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ATA N 081 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE       -  DEPUTADO RIVA       

1 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO BENEDITO PINTO (EM EXERCÍCIO) 

2 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE 
 
 
 

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

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 08:45 HORAS E REABERTA ÀS 09:30 HORAS.) 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão. 
Solicito ao Deputado Benedito Pinto que assuma a 1ª Secretaria. 

(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A 1ª SECRETARIA.) 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Sr. 2 Secretário que proceda à leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 
12 DE JUNHO DE 1997, ÀS  11:45 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 - Não há Expediente a ser lido, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do 

Pequeno Expediente (PAUSA). Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 

O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, para encaminhar Ofício n 055/97, 

datado em Cuiabá, 19 de junho de 1997, que encaminha Mensagem n 24/97: 
“Sr. Presidente, 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa augusta Assembléia 

Legislativa a Mensagem n 24/97, acompanhada do incluso Projeto de Lei que ‘concede 
pensão especial ao Sr. Eli Modesto Curvo e dá outras providências’. 

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevado apreço.” 
Atenciosamente, 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado  

Mensagem n 24/97. 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, 
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DEPUTADOS: 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de V. Exªs o incluso Projeto 

de Lei que ‘concede pensão especial ao Sr. Eli Modesto Curvo e dá outras providências’. 
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O beneficiário é cidadão mato-grossense, filho de tradicional família, 
diplomado como engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, 
de Piracicaba, Estado de São Paulo, com graduação no ano de 1948, com 49 anos de vida 
profissional de grandes méritos. 

Dedicado, proficiente, de reconhecida competência, honrado e ordeiro, 
recém-formado radicou-se em Cuiabá, seu berço natal, entregando-se desde cedo, às lides da 
agrimensura, nos primórdios da década de cinqüenta e, nessa militância, desbravador e 
sertanista, palmilhou nos diversos quadrantes do hinterland mato-grossense, especialmente, 
na região do médio e do baixo Araguaia, onde despontou como um dos mais ativos e 
destemidos agrimensores credenciados e a serviço do então Departamento de Terras e 
Colonização do Estado, no período de 1952 a 1966. 

Junto à Justiça Federal e Estadual, desempenhou funções de Perito Judicial, 
Arbitrado e Assistente Técnico, atuando em diversas ações transitadas naquelas Cortes de 
Justiça, com imparcialidade e justeza. 

Esteve presente com relevantes serviços prestados ao Ministério da 
Agricultura e à CODEMAT, colaborando, também, com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, 
nesta como Diretor de Parques e Jardins. 

Executou diversas demarcações e avaliações de áreas expropriadas pelo 
INCRA e em áreas de colonização, tanto para o setor público, quanto para o privado, sob 
notória confiabilidade. 

A serviço da Justiça Estadual, em um dos seus últimos trabalhos periciais, 
vitimou-se gravemente em acidente de carro, no qual pereceram dois dos seus companheiros 
de viagem, salvando-se milagrosamente. 

Sobraram-lhes, de fraturas diversas recebidas então, seqüelas e limitações 
físicas, que o impediram de prosseguir nas lides da Agrimensura. 

Atualmente, com quase 74 anos de idade, desprotegido de função pública e 
dos benefícios da previdência de qualquer natureza, vive situações difíceis para o seu sustento 
e o de sua família. 

Desfruta o Senhor Eli Modesto Curvo do melhor conceito dentre seus pares, 
perante a sociedade mato-grossense a quem bem soube servir, merecedor, assim, da 
homenagem e das prerrogativas que lhe confere o projeto de lei que ora é submetido a essa 
augusta Casa. 

Pelo muito que o Senhor Eli Curvo ofereceu ao Estado e à Nação, o tributo do 
reconhecimento de Mato Grosso é apenas um pouco do que a sociedade pode demonstrar-lhe, 
em respeito, compreensão e gratidão para com esse conterrâneo notável. 

A sensibilidade, o humanismo e a solidariedade dos eminentes Deputados, 
pela aprovação do presente Projeto de Lei, emprestarão, por certo, apreço singular e os ativos 
sentimentos do povo mato-grossense. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de junho de 1997 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado  
 
PROJETO DE LEI: 

Concede pensão especial ao Senhor Eli 
Modesto Curvo e dá outras 
providências. 
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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 concedida ao Senhor Eli Modesto Curvo uma pensão especial cujo 
valor corresponderá, mensalmente, a 05 (cinco) vezes a remuneração estipulada à Referência 
I da Tabela de Vencimentos da Administração Direta - Nível Superior - 20 horas, de que trata 

a Lei n 6.583, de 13 de dezembro de 1994. 
Parágrafo único  A pensão referida neste artigo é intransferível e 

inacumulável com qualquer outra percebida dos cofres estaduais, exceto a pensão 
previdenciária. 

Art. 2 As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta 
de dotação própria do orçamento do Estado. 

Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4 Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de junho de 1997 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado  
 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, dois Projetos de Lei de autoria do 

Deputado Riva: 
1°) PROJETO DE LEI: 

Cria o “Selo de Pureza” e dispõe sobre 
o padrão de qualidade do guaraná e 
seus derivados 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 Governo do Estado sanciona 
a seguinte lei: 

Art. 1 O guaraná puro ou seu derivado será constituído exclusivamente de 
produtos oriundos das espécies vegetais Paulínia cupana H.B.K. typica e Paulínia cupana 
variedade sorbilis, pertencentes à família das Sapindáceas na forma de bastão ou xarope. 

Parágrafo único O produto será classificado quanto à forma de 
apresentação em: 

I - guaraná bastão; 
II - guaraná em pó; 
III - guaraná xarope. 

Art. 2 O guaraná poderá ser apresentado comercialmente composto com 
outros produtos de sabor e aroma diferenciados. 

Art. 3 Fica criado o Selo de Pureza para o guaraná, outorgado pela Secretaria 
de Estado de Saúde, em parceria com o INDEA - Instituto de Defesa Agropecuário e com 
entidades representativas do Setor, aos estabelecimentos que industrializarem o produto, 
conforme os requisitos desta lei. 
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§ 1 A adição de outros produtos à espécie guaraná, conforme dispõe o 

Art. 2, somente será permitida quando a mistura for avalizada por parecer de profissional 
químico, que se responsabilizará tecnicamente pelo produto. 

§ 2 Quando o produto for aromatizado, deverá apresentar, compondo a 
designação expressa no rótulo, a expressão “sabor...” ou “aromatizado com...”. 

§ 3 Quando o produto contiver açúcar na composição, deverá 
apresentar a expressão “com açúcar”, determinando o percentual de mistura, na rotulagem. 

§ 4 O guaraná em grão não levará o Selo de Pureza, conforme o Art. 3 
desta lei. 

Art. 4 O guaraná composto poderá ser misturado a especiarias, açúcares, 
óleos essenciais, com a finalidade de aromatizar ou conferir um sabor e/ou aroma peculiar. 

Parágrafo único  Este selo será impresso na embalagem do produto que 
receber o certificado de pureza, seguido do nome da erva ou vegetal que lhe confere sabor 
peculiar. 

Art. 5 A Secretaria de Estado de Saúde definirá, regulamentará e fiscalizará 
os padrões relativos a características físico-químicas, organolípticas, níveis de aditivos 
intencionais, aditivos incidentais e requisitos gerais de higiene, fixando os padrões 
microscópicos e microbiológicos, relativos ao guaraná e demais produtos dele originados, 
além de outros requisitos técnicos que preservem a saúde do consumidor. 

Art. 6 A rotulagem do guaraná, sob qualquer forma de comercialização, 
deverá conter as seguintes indicações: 

I - a designação correta do produto; 
II - a designação dos componentes, inclusive aromas, açúcares e/ou 

óleos essenciais, quando utilizados, na ordem decrescente das respectivas quantidades; 
III - instruções para armazéns e conservação do produto; 
IV - a identificação do lote ou partida; 
V - data de fabricação por extenso; 
VI - nome e registro do profissional responsável técnico, quando o 

produto for guaraná composto; 
VII - selo de pureza com o seguinte enunciado: “SELO DE PUREZA - 

GUARANÁ 100% PURO”. 

Art. 7 Aplicar-se-á, subsidiariamente, o Decreto Federal n 87.105, de 19 de 

abril de 1982, e a Portaria n 070, de 16 de março de 1982, do Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento. 

Art. 8 O Poder Executivo regulamentará esta lei, 120 (cento e vinte dias) 
contados da data de sua publicação. 

Art. 9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo criar regras claras para a 

comercialização do GUARANÁ no Estado de Mato Grosso, normatizando o conteúdo do 
produto, contemplando com um SELO DE PUREZA as marcas que oferecem ao mercado um 
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produto de qualidade comprovada, benéfica para o consumo e atendendo à expectativa do 
consumidor. 

É de conhecimento geral o apego com o guaraná no Mato Grosso, tornando-o 
uma bebida símbolo de tradição e plenamente incorporada à cultura dessa terra. Vê-se nele o 
propósito de atingir, além do sabor especial, resultados curativos, tais as propriedades que 
apresenta. 

Sabedores dessa preferência dos mato-grossenses, cada dia surgem no 
mercado novas marcas no intuito de atrair mais consumidores, inclusive com a absorção de 
novas tecnologias capazes de produzir uma gama de variedades ao comércio. 

O mérito deste Projeto de Lei é dar condições para que a indústria escolha o 
tipo de produto, não obedecendo apenas seus interesses “lucro”, mas ao mesmo tempo, 
assegurando um padrão de qualidade e de identidade do que vai ser consumido. 

É uma propositura que  também incorpora principalmente o respeito ao 
interesse público e que atende ainda ao mais alto interesse dos degustadores do GUARANÁ, 
elemento símbolo da união e fraternidade. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 1997. 
Deputado RIVA - PMN 
 
Nessa questão do guaraná, nós temos tomado, muitas vezes, produtos de 

péssima qualidade sem nenhum controle. Por isso, nós queremos regulamentar essa questão.  
2°) PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre a adoção de áreas 
estaduais por pessoas físicas ou 
jurídicas, de equipamentos urbanos e 
comunitários e de escolas estaduais e 
dá outras providências. 
 

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

Art. 1 As áreas, os equipamentos urbanos e comunitários e as escolas 
públicas estaduais podem ser adotadas por pessoas físicas ou jurídicas. 

Art. 2 Considera-se adotante a pessoa física ou jurídica que se responsabilize 
pela conservação e manutenção do objeto da doação, bem como que participe, no todo ou em 
parte, da implantação de novos equipamentos ou escolas. 

Art. 3 As propostas serão encaminhadas às Secretarias de Estado ou órgãos a 
que pertencem os bens. 

Art. 4 A tais órgãos compete a coordenação da gerência de adoções em cada 
área, dando-lhe apoio técnico, material e humano. 

Art. 5 As deliberações da gerência de adoções ficam sujeitas à homologação 
do secretário ou responsável pela área. 

Art. 6 A adoção de que trata esta lei desenvolver-se-á em processo 
administrativo unificado do que constarão os documentos, as informações necessárias ao seu 
exame e decisão, bem como os atos administrativos emanados da Administração Pública 
Estadual. 
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Parágrafo único  Constarão, obrigatoriamente, do processo 
administrativo unificado: 

I - comprovante de publicação em órgão oficial ou de grande circulação 

no Estado da relação de que trata o artigo 3, II da presente Lei; 
II - declaração estadual circunstanciada das condições urbanísticas de 

ocupação do solo, traçado e regime dos equipamentos a serem adotados; 
III - apreciação e aprovação de proposta de adoção; 
IV - licenciamento para manutenção e conservação. 

Art. 7 As comunidades das áreas em que se inserirem as adoções, desde que 
reconhecidas como existência regular, deverão ser notificadas a manifestar-se nos respectivos 
processos administrativos que tratam de adoções de áreas e de equipamentos de lazer, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados do dia útil imediatamente seguinte à notificação, sob pena de 
decadência do direito. 

Art. 8 As pessoas físicas ou jurídicas pretendentes à adoção de áreas e 
equipamentos urbanos comunitários qualificar-se-ão apresentando, quando couber, atestado 
de reconhecimento pelo Poder Executivo Estadual, Municipal ou Alvará de Funcionamento e 
negativa de impostos municipais. 

Art. 9 A gerência de adoções realizará a classificação, levando em conta os 
objetivos da administração, sendo que, no final, o processo deverá ser submetido à apreciação 
da Assembléia Legislativa. 

Art. 10 Poderá o interessado adotar mais de um equipamento, parte dele ou 
consorciar-se na adoção, devendo ser firmado um termo de cooperação onde constem as 
atribuições das partes. 

§ 1 O Termo de Cooperação terá vigência de 01 (um) ano, prorrogável 
automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, salvo se uma das partes manifestar sua 
vontade contra a prorrogação antes do término da vigência. 

§ 2 Caberá à gerência de adoções verificar a implementação das 
normas técnicas aplicáveis a cada equipamento adotado. 

Art. 11 O adotante receberá da gerência de adoções instruções técnicas dos 
custos relativos à instalação e recuperação das áreas e dos equipamentos adotados, bem como 
da maneira de prosseguir sua manutenção e conservação. 

Art. 12 Se requeridos esclarecimentos ao adotante quando da prorrogação do 
Termo de Cooperação, estes deverão ser prestados no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
cessar a adoção. 

Parágrafo único  Serão considerados como elementos positivos à 
prorrogação os serviços e obras que o adotante tenha executado na área e no equipamento. 

Art. 13 Implicará o desfazimento da adoção, sem notificação prévia, bem 
como a retirada de toda publicidade do adotante, o desrespeito às normas desta lei e do Termo 
de Cooperação. 

Art. 14 Exercerá o Poder Executivo Estadual permanente fiscalização das 
áreas e dos equipamentos adotados. 

Art. 15 A adoção não gera qualquer direito de exploração comercial das áreas 
e dos equipamentos para o adotante, nem altera a natureza de uso e gozo do bem público. 
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Art. 16 Passa a fazer parte integrante das áreas e dos equipamentos adotados 
toda benfeitoria realizada, não gerando qualquer direito de ressarcimento das despesas 
realizadas pelo adotante. 

Art. 17 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
São notórias as dificuldades do Poder Público Estadual de preservar algumas 

áreas importantes pela localização e pelo significado que podem ter para as populações dos 
locais em que se encontram. 

Apenas para dar uma idéia, cito os trevos de estradas estaduais, praças e 
jardins de escolas estaduais. Na maioria das vezes, estes locais são mal-conservados, 
abandonados, esquecidos e poderiam estar bem melhor do que estão, inclusive com 
equipamentos que poderiam ser utilizados pela população. 

Sabemos que a falta de recursos para obras não prioritárias ou de primeira 
necessidade tem sido um problema do Poder Público. Outrossim, temos visto empresas 
modernas e arrojadas que, além de dar nova vida às áreas mencionadas, renovando-as e 
fazendo o trabalho das autoridades estaduais, poderiam aproveitá-las para a promoção de 
seus produtos ou, simplesmente, a integração com a sociedade em que se inserem. 

Como um convênio que vier a ser celebrado não vai onerar os cofres públicos, 
pelo contrário, vai livrá-los de um encargo, entendo de fundamental importância a aprovação 
desta lei que tanto sucesso tem feito em alguns municípios onde, de forma semelhante, já está 
vigorando. A adoção de áreas públicas por pessoas físicas ou jurídicas é, pois, uma grande 
saída para o Poder Público e empresas de iniciativa privada e para a conservação de tais áreas. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 1997 
Deputado RIVA - PMN 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para 

comunicar à Presidência que, em virtude de ter assumido compromissos no interior, estarei 
ausente nas Sessões de terça-feira à noite e quarta-feira de manhã. Estarei a serviço no Norte 
de Mato Grosso. 

Pediria, Sr. Presidente, se tivermos que votar esses dois Vetos e um Projeto de 
Lei de minha autoria, para que fossem colocados em pauta após o meu retorno. Esse é um 
pedido que faço, particularmente, ao Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado. 
Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos... 
Antes, porém, solicito às Lideranças Partidárias que, com base no Artigo 475, 

indiquem os nomes dos membros que irão compor a Comissão Especial de Reforma 

Constitucional, uma vez que, não indicado, esta Presidência fará uso do Artigo 41, § 1, para 
que a Comissão possa funcionar. 

Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente Riva, nobres colegas Deputados, 

servidores da Assembléia, Imprensa Mato-grossense, para apresentar várias proposições de 
nossa autoria: 
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1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm.° Sr. Governador do Estado, Eng Dante 

Martins de Oliveira, com cópia ao Ilm Sr. Presidente do DVOP, Vítor Cândia, a necessidade 
de asfaltar 2.500 metros no Bairro Barbado. 

Com fulcro no que preceitua o Artigo 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, Eng. Dante Martins de Oliveira, com cópia ao 

Ilm Sr. Presidente do DVOP, Vítor Cândia, indicando o que menciona. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Bairro Barbado, localizado às margens do Córrego do mesmo nome, por ser 

uma área baixa e de planície facilmente alagável, sofre com maior intensidade os efeitos das 
chuvas e enxurradas, conseqüência das águas de diversas outras regiões que encontram seu 
escoadouro naquele córrego. 

Esta situação se agrava ainda mais onde o solo está a descoberto, pois aí se 
juntam às águas o material sólido, provocando, com isso, o entupimento das bocas de lobo e 
manilhas, causando o alagamento das residências. 

O asfaltamento daquelas ruas, assim, se impõe por dois motivos: reduzir a 
poeira, melhorando o tráfego de veículos, e impedir a ocorrência de cheias que infernizam os 
moradores daquele bairro. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 1997 
Deputado WILSON SANTOS - PMDB. 
 
2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm.° Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura, 

Deputado Federal Antônio Joaquim, a necessidade da implantação imediata de rede de água e 
energia elétrica aos moradores do Bairro Novo Colorado - 2ª Etapa. 

De acordo com o que dispõe a alínea “g” do Artigo 239 do Regimento Interno 
desta augusta Casa, requeiro à Mesa Diretora deste Poder, após ouvido o soberano Plenário, o 
encaminhamento do presente expediente ao Exm.° Sr. Secretário de Estado de Infra-Estrutura, 
Deputado Federal Antônio Joaquim, indicando o que menciona. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Neste começo de era, cujos avanços tecnológicos nos remetem a discussões do 

tipo clonagem, com o estabelecimento de rebanhos de alta linhagem; a Engenharia Genética 
buscando novas variedades de alimentos de alta rentabilidade; a Bioquímica rompendo a 
fronteira do saber em busca da cura de doenças graves; a Informática estabelecendo 
crescentes pontos de conexão na Rede Mundial; enfim, onde a informação e o conhecimento 
se desenvolvem de forma impressionante, impulsionando nosso País a galgar patamares que o 
coloquem no ranking de Primeiro Mundo, não podemos assistir que nas nossas cidades 
encontremos, ainda, situações de falta de infra-estrutura básica de urbanismo. 

Não é de se espantar, mas no seio da nossa Capital, não são poucos os bairros 
que estão à beira do caos social, sem água tratada, sem esgoto, sem energia elétrica, sem 
pavimentação ainda que a mais simplória, sem canalização da água pluvial, enfim, sem o 
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mínimo exigido para que uma sociedade seja, através de seus indicadores sociais, considerada 
de primeiro mundo. 

Discute-se a redução da mortalidade infantil, a redução do analfabetismo, a 
baixa expectativa de vida dos brasileiros, etc, etc, etc, mas pouco, quase nada, é concretizado 
no sentido de tornar realidade as tão sonhadas melhorias sociais. 

Nesta situação, está a 2ª Etapa do Bairro Novo Colorado, onde residem mais 
de 350 (trezentas e cinqüenta) famílias, onde não existe água tratada para fazer os alimentos, 
matar a sede, lavar roupas, casas e utensílios domésticos, não existe esgoto, para estabelecer 
garantias de bom saneamento, evitando-se proliferação de endemias, como há pouco se viu 
no País com a cólera, não há, inclusive, rede de distribuição de energia elétrica, para manter o 
mínimo de conforto àqueles moradores. 

Importante salientar que estes são serviços públicos, e que, somente ao Estado 
cabe o ônus de prestá-los, não lhe cabendo a opção de se furtar em exercê-los, até porque a 
nossa Constituição cidadã assim impõe. 

Isto posto, é a presente indicação no sentido de, através de uma ação cívica, 
estabelecermos uma política séria no sentido de manter aos munícipes cuiabanos e mato-
grossenses uma infra-estrutura básica, que é, no presente caso, a construção da rede de água 
e de distribuição de energia elétrica para as mais de 350 (trezentas e cinqüenta) famílias da 
2ª Etapa do Bairro Novo Colorado, neste município. 

É por estas, entre outras razões, que temos certeza que contaremos com o 
apoio deste colendo Plenário, para a presente Indicação. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 1997 
Deputado WILSON SANTOS - PMDB. 
  
3ª) PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre requisitos para o 
pagamento a terceiros por parte dos 
organismos estatais 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°  As pessoas físicas e jurídicas cujo crédito com o Estado, ou qualquer 
organismo por ele controlado, seja superior ou igual ao seu débito com qualquer destas 
entidades ficam isentas de qualquer tipo de penalidade cuja origem sejam esses débitos. 

Art. 2°  A comprovação da existência do débito dos entes estatais para com as 
pessoas físicas e jurídicas é de competência dessas pessoas e será feita através de documento 
hábil reconhecido pela Justiça. 

Art. 3° Nenhum órgão estatal poderá se negar a fornecer certidões relativas a 
créditos existentes com a mesma, quando solicitada formalmente, sob pena de demissão do 
responsável pela sonegação da informação. 

Art. 4° O prazo máximo para a entrega das informações referidas no § 3° 
desta lei é de 3 (três) dias úteis, prorrogáveis por mais 3 (três) dias, através de despacho 
fundamentado da autoridade responsável financeiramente pelo órgão. 
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Art. 5° Quando do pagamento das entidades que tenham créditos com o 
Estado ou com empresas por ele controladas, serão descontadas as dívidas por ventura 
existentes destes credores com os órgãos estatais, facultativamente até o valor de hum mil 
reais e obrigatoriamente acima deste limite. 

Art. 6°  O Estado e suas controladas ficam obrigados a elaborar uma lista de 
devedores e credores, atualizada semanalmente, que será de conhecimento de todos os 
responsáveis financeiros por empresas ou entidades estatais. 

Art. 7°  O não cumprimento desta lei implica, entre outras sanções, na 
nulidade dos atos daí advindos e/ou no reparo dos danos provocados pelo responsável pela 
atitude. 

Art. 8°  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Um dos objetivos principais da legislação é, sem dúvida, regularizar o 

relacionamento entre forças díspares da sociedade, de forma que os mais fracos não sejam 
subjulgados pelos mais fortes. 

No caso do relacionamento Estado/Sociedade, infelizmente, o poder do 
primeiro tem provocado distorções a seu favor com evidentes prejuízos para a segunda. 

Uma destas distorções ocorre quando do relacionamento econômico, em que 
a força do Estado ou dos órgãos por ele controlado leva os cidadãos/ou empresas a se 
subordinarem a sanções impostas por esses órgãos, quando na realidade estão eles mesmos em 
faltas ainda maiores com estes entes, incapazes de agir contra o Estado por falta de 
instrumentos legais que lhes permitam cobrar estes débitos, estes credores, acabam passando 
por situações vexatórias, graças ao imenso poder coercitivo que possui os entes estatais para  
fazer valer os seus direitos. 

Por outro lado se sabe que, muitas vezes, pessoas inescrupulosas, encasteladas 
em altos cargos de órgãos estatais, prevalecem dessa condição para lesar o Estado, fazendo 
acertos com inadimplentes, repassando a estes devedores recursos indevidos com evidentes 
prejuízos ao patrimônio público, sem que no entanto se possa tomar qualquer providência 
contra estes predadores dos recursos estatais. 

Esta lei tem a pretensão de regular e normatizar estas transações de forma a 
torná-la mais justa e transparente, equilibrando as forças dos entes que se interfaceiam nesses 
procedimentos, além de permitir a punição daqueles que se utilizam do poder para lesar o 
povo, quer submetendo-o a cobranças injustas, quer dilapidando o patrimônio público. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997. 
Deputado WILSON SANTOS - PMDB. 
 
4ª) PROJETO DE LEI: 

Institui a meia passagem para 
estudantes nas linhas de transporte de 
passageiros intermunicipais e dá outras 
providências. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 
o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a 
seguinte lei: 

Art. 1 Fica instituído o desconto de 50% (cinqüenta por cento) nas passagens 
para estudantes  de Mato Grosso, nas linhas de transporte de passageiros  intermunicipais, de 
acordo com os critérios estabelecidos na presente lei. 

Art. 2 A meia passagem somente será concedida aos estudantes nos seguintes 
casos: 

I - em percurso que o transporte do seu local de estudo para a residência 
estudantil e vice-versa, mediante apresentação da Identidade Estudantil da Associação Mato-
grossense dos Estudantes ou da União Nacional dos Estudantes, emitida pela entidade do 
respectivo estabelecimento de ensino e uma credencial fornecida pelo Conselho Estadual de 
Transporte, na qual constará o itinerário a ser percorrido; 

II - em viagem de pesquisa e estágio, bem como participação em 
Congressos, Encontros, Seminários e similares, devidamente autorizada pela direção do 
estabelecimento de ensino a que pertence, na qual constará o roteiro e duração prevista do 
evento. 

Art. 3 Para expedição da credencial citada no inciso I, do artigo anterior, 
cujo prazo da validade é de 01 (um) ano, renovado automaticamente por igual período, fica 
estabelecido que: 

I - a entidade representativa de cada categoria estudantil encaminhará 
ao Conselho Estadual de Transporte a solicitação de emissão de Credencial, acompanhada de: 

a) comprovante  de residência dos pais; 
b) comprovante de matrícula fornecida pela direção do 

estabelecimento escolar ou atestado de freqüência escolar, no caso de renovação. 

§ 1 O Conselho Estadual de Transporte emitirá as credenciais 
solicitadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento 
aposta no protocolo de recebimento da documentação encaminhada pela entidade 
representativa da categoria estudantil. 

§ 2 A credencial fornecida pelo Conselho Estadual de Transportes  é 
pessoal e intransferível, sujeitando os infratores às penas da lei. 

Art. 4 As concessionárias das linhas intermunicipais de transporte de 
passageiros obrigam-se a afixar em local visível do seu guichê de venda de passagens 
informações detalhadas sobre os benefícios advindos da presente lei. 

Art. 5 Para fiel execução da presente lei, o Poder Executivo baixará normas 
complementares no prazo de 30 (trinta) dias após a sua publicação. 

Art. 6 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O benefício proposto aos estudantes tem como objetivo principal tentar 

reduzir a evasão escolar que apresenta, atualmente, índices incompatíveis com a 
responsabilidade  e obrigações do Estado, e que tem, na função transporte, uma das suas 
principais causas. 
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Embora o Estado  procure aumentar a oferta de vagas, nem sempre elas são 
espacialmente distribuídas de forma adequada, gerando a necessidade de deslocamento de 
grande contingente de estudantes, principalmente em Mato Grosso, onde as distâncias são 
consideráveis. 

O custo do item transporte tem peso considerável nos orçamentos domésticos 
e as populações que mais necessitam desse serviço quase sempre são aquelas de menor renda 
familiar que, por esse motivo, ocupam os municípios menores, necessitando, portanto, vencer 
distâncias maiores com passagens mais caras. 

Como o preço das passagens varia com os aumentos dos combustíveis, muito 
mais freqüentes que os reajustes salariais, a medida ora proposta ajudará a reduzir as 
interrupções extemporâneas da freqüência escolar ocasionadas por constrangimentos de 
ordem financeira. 

Sabemos que o Estado de Mato Grosso possui poucas instituições de ensino 
superior forçando o deslocamento de estudantes do interior para os grandes centros, o que 
significa acrescentar ao orçamento familiar os custos com o transporte dos estudantes. 
Devemos considerar as enormes distâncias entre os município - uma realidade em Mato 
Grosso. 

Este projeto ainda visa, também, favorecer a pesquisa - elemento fundamental 
para a boa formação do estudante. Com a redução no custo do transporte, o estudante poderá 
se deslocar para outras regiões com o objetivo de pesquisar e conhecer a diversidade existente 
em Mato Grosso, tanto na área sócio-econômica, como no aspecto das potencialidades 
naturais deste Estado. 

O benefício da meia passagem já inclui menores de 12 anos, estudantes ou 
não. Como sabemos, tal benefício já existe para os usuários do transporte aéreo (Port. 957 do 
DAC). Ora, o preço das passagens aéreas restringe o uso desse meio de transporte para a 
classe mais favorecida. Enquanto isso, a classe de menor renda se vê obrigada a usar o 
transporte rodoviário e, sem contar com esse benefício. 

Acreditamos que o projeto irá, também, resultar no aumento nas vendas de 
passagens dentro do Estado ajudando a resolver o problema dos baixos índices de ocupação 
dos ônibus contribuindo, assim, para a redução nos preços das passagens. 

Pela importância e abrangência do projeto, esperamos contar com o apoio dos 
ilustres Membros desta Casa. 

Plenário das Deliberações “Deputado Oscar Soares”, em 19 de junho de 1997 
Deputado WILSON SANTOS - PMDB. 
 
O Sr. Nico Baracat - Peço a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Nico 

Baracat. 
O SR. NICO BARACAT - Na condição de Vice-Líder do Bloco Parlamentar 

Democracia, indico o nosso nome e o do Deputado Benedito Pinto para compor a Comissão 
Especial de Reforma Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE - Deferido, nobre Deputado. 
Sobre a mesa, uma Indicação de autoria do Deputado Ricarte de Freitas. 

“Indica ao Ilm Sr. Presidente da Companhia de Saneamento do Estado de 

Mato Grosso - SANEMAT -, com cópia ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil do 
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Governo, a urgente necessidade de se viabilizar a perfuração de um poço artesiano na 
comunidade de Engordador. 

Com fundamento no Artigo 239, “g”, da Resolução n 18/91, indico à Mesa, 

após ouvido o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm Sr. 
Presidente da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT -, com cópia 

ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo, mostrando a urgente necessidade de 
se viabilizar a perfuração de um poço artesiano na comunidade de Engordador. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

No dia 05 de outubro de 1995, encaminhei o Ofício n 982/95-GDRF, ao 
Senhor Presidente da SANEMAT,  via do qual solicitei daquela autoridade a construção de um 
poço artesiano na localidade denominada Bairro Engordador, neste Município. 

Naquela oportunidade, mostrei ao Presidente da referida Companhia a 
importância da obras para os abnegados moradores daquela localidade. 

Malgrado nossa postulação, o Presidente da referida empresa, até agora, não 
atendeu ao pleito, e enquanto isso os moradores do Bairro Engordador têm experimentado 
dias difíceis  pelas constantes falta d’água. 

Trata-se de investimento de pequena monta, mas trará benefícios 
incalculáveis para seus habitantes, daí por que conto com o apoio dos nobres pares e do 
beneplácito do Sr. Presidente da SANEMAT e do atuante Secretário-Chefe do Governo. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 1997. 
Deputado RICARTE DE FREITAS” 
 
Não havendo mais orador inscrito no Pequeno Expediente, passemos ao 

Grande Expediente (PAUSA). Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo (PAUSA).  
Tendo em vista que o Deputado Humberto Bosaipo está concedendo 

entrevista, fica transferida a sua inscrição para a próxima Sessão. 
Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Solicito a transferência da minha inscrição, Sr. 

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

do Dia. 
Em discussão, englobadamente, todas as Indicações apresentadas na presente 

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 60/97, Mensagem n 08/97, de autoria do 
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo doar à União Federal, para uso do Ministério 
do Exército, o imóvel que menciona e dá outras providências. Com  Parecer favorável da 
Comissão de Terras e Meio Ambiente. 

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

Art. 1 (LIDO) - Em discussão o Artigo 1. Encerrada a discussão. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 
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Art. 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

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

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

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

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 88/97, de autoria das Lideranças 
Partidárias, que reduz a base de cálculos do ICMS nas operações que especifica. Com Parecer 
favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária.   

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

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

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

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

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

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

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 119/96, de autoria do Deputado Paulo 
Moura, que institui o “Dia da Agroindústria”. Com Parecer favorável da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Seguridade Social. 

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

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

Art. 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Por não ter 
sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 100/96, de autoria da Deputada Serys 
Slhessarenko, que autoriza o Estado de Mato Grosso a celebrar convênio com o Distrito 
Federal para realizar exame de DNA no laboratório da Polícia Civil do Distrito Federal, para 
instruir processo de reconhecimento de paternidade e maternidade em Mato Grosso. Com 
Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 
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Em discussão o Parecer. 
O Sr. Humberto Bosaipo - Para discutir, Sr. Presidente 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o nobre Deputado 

Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Desisto da discussão, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão. 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. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Por não ter 
sofrido emenda, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Solicito aos Srs. Deputados Eliene e Jorge Abreu que assumam as 1ª e 2ª 
Secretarias. 
(OS SRS. DEPUTADOS ELIENE E JORGE ABREU ASSUMEM, RESPECTIVAMENTE, AS 1ª E 2ª 
SECRETARIAS, ÀS 09:46 HORAS). 

O SR. PRESIDENTE - Antes de iniciar o processo de votação dos Vetos, nós 
queremos - em nome da Dª Janete - convidar a todos os Deputados para a Festa Junina, no dia 
27, a realizar-se na rua dos fundos da Assembléia Legislativa, com a participação da 
ASSALMAT, do SINDAL e de todos os funcionários da Casa. 

Solicito ao Sr. 2 Secretário que providencie os envelopes e os votos SIM e 
NÃO, no local adequado para início da votação dos Vetos. 

Requerimento, de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de 

Pauta para tramitação da Mensagem n 24/97, de autoria do Poder Executivo, que concede 
pensão especial ao Sr. Eli Modesto Curvo e dá outras providências.  

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

Deputado Humberto Bosaipo já identificou que quem quer que seja o 
beneficiado desista da discussão. 

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

Em discussão única, Veto Parcial n16/97, de autoria do Poder Executivo, ao 
Projeto de Lei n° 275/95, de autoria do Deputado Riva,  que dispõe sobre a transferência de 
imóveis adquiridos junto à Companhia Habitacional do Estado de Mato Grosso-COHAB, e dá 
outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça à 
manutenção do Veto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. 
Convidamos os nobres Deputados Roberto Nunes e Serys Slhessarenko para 

atuarem como escrutinadores na apreciação de Veto. 
Solicito ao Sr. 1° Secretário que proceda à chamada dos Srs. Deputados para 

apreciação do Veto. 
Informamos aos Srs. Deputados  que SIM mantém o dispositivo vetado e NÃO 

é favorável ao Veto. 
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O SR. 1° SECRETÁRIO - Deputado Emanuel Pinheiro, Deputado Humberto 
Bosaipo, Deputado Moisés Feltrin (AUSENTE), Deputado Romoaldo Júnior (AUSENTE), 
Deputado Roberto Nunes... 

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

Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Em substituição ao Líder de Oposição, que não 

está no momento, e ao Vice-Líder, solicito à nossa Bancada antigovernista votar SIM. 
O SR. 1° SECRETÁRIO - Deputado Roberto Nunes, Deputado Luiz Soares, 

Deputado Rene Barbour, Deputado Ricarte de Freitas, Deputado Amador Tut, Deputado 
Gilmar Fabris, Deputado José Lacerda (AUSENTE), Deputado Wilson Santos, Deputado Quinca 
dos Santos (AUSENTE), Deputado Paulo Moura (AUSENTE), Deputada Zilda (AUSENTE), 
Deputada Serys Slhessarenko; Deputado Benedito Pinto (AUSENTE), Deputado Nico Baracat, 
Deputado André Bringsken (AUSENTE), Deputado Jorge Abreu, Deputado Riva. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao nobre Deputado Rene Barbour que assuma a 
Presidência. 
(O SR. DEPUTADO RENE BARBOUR ASSUME A PRESIDÊNCIA MOMENTANEAMENTE, 
ENQUANTO O SR. PRESIDENTE TITULAR EXERCE O DIREITO DE VOTO).  

O SR. 1° SECRETÁRIO - Deputado Manoel do Presidente (AUSENTE), 
Deputado Pedro Satélite (AUSENTE), Deputado Eliene... 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Sr. 1° Secretário, para que proceda à 2ª 
chamada. 

O SR. 1° SECRETÁRIO - Deputado Moisés Feltrin (AUSENTE), Deputado 
Romoaldo Júnior (AUSENTE), Deputado José Lacerda (AUSENTE), Deputado Quinca dos 
Santos (AUSENTE), Deputado Paulo Moura (AUSENTE), Deputada Zilda (AUSENTE), 
Deputado Benedito Pinto (AUSENTE), Deputado André Bringsken (AUSENTE), Deputado 
Manoel do Presidente (AUSENTE), Deputado Pedro Satélite (AUSENTE). 

Feita a 2ª chamada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Sr. 2° Secretário que verifique se o número de 

sobrecartas confere com o número de votantes e, consequentemente, proceda à apuração. 

O SR. 2 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, o número de votantes confere com o 
número de sobrecartas depositadas na urna. 

Votaram 14 Deputados, sendo 07 NÃO e 07 SIM. 
O SR. PRESIDENTE - Portanto, mantido o Veto. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Veto Total n 21/87, de autoria do Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei n 152/96, de autoria do Deputado Amador Tut, que autoriza o uso de 
películas de filme solar nos vidros dos veículos em todo o Estado de Mato Grosso. Com Parecer 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do Veto. 

Em discussão o Parecer. 
O Sr. Humberto Bosaipo - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para discutir, o Deputado Humberto 

Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, pediu-me o ilustre Deputado 

Amador Tut que fizesse a defesa do seu Projeto. O referido Projeto autoriza o uso de películas 
de filme solar nos vidros dos veículos em todo o Estado de Mato Grosso. 
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O Projeto foi aprovado nesta Casa, mas vetado pelo Sr. Governador do Estado. 
Na Comissão de Constituição e Justiça o Projeto recebeu - faltando ainda o voto do Deputado 
Nico Baracat - o Parecer favorável pela manutenção do Veto, do Relator Ricarte de Freitas, e 
dois votos contrários, do Deputado Humberto Bosaipo e do Deputado Jorge Abreu. 

O que visa o Deputado com este Projeto? Aqui na sua justificativa, o 
Deputado Amador Tut argüi que é de extrema necessidade a película do filme solar nos 
veículos dentro do Estado de Mato Grosso, em função da alta temperatura da nossa região, 
principalmente nesta época do ano, que gira em torno de 35 a 40 graus, ofuscando inclusive 
a vista do motorista e causando sérios desastres nas estradas do Estado. Diz o Deputado 
Amador Tut que, em Mato Grosso, a temperatura média, principalmente aqui em Cuiabá, é de 
40 graus, e isso faz com que a vida das pessoas se torne um verdadeiro inferno, colaborando 
para a maioria dos acidentes que ocorrem no centro da cidade. 

É  no sentido de amenizar o calor intenso, vivido pelas pessoas em nosso 
trânsito, que solicitamos o apoio para a aprovação do Projeto. Esse Projeto teve o apoio aqui de 
inúmeros Deputados, teve o Parecer favorável da Comissão de Constituição e na Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Mas, o Governador do Estado 
entendeu colocar Veto - e Veto Total - ao presente Projeto. E argumenta que esse disposto fere  
“o Artigo 22, Inciso XI  da Constituição Federal, por versar sobre matéria de elenco 
constitucional cuja competência do processo legislativo é privativa da União, pois dispõe 
acerca de normas de trânsito”. Houve muita controvérsia, porque a legislação estadual se 
choca muito com a legislação federal.  

Essa argumentação não cabe aqui, porque tira a autonomia dos Estados, 
inclusive, a nossa autonomia de legislar. É um assunto que está sendo discutido no Brasil todo, 
a competência das Assembléias Legislativas em relação aos assuntos que são pertinentes ao 
Estado, como por exemplo a questão da mineração. Há o Código Mineral, mas a autonomia da 
mineração é do Estado. Então, há um choque direto de legislação que está sendo discutido, 
inclusive, no Congresso que vai acontecer na próxima segunda-feira, em São Paulo, do qual, 
nós, os Deputados representantes da UNALE, vamos participar. 

Portanto, Sr. Presidente, nós orientamos a Bancada antigovernista a votar SIM 
neste Projeto, para a derrubada do Veto. 

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

Solicito ao Sr. 1 Secretário para proceder à chamada dos Srs. Deputados. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Deputado Emanuel Pinheiro, Deputado Humberto 
Bosaipo, Deputado Moisés Feltrin (AUSENTE), Deputado Romoaldo Júnior, Deputado Roberto 
Nunes, Deputado Luiz Soares (AUSENTE), Deputado Rene Barbour, Deputado Ricarte de 
Freitas, Deputado Amador Tut, Deputado Gilmar Fabris, Deputado José Lacerda (AUSENTE), 
Deputado Wilson Santos, Deputado Quinca dos Santos (AUSENTE), Deputado Paulo Moura 
(AUSENTE), Deputada Zilda (AUSENTE), Deputada Serys Slhessarenko, Deputado Benedito 
Pinto (AUSENTE), Deputado Eliene, Deputado Nico Baracat, Deputado André Bringsken 
(AUSENTE), Deputado Jorge Abreu, Deputado Manoel do Presidente (AUSENTE), Deputado 
Pedro Satélite (AUSENTE) e Deputado Riva. 

O SR. PRESIDENTE - Convido o Deputado Ricarte de Freitas para assumir a 
Presidência. 
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(O SR. DEPUTADO RICARTE DE FREITAS ASSUME A PRESIDÊNCIA, MOMENTANEAMENTE, 
ENQUANTO O PRESIDENTE TITULAR EXERCE O DIREITO DE VOTO). 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Sr. 1 Secretário que proceda à segunda 
chamada dos Srs. Deputados. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Deputado Moisés Feltrin (AUSENTE), Deputado Luiz 
Soares (AUSENTE), Deputado José Lacerda (AUSENTE), Deputado Quinca dos Santos 
(AUSENTE), Deputado Paulo Moura (AUSENTE), Deputada Zilda (AUSENTE), Deputado 
Benedito Pinto (AUSENTE), Deputado André Bringsken (AUSENTE), Deputado Manoel do 
Presidente (AUSENTE) e Deputado Pedro Satélite (AUSENTE). 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Sr. 2 Secretário que verifique se o número de 
sobrecartas confere com o número de votantes e, consequentemente, proceder à apuração. 

O SR. 2 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, o número de votantes confere com o 
número de sobrecartas depositadas na urna. Votaram 14 Srs. Deputados, sendo 13 SIM e 01 
NÃO. 

O SR. PRESIDENTE - Portanto, derrubado o Veto. Vai ao Expediente. 
Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de 

pauta para tramitação do Projeto Decreto Legislativo n 05/97, de autoria do Deputado 
Amador Tut, que autoriza o Governo do Estado a transformar em rodovia estadual as estradas 
municipais que menciona nos Municípios de Juína e Aripuanã. 

Em votação o Requerimento. 
O Sr. Amador Tut - Para encaminhar votação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para encaminhar votação, o nobre 

Deputado Amador Tut. 
O SR. AMADOR TUT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demos entrada nesse 

Projeto Decreto Legislativo há 3 meses. O Grupo Tolardo está disposto a construir essa estrada 
com extensão de, aproximadamente, 120 quilômetros, transformando a estrada municipal em 
estrada estadual. A única coisa que eles pedem é que nós façamos que a estrada municipal 
passe a ser estadual. 

Então, eu faço um apelo, aqui, aos nobres colegas, não só para votarem a 
dispensa de pauta, mas também votarem sim, quando da apreciação do Projeto. E, ao Líder do 
Governo, eu peço para fazer com que o Governo sancione esse Decreto Legislativo, para que 
possamos resolver os problemas do povo do Guariba e Roosevelt. 

Então, Sr. Presidente, V. Exª, que é conhecedor, sabe da situação. O Prefeito de 
Aripuanã está ansioso para a solução desse projeto. 

Eu não vou perder muito tempo, porque acredito que todos os Srs. Deputados 
são conscientes da necessidade da região. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Eu comungo com o pensamento do Deputado Amador 
Tut.  

Solicito aos Srs. Deputados que votem pela dispensa de pauta e, em seguida, 
possamos apreciar a matéria. 

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

Esgotada a pauta da Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. 
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Antes de passar a palavra ao inscrito, eu gostaria de comunicar aos Srs. 
Deputados, especialmente aos Líderes, que nós gostaríamos de contar com todos os Srs. 
Deputados na reunião de terça-feira, às 19:30 horas, no Gabinete da Presidência. 

Nas Explicações Pessoais, 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. 
Antes de encerrar a presente Sessão, convoco a próxima para terça-feira, na 

hora regimental. 
Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Partido 

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

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: José Lacerda, do PMDB; Quinca 
dos Santos e Paulo Moura, do PPB; Zilda, do PDT; André Bringsken (SEM FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA)  e Pedro Satélite (PMDB), do Bloco Parlamentar Democracia, Eliene do PSB. 

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