer a esta Sessão os seguintes Srs. Deputados: Luiz 
Soares e Ricarte de Freitas, do PSDB; Wilson Santos, do PDMB; Quinca dos Santos e Paulo 
Moura, do PPB;  Nico Baracat (PMDB) e  Pedro Satélite (PMDB), do Bloco Parlamentar 
Democracia. 

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