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ATA N  083    - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      -  DEPUTADO RIVA                    

1 SECRETÁRIO -  DEPUTADO ROMOALDO JÚNIOR 

2 SECRETÁRIO -  DEPUTADO MANOEL DO PRESIDENTE  
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Declaro aberta a presente Sessão e, por motivos técnicos, 
suspendo-a por 15 minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 08:49 HORAS E REABERTA ÀS 09:00 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE - Solicito do Sr. 2° Secretário para 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  20:45 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 do Sr. 1 Secretário para que proceda à leitura do Expediente. 

O SR. 1 SECRETÁRIO (LÊ) - “Ofício nº 495/97, da Secretaria de Estado de 
Educação; e Ofícios da Casa Civil do Governo do Estado nºs 612, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 623, 624, 634, 635 e 636/97, todos em resposta a Indicações dos 
Deputados”. 

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

O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, Srs Deputados, para dar ciência à 
Assembléia Legislativa de alguns expedientes encaminhados a esta Casa pelo Poder Executivo. 

1°) “Ofício/GG/DAD/045/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “revoga o § 3° do Artigo 1° da Lei n° 5.894, de 12 de dezembro de 1991”, aprovado 
pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 14 de maio do corrente ano, ao qual 
ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que acompanham o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
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RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimos Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No uso das prerrogativas contidas nos artigos 42 e 66, inciso IV, ambos da 

Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossa Excelências as RAZÕES DE VETO 
TOTAL, aposto ao Projeto de Lei que “revoga o § 3° da Lei n° 5.894, de 12/12/91”, aprovado 
pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 14 de maio do corrente ano. 

De início, cumpre esclarecer que a lei que se pretende alterar, via proposta 
em apreço, foi remunerada para n° 5.893-A, conforme publicação no Diário Oficial do 
Estado de 09 de janeiro de 1992, visto que a Lei no 5.894, de 19 de dezembro de 1991, trata 
da criação do Município de Alto Boa Vista. 

Cuida, a espécie, acerca da proposta de revogação do seguinte dispositivo: 
“Art.. 1° ..... 

§ 3° O abatimento de que trata o § 1° desta lei terá início 90 (noventa) 
dias a partir da data da aplicação dos recursos no projeto cultural e findará quando a soma 
das parcelas abatidas eqüivaler ao volume total aplicado”.   

Tal regra, na forma como se encontra, permite à Fazenda Estadual preparar-
se para a redução que ocorrerá na arrecadação, a partir da efetiva fruição do benefício. 

É fato inconteste que a Administração Pública trabalha com previsão de 
receitas, pois a ausência de um prazo mínimo entre a concessão do incentivo e o início de sua 
utilização, daria ensejo à surpresas e imprevistos, prejudicando todo o controle da Secretaria 
de Fazenda, em tão relevante matéria. 

Desta forma, Senhores Deputados, veto o presente Projeto de Lei por 
contrariedade ao interesse público, ato que submeto à apreciação dessa Casa de Leis, 
aguardando sua completa acolhida nos termos das razões apresentadas. 

Ao ensejo, renovo aos ilustres Parlamentares expressões de alta consideração e 
apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

2) Ofício/GG/DAD/048/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “institui o Fundo de Assistência Integral às Vítimas de Violência em Mato Grosso”, 
aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 14 de maio do corrente ano, 
ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que acompanham o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimo Senhores Integrantes 
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do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “institui o Fundo de Assistência Integral às Vítimas 
de Violência em Mato Grosso, e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder, 
na Sessão Ordinária do dia 14 de maio do corrente ano. 

A presente proposta legislativa, de iniciativa parlamentar, fere, 
simultaneamente, as disposições emanadas do Artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea 
“d”, combinado com o disposto no Artigo 167, inciso IX, da Constituição da República, 

contrariando, outrossim, o que estabelece o Artigo 9 da Carta do Estado. 
Vê-se, portanto, que o presente Projeto de Lei padece de insanável mácula da 

inconstitucinalidade, por se tratar de matéria que exige a iniciativa do processo legislativo 
pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ao Legislativo, pelo assentimento, manifestar a 
autorização quando solicitada. 

Com efeito, a criação ou instituição de qualquer fundo, na esfera do Poder 
Executivo, carece de lei autorizativa para, posteriormente, ser efetivado (Artigo 25, inciso X, 
alínea “c”, c/c 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado). No caso 
em tela, invertidos foram os momentos, estabelecendo o presente Projeto sobre a instituição 
mesma do referido Fundo, colidindo, dessa maneira, com as disposições preconizadas pelo 

Artigo 9, da Constituição do Estado, implicando interferência entre Poderes. 
A imposição desses imperativos constitucionais decorre, na espécie, de 

promover alteração na estrutura dos órgãos do Poder Executivo, além de implicar no 
comportamento das subvenções financeiras estabelecidas, sem o precedente estudo de 
viabilidade e o necessário planejamento implicando, pois, na ingerência mencionada. 

Desta forma, Senhores Deputados, por incorrigível inconstitucionalidade, 
veto, em sua totalidade, o presente Projeto de Lei apresentado para autógrafo constitucional, 
ato que submeto à serena apreciação dos membros dessa Casa de Leis, na expectativa de sua 
plena acolhida nos termos destas razões. 

Por oportuno, reitero aos nobres integrantes desse Parlamento, expressões de 
consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

3) Ofício/GG/DAD/049/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “determina a publicação de fotos de crianças desaparecidas nas contas de água e luz”, 
aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 14 de maio do corrente ano, 
ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que acompanham o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
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Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimos Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “determina a publicação de fotos de crianças 
desaparecidas nas contas de água e luz, e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário 
desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 14 de maio do corrente ano. 

Inobstante a louvável iniciativa desse Parlamento, a presente proposta há de 
ser rejeitada. 

Com efeito, tratando-se de serviços públicos prestados pelo Estado de Mato 
Grosso, em regime de concessão, todas as normas e atividades operacionais que lhe são afetas 
devem seguir estritamente as disposições emanadas da legislação federal, pois, conforme 
estabelece a Constituição Federal, compete à União explorar diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os serviços de energia elétrica - Artigo 21, XII, 
competindo-lhe, privativamente, legislar acerca da matéria. Idêntica regra aplica-se quando 
os serviços referem-se à saneamento básico, prestando-o, o Estado, enquanto concessionário. 

De se registrar, ainda, que a proposição legislativa em epígrafe, de 
indiscutível relevância, sendo de iniciativa desse Parlamento Estadual, fere o disposto no 
Artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado, pois trata de 

atribuição de Secretaria de Estado (Artigo 1, parágrafo único), matéria do elenco 
constitucional, cuja iniciativa do respectivo processo legislativo é de competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo. Sob este aspecto, a inconstitucionalidade da proposição, 
insuscetível, ademais, de convalidação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, Senhores Deputados, veto, em sua integralidade, o Projeto de Lei em 
destaque, ato que submeto à apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando sua 
completa acolhida nos termos das razões apresentadas. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 

4) Ofício/GG/DAD/050/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, ambos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento, institui o Sistema, o Plano e o Fundo 
Estadual de Saneamento e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder, na 
Sessão Ordinária do dia 13 de maio do corrente ano, ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme 
as razões que acompanham o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 
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DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimo Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No exercício das prerrogativas contidas nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento, 
institui o Sistema, o Plano e o Fundo Estadual de Saneamento e dá outras providências”, 
aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 13 de maio do corrente ano. 

A presente proposta, não obstante mostrar-se sob o ponto de vista 
estritamente técnico, de excelente nível, apresenta-se, contudo, inoportuna, no sentido de que 
“não se adapta convenientemente às circunstâncias do momento e tempo presente, assim, 
com as exigências ao fim a que se deve atingir”, conforme ensinamento de HUMBERTO 
BORSI, quando conceitua “oportunidade”, enquanto elemento constitutivo do mérito do ato 
administrativo. 

É de conhecimento público que o Governo, em parceria com a União, realiza, 
neste momento, estudos para “Regulamentação do Setor de Saneamento de Mato Grosso”, 
cujos trabalhos devem ser concluídos na primeira quinzena do mês de agosto do corrente 
exercício. 

Em virtude das circunstâncias que permeiam a questão do saneamento no 
Estado, decisão que poderia parecer oportuna, neste momento, pode revelar-se 
irresponsavelmente desastrosa a seguir, motivo que balizou a presente gestão no sentido de 
contratar consultoria que, analisando todos os meandros da questão, possa oferecer subsídios 
que efetivamente façam com que nossa tomada de decisão revista-se da responsabilidade e do 
zelo com que a Política de Saneamento do Estado de Mato Grosso deve ser tratada. 

Ademais, a presente proposta padece de irremediável vício de 
inconstitucionalidade, por evasão de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo. 

Com efeito, a criação ou instituição de qualquer fundo na esfera do Poder 
Executivo carece de lei autorizativa para, posteriormente, ser efetivado, conforme estabelece o 
Artigo 25, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado. No caso em apreço, invertidos 
foram os momentos, estabelecendo o presente Projeto sobre a instituição de Fundo, colidindo, 

dessa maneira, com as disposições preconizadas pelo Artigo 9, da Carta Política Estadual, 
implicando ingerência entre Poderes. 

Qualquer alteração na estrutura dos órgãos do Poder Executivo, implica no 
comprometimento de subvenções financeiras já estabelecidas, sem o precedente estudo de 
viabilidade e o necessário planejamento. 

Assim, Senhores Deputados, invocando motivos que apontam contra o 
interesse público, em analisando a proposta sob o aspecto de conveniência e oportunidade, 
além do vício de inconstitucionalidade, veto, integralmente, o presente Projeto de Lei, 
submetendo-o à apreciação dos nobres integrantes dessa Casa de Leis, aguardando sua 
completa acolhida. 

Ao ensejo, reitero aos nobres Parlamentares meus protestos de alta 
consideração e apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
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Governador do Estado. 
       

5) Ofício/GG/DAD/051/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, ambos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência às vítimas de violência e dá outras 
providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 13 de maio do 
corrente ano, ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que acompanham o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimo Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No exercício das prerrogativas contidas nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência às 
vítimas de violência e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão 
Ordinária do dia 13 de maio do corrente ano. 

A Constituição de 1988, consagrando o princípio federalista, estruturou um 
sistema de repartição de competências buscando refazer o equilíbrio das relações entre o 
poder central e os poderes estaduais e municipais, na precisa lição do constitucionalista JOSÉ 
AFONSO DA SILVA (Direito Constitucional Positivo, RT, 7ª edição, p.90). 

O Brasil tem tradição na adoção de um regime centralizador quanto à 
competência privativa da União para legislar, diferentemente do regime norte-americano, 
que nos serviu de paradigma, onde os Estados-federados possuem ampla margem para adoção 
de soluções legislativas próprias a respeito de um amplo espectro de temas. 

O critério da centralização legislativa batiza-se na caracterização de matérias 
que, por serem de abrangência nacional, carecem de normas uniformes para todas as 
dimensões ao País, daí o elenco estampado no Artigo 22 da atual Carta Magna, onde estão 
presentes o Direito Civil e o Direito Processual. 

Dado o perfil adotado pelo federalismo brasileiro, a matéria ventilada no 
presente Projeto, por traduzir uma última análise, normas afetas ao Direito Civil e Direito 
Processual, deve ser tratada de maneira uniforme, ficando assim imune a variações de âmbito 
regional. 

O constituinte, neste caso, elencou a legislação atinente às matérias no rol da 
competência privativa da União, autorizando os Estados, nos termos da Lei Complementar, a 
legislar supletivamente sobre questões específicas acerca dos temas. (Art. 22, ‘I’ e seu 
parágrafo único, da C.F.) 

E, neste caso, a competência da União, pode-se dizer, seja exclusiva, já que 
inexiste lei complementar que autorize os Estados a legislarem sobre Direito Civil e 
Processual. 
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Registre-se, inclusive, que a Constituição Federal estabelece no Artigo 245 
que a Lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos 
herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso. E essa lei, 
obviamente, será federal, uniformizando o tratamento jurídico a ser adotado nas hipóteses 
que menciona. 

De se destacar, ainda, que as atribuições da Defensoria Pública, a par de 
tratar-se de matéria cuja iniciativa do processo legislativo compete privativamente ao 
Governador do Estado - Artigo 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “c” e “d”, da 
Constituição Estadual, devem, por força de disposição constitucional, ser regulados mediante 
lei complementar, cuja elaboração exige procedimento especial e qualificado. 

O mesmo se aplica ao Ministério Público, onde a iniciativa do processo 
legislativo é facultada ao Procurador-Geral de Justiça (art. 106, C.E). 

Assim, Senhores Deputados, por plena inconstitucionalidade, veto 
integralmente o presente projeto de lei apresentado para o autógrafo constitucional, ato que 
submeto à serena apreciação dessa Casa de Leis, aguardando sua completa acolhida nos 
termos das razões expostas. 

Nesta oportunidade, renovo aos nobres integrantes desse Parlamento, 
expressões de consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

6ª) “Ofício/GG/DAD/052/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento científico e tecnológico e dá 
outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 13 de 
maio do corrente ano, ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que acompanham o 
presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimo Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense,             
No exercício das prerrogativas contidas nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a política estadual de 
desenvolvimento científico e tecnológico e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário 
desse Poder na Sessão Ordinária do dia 13 de maio do corrente ano. 

A presente proposta, de iniciativa parlamentar, dispõe acerca de normas de 
conteúdo programático, já insertas na Constituição Estadual (Artigo 352 e seguintes), a serem 
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efetivadas pelo Estado, buscando seu desenvolvimento científico e tecnológico, voltando-se, 
ainda, à preservação e recuperação do meio ambiente a à preservação dos valores culturais de 
seu povo. 

Em análise à matéria, resta evidente que a proposição apresenta vícios de 
inconstitucionalidade por afronta a preceitos constitucionais. 

A Constituição Estadual estabelece no Artigo 25, inciso IX - em simetria ao 
disposto na Carta Federal, artigo 48, inciso XI, que cabe à Assembléia Legislativa, através de 
lei, dispor sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 
Administração Pública. 

Dispondo acerca do processo legislativo, a Constituição Estadual preceitua no 
Artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, que são de iniciativa privada do Governador 
do Estado as leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos da Administração Pública. 

Tal disposição coaduna-se com aquela inserta na Constituição Federal, Artigo 
61, § 1°, inciso II, alínea “e”, que consagra a separação dos Poderes. 

E esta é, exatamente, a hipótese em destaque, onde, extravasando sua 
competência constitucional, esse Legislativo Mato-Grossense votou matéria cuja iniciativa 
para o processo legislativo está assegurada, com exclusividade pela Constituição Estadual, ao 
Chefe do Poder Executivo. 

Com efeito, os incisos I e II do Artigo 6, da presente proposta, ao dispor 
acerca de estruturação, organização e atribuições de órgãos do aparelho administrativo 
estatal, afronta as normas constantes do Artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da 
Constituição do Estado, haja vista que a matéria insere-se no elenco constitucional, cujo início 
do processo legislativo é privativo do Governador do Estado. 

Houve, pois, invasão da reserva de competência assegurada ao Chefe do Poder 
Executivo, razão pela qual, por inconstitucionalidade, proponho veto aos incisos I e II do 
Artigo 6° da presente proposta. 

A mesma senda - vício de iniciativa, está reservada ao Artigo 7° da presente 
proposição. A criação ou instituição de qualquer fundo na esfera do Poder Executivo carece 
de lei autorizativa para, posteriormente, ser efetivado, conforme Artigo 25, inciso X, alínea 
“c”, combinado com o Artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da Constituição do 
Estado. No caso, em destaque, invertidos foram os momentos, estabelecendo o presente 
projeto, no Artigo 7°, sobre a instituição de Fundo, colidindo, dessa maneira, com as 
disposições preconizadas pelo Artigo 9° da Carta Política Estadual, implicando ingerência 
entre Poderes. 

Qualquer alteração na estrutura dos órgãos do Poder Executivo, implica no 
comprometimento das subvenções financeiras já estabelecidas, sem o precedente estudo de 
viabilidade e o necessário planejamento. 

Ademais, ao dispor acerca de programas voltados ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, o presente Projeto de Lei vai de encontro às diretrizes traçadas pela 
Lei n° 6.612, de 21 de dezembro de 1994. 

Com efeito. Referida lei, que trata da instituição da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Mato Grosso -FAPEMAT, define sua competência, qual seja, o amparo e 
desenvolvimento da pesquisa humanística, científica e tecnológica do Estado. 

Ressalte-se, inclusive, que a própria Secretaria de Estado de Planejamento e 
Coordenação Geral conta, em sua estrutura, com uma Coordenadoria de Informações e 
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Ciência e Tecnologia, com competência para planejar, implantar e operacionalizar, dentre 
outros, a ciência e tecnologia. 

Assim, a prosperar o projeto em pauta, sem dúvida, haverá sobreposição de 
funções, visto que, neste momento, cuida-se em desenvolver os trabalhos afetos à FAPEMAT. 

Assim exposto, Senhores Deputados, por inconstitucionalidade, ante as 
considerações ora expendidas, veto integralmente o presente projeto de Lei apresentado para 
autógrafo constitucional, submeto-as à apreciação dessa Casa de Leis, aguardando sua 
completa acolhida. 

Nesta oportunidade, reitero aos ilustres Deputados meus protestos de alta 
consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

7°) Ofício/GG/DAD/053/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro Espírita Luz do Lar o imóvel que 
menciona, e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária 
do dia 13 de maio do corrente ano, ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que 
acompanham o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimo Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense,             
No exercício das prerrogativas contidas nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro 
Espírita Luz do Lar o imóvel que menciona, e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário 
desse Poder na Sessão Ordinária do dia 28 de maio do corrente ano. 

Em que pese a louvável iniciativa desse Parlamento, a presente proposta 
padece de irremediável vício de inconstitucionalidade, razão pela qual não deve prosperar. 

Com efeito. A alienação de bens móveis da Administração , no caso da doação, 
exige lei autorizativa e prévia avaliação. Desse modo, a presente  doação somente poderá se 
efetivar mediante ação a ser desenvolvida pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei a ser 
encaminhado à autorização legislativa, consoante determina o Artigo 25, inciso X, alínea “b”, 
da Constituição Estadual. 

Nascido no próprio Poder Legislativo, o Projeto de Lei em destaque, padece de 
vício formal incontornável em razão da matéria, já que iniciativas tais estão reservadas ao 
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Chefe do Poder Executivo, pois trata-se de atribuição integrante de sua competência 
exclusiva. 

No texto constitucional estadual, no elenco das competências privativas do 
Governo do Estado - Artigo 66, conquanto não seja expressamente mencionada a direção 
superior da administração, que resta, contudo, como atribuição inerente à própria separação 
dos Poderes, está prevista no inciso V, a de dispor sobre a organização e funcionamento da 
Administração do Estado, na forma da lei, com as mesmas dimensões previstas na 
Constituição Federal. 

Cabe, portanto, ao Chefe do Poder Executivo, o julgamento acerca da 
conveniência e oportunidade em relação à disponibilidade e alienação de bens públicos 
imóveis, cumprindo, pós exercício do juízo valorativo, as etapas exigidas em lei para a 
concretização da decisão. E o fato de ser o projeto de lei apenas autorizativo, não lhe retira a 
mácula de inconstitucionalidade. 

Assim, Senhores Deputados, por absoluta inconstitucionalidade, veto, 
integralmente, o presente Projeto de Lei apresentado para autógrafo constitucional, ato que 
submeto à apreciação dessa Casa de Leis, aguardando sua completa acolhida nos termos das 
razões expostas. 

Nesta oportunidade, reitero aos ilustres Parlamentares expressões de alta 
consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

8) Ofício/GG/DAD/055/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “dispõe sobre a obrigatoriedade da avaliação psicológica nos concursos públicos no 
Estado de Mato Grosso”, aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 20 
de maio do corrente ano, ao qual ofereci VETO TOTAL, conforme as razões que acompanham 
o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimos Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No exercício das prerrogativas contidas nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a obrigatoriedade da avaliação 
psicológica nos concursos públicos no Estado de Mato Grosso”, aprovado pelo Plenário desse 
Poder, na Sessão Ordinária do dia 20 de maio do corrente ano. 
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Em que pese a relevância da matéria tratada, o Projeto de Lei em epígrafe 
afigura-se irremediavelmente inconstitucional. 

Com efeito. A Constituição Estadual estabelece no Artigo 45, parágrafo único, 
inciso VI, que será regulado através de lei complementar o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado. 

Em atenção ao texto constitucional, foi editada neste Estado a Lei 

Complementar n 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. Esta lei, no 
Título II, Capítulo I, Sessão III, estabelece as normas atinentes à seleção de pessoal, mediante 
concurso público, especificamente as etapas a serem cumpridas. 

Portanto, as regras atinentes a concurso público deverão ser objeto de 
normalização através de lei complementar, cuja elaboração sujeita-se à processo especial e 
qualificado. 

Por imposição constitucional, conforme o Artigo 45, parágrafo único, inciso 
VI, da Constituição Estadual, a matéria tratada na proposta em destaque deve ser regulada por 
lei complementar, consistindo inconstitucionalidade sua disposição por lei ordinária. 

Assim, Senhores Deputados, por absoluta inconstitucionalidade, veto, em sua 
totalidade, o presente Projeto de Lei, ato que submeto à apreciação dos membros dessa Casa de 
Leis, aguardando sua completa acolhida. 

Ao ensejo, reitero aos ilustres Parlamentares expressões de alta consideração e 
apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

9ª) Ofício/GG/DAD/056/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que “torna obrigatório o uso de equipamento de destruição de seringas e agulhas 
descartáveis utilizadas em seres humanos no Estado de Mato Grosso”, aprovado pelo Plenário 
desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 20 de maio do corrente ano, ao qual ofereci VETO 
TOTAL, conforme as razões que acompanham o presente. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimos Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No exercício das prerrogativas contidas nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei que “torna obrigatório o uso de equipamento de 
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destruição de seringas e agulhas descartáveis utilizadas em seres humanos no Estado de Mato 
Grosso e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do 
dia 20 de maio do corrente ano. 

Inobstante a louvável iniciativa dessa Casa de Leis em demonstrar e 
manifestar mais uma vez a preocupação com os riscos a que a população possa estar exposta, 
quando ao descarte inadequado de seringas e agulhas descartáveis utilizados em seres 
humanos neste Estado, a proposta em pauta há de ser rejeitada. 

A presente proposição, ao destacar a necessidade de procedimento específico 
para a inutilização de seringas e agulhas, olvida a existência de outros materiais ou resíduos 
que oferecem os mesmos riscos à população, e que deveriam, também, receber o mesmo 
tratamento. 

Ao serem submetidos a processo de fundição, as seringas e agulhas 
descartáveis eliminam gases altamente tóxicos, prejudicando e poluindo o meio ambiente. 
Para se evitar tal contaminação no processo de fundição, a legislação federal em vigor 
recomenda a utilização de filtros para proteção do meio ambiente, o que eleva sobremaneira 
os custos desta operação, tomando tal procedimento inacessível para os estabelecimentos de 
pequeno porte, potenciais produtores dos resíduos em questão. 

Se o processo de fundição não for implantado de acordo com as 
recomendações técnicas, o número elevado de pequenos estabelecimentos, tais como 
farmácias, laboratórios, unidades de saúde públicas e privadas, dentre outros que utilizam tais 
materiais, tornar-se-ão poluentes em potencial. 

De se ressaltar, portanto, a existência de medidas preventivas menos onerosas 
que minimizam os danos à saúde pública e ao meio ambiente, citando-se aqui, a Resolução n° 
05, de 05 de agosto de 1993, expedida pelo CONAMA, que define normas mínimas para 
tratamento de resíduos sólidos. Trata-se de solução simples que vem de encontro com a 
política ambiental e a proposição ora em destaque. 

E esta é precisamente a legislação aplicável à espécie, já que de acordo com o 
dispositivo no Artigo 24, inciso VI, § 1°, da Constituição Federal, compete à União estabelecer 
normas gerais acerca de proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Ditados as 
normas gerais, cabe ao Estado legislar supletivamente acerca das matérias em comento. 

Atento às normas federais, deverá, pois, o Governo Estadual instituir medidas 
e ações de controle relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, 
desde o manejo interno no estabelecimento gerador, até o destino final. 

Assim exposto, nobres Deputados, ante as considerações supra- expendidas, 
veto por inconstitucionalidade o presente Projeto de Lei, submetendo-o à apreciação dessa 
Casa de Leis, aguardando sua completa acolhida. 

Nesta oportunidade, reitero aos ilustres Deputados protestos de estima e 
consideração. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 

10°) Ofício/GG/DAD/057/97, do Governador do Estado ao Exm Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente,  
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Em cumprimento ao estabelecido nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, todos 
da Constituição do Estado, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as razões de Veto 
Parcial aposto ao Projeto de Lei que “institui o Programa Estadual de Participação da iniciativa 
privada na prestação de serviços públicos e na execução de obras de infra-estrutura e dá 
outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 13 de 
maio do corrente ano. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos dignos Pares os protestos de 
elevado apreço. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado. 
 
RAZÕES DE VETO 
Excelentíssimo Senhores Integrantes 
do Poder Legislativo Mato-grossense, 
No exercício das prerrogativas contidas nos Artigos 42, § 1°, e 66, inciso IV, 

ambos da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE 
VETO PARCIAL, aposto ao Projeto de Lei que “institui o Programa Estadual de Participação da 
iniciativa privada na prestação de serviços públicos e na execução de obras de infra-estrutura 
e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder, na Sessão Ordinária do dia 13 
de maio do corrente ano. 

O presente Projeto de Lei, de iniciativa desse Parlamento, enfatiza, em última 
análise, um daqueles objetivos preconizados pelo Programa de Reforma do Estado, qual seja, a 
participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos. 

A Lei n° 6.695, de 19 de dezembro de 1995, que autoriza o Poder Executivo a 
aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, definiu, como 
uma de suas metas, pela implementação de programas de concessão de serviços públicos. 

Instituindo o Programa de Reforma do Estado, o Decreto n° 752, de 22 de 
janeiro de 1996, também definiu como objetivo fundamental a concentração da atuação 
estatal em suas atribuições típicas e nas ações estratégicas para o seu desenvolvimento, 
utilizando, dentre outros mecanismos, pela concessão de serviços públicos estaduais a 
empresas privadas. 

Vê-se, portanto, que o programa a que se refere o presente Projeto de Lei já se 
encontra devidamente regulamentado pela legislação retrocitada, o que, inclusive, 
compatibiliza-se com os princípios estabelecidos pelo Plano de Metas do atual Governo. 

De se destacar, ainda, a edição da Lei n° 6.746, de 16 de janeiro de 1996, 
dispondo sobre o regime de concessão e permissão de serviços e obras públicas, no âmbito 
específico do setor rodoviário. 

O projeto, em destaque, cuida ainda de instituir um Conselho Diretor, 
definindo sua composição e atribuições. Trata-se aqui do mesmo órgão já estabelecido no 
Programa de Reforma do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no Decreto n° 752, de 22 
de janeiro de 1996, com competência também delimitada. 

Acerca da matéria, a Constituição Estadual determina no Artigo 39, parágrafo 
único, inciso II, alínea “d”, que compete privativamente ao Governo do Estado a iniciativa de 
leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições de órgãos da Administração 
Pública. Portanto, esse Legislativo Mato-grossense, extravasando sua competência 
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constitucional, votou matéria cuja iniciativa para o processo legislativo está assegurada, com 
exclusividade, ao Governo do Estado. 

Houve, pois, invasão da reserva de competência assegurada ao Chefe do Poder 
Executivo, razão pela qual, por inconstitucionalidade, veto o Artigo 3°, seus incisos e 
parágrafos, e ainda o Artigo 4°, e seus incisos, da presente proposta. 

Assim exposto, veto parcialmente o Projeto de Lei em destaque, tão-somente 

com relação ao Art. 3°, seus incisos e seus parágrafos, e Artigo 4, e incisos, por entendê-los 
inconstitucionais, ante as razões ora especificadas. 

Nesta oportunidade, reitero aos ilustres Parlamentares expressões de alta 
consideração e apreço. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de junho de 1997. 
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 
Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, esta Casa destinou à UNALE-

União Nacional dos Legislativos, uma sala e, também, nos colocou à disposição funcionários. 
Nós queremos dizer que recebemos da Assembléia Legislativa de Goiás uma 

cópia da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI que investiga o Tribunal de Contas daquele 
Estado, e a cópia dessa CPI está à disposição dos Srs. Deputados e das Srªs Deputadas na sala 
da UNALE. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, Projeto de Lei, de autoria do Deputado 

Riva: 
Dispõe sobre a instituição do Projeto 
“Mutirão Universitário” no Estado de 
Mato Grosso e dá outras providências. 

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

Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Projeto “Mutirão 
Universitário” no Estado de Mato Grosso, destinado a promover programas de extensão 
universitária junto às comunidades carentes e de baixa renda. 

Art. 2 O Projeto “Mutirão Universitário” será operacionalizado através de 
convênios de cooperação técnico-científica a serem celebrados entre o Governo do Estado e as 
universidades públicas e privadas. 

Art. 3 Poderão participar do Projeto “Mutirão Universitário” as instituições 
de ensino superior com sede no Estado de Mato Grosso. 

Art. 4 As instituições de ensino terão autonomia para definir os programas a 
serem desenvolvidos. 

Art. 5 Os acadêmicos selecionados pelas suas respectivas universidades para 
participarem do Projeto “Mutirão Universitário” atuarão, prioritariamente, nos bairros mais 
pobres, nas áreas de assentamento ou ocupação por trabalhadores rurais sem terra, nas áreas 
urbanas de ocupação por sem teto e nos municípios que concentrem maior foco de 
problemas. 
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Art. 6 O Projeto incluirá na sua área de atuação as seguintes atividades: 
I - médica; 
II. - pedagógica; 
III - assistência social; 
IV - psicológica; 
V - agronômica; 
VI - veterinária; 
VII - jurídica; 
VIII - engenharia; 
IX - odontologia. 

Art. 7 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A presença da Universidade no dia-a-dia da população é um fator 

imprescindível para mantê-la viva em sua função social, transferindo para a sociedade os 
conhecimentos adquiridos e contribuindo para melhorar a qualidade de vida daqueles 
cidadãos que não tiveram oportunidade de acesso ao ensino básico. 

À luz dessa realidade, o presente Projeto de lei tem como finalidade propiciar 
a milhares de universitários a oportunidade de atuarem nas comunidades mais carentes e 
participarem de uma formidável experiência de integração social e comunitária, através do 
trabalho no campo. 

O Projeto “Mutirão Universitário” busca valorizar o potencial criativo dos 
universitários mato-grossenses, bem como a excelência técnico-científica e humanística das 
instituições de ensino superior. O conhecimento humano, aliado às conquistas tecnológicas 
das quais as nossas universidades são partícipes é um instrumento valioso para melhorar as 
condições de vida de amplos segmentos da população, muitas vezes marginalizados e à 
margem dos avanços sociais. 

A propositura, ao assegurar a autonomia das universidades que decidiram 
participar do Projeto, favorece que a mesma decida sobre a execução de um vastíssimo leque 
de programas de extensão universitária. 

Tomando como parâmetro as condições desumanas de uma parcela 
significativa da população, é imperativo a adoção de programas emergenciais que 
contemplem inclusive aspectos da moradia, saneamento básico, analfabetismo, combate à 
violência familiar, atendimento médico-odontológico, capacitação profissional da mão-de-
obra desqualificada e sem acesso à cidadania. 

O Projeto “Mutirão Universitário’ não será obviamente a solução ampla dos 
problemas sociais, mas certamente o pontapé inicial que buscará minimizar a miséria e 
consequentemente melhorar as condições de vida do nosso povo e ainda ressaltando-se que 
ganha o Estado, as universidades, os estudantes e todo o conjunto da sociedade. 

Plenário das Deliberações, Dep. ‘Oscar Soares’, 25 de junho de 1997. 
Deputado RIVA-PMN”. 
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O SR. PRESIDENTE - Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande 
Expediente. Com a palavra, o nobre Deputado André Bringsken (AUSENTE). Com a palavra, o 
nobre Deputado Moisés Feltrin (AUSENTE). 

Não havendo mais orador inscrito, passemos à Ordem do Dia. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei Complementar n 04/97, de autoria do 

Deputado José Lacerda, que altera a redação do § 2, do Artigo 114, da lei Complementar n 
04, de 15/10/90.  Com o Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de 

Pauta para tramitação do Projeto de Lei n... 
Informamos que retiramos o Requerimento de dispensa de Pauta em função 

de contrariar o Regimento Interno. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 120/97, Mensagem n 24/97, que concede 
pensão especial ao Sr. Eli Modesto Curvo. 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. 

Solicitamos ao Sr. 1 Secretário que proceda à verificação de quorum para 
constatar se temos número suficiente para votação de Vetos. 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Sr. Presidente, encontram-se no plenário  13 (treze) 
Srs. Deputados. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão única, Veto Total ao Projeto de Lei n 

19/97, de autoria do Deputado Benedito Pinto,  que dá nova redação ao Artigo 2 da Lei n 
6.770, de 29 de maio de 1996. 

O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Luiz 

Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Eu requeiro ao ilustre Presidente a possibilidade de 

inverter a Pauta da Ordem do Dia, deixando esses Projetos vetados, de autoria do ilustre 
Deputado Benedito Pinto - por solicitação do mesmo - para serem apreciados quando ele 
estivesse presente em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE - Deferido. 
Não havendo mais matéria na Ordem do Dia, passemos às Explicações 

Pessoais.  Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Peço a transferência da minha inscrição para a 

próxima Sessão. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido.  
Antes de encerrar a presente Sessão, comunicamos que a próxima Sessão será 

hoje à noite, no horário regimental. 
Compareceram a esta Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do 

Partido da Frente Liberal: Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin e Romoaldo Júnior; da Bancada 
do Partido da Social Democracia Brasileira: Luiz Soares, Rene Barbour e Ricarte de Freitas;  da 
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Bancada do Partido Liberal: Gilmar Fabris; Da Bancada do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro: José Lacerda: Da Bancada do Partido Progressista Brasileiro: Quinca 
dos Santos; da Bancada do Partido Dos Trabalhadores: Serys Slhessarenko; da Bancada do 
Bloco Parlamentar Democracia: Benedito Pinto, (PSC), Eliene (PSB), Nico Baracat (PMDB), 
André Bringsken (Sem Filiação Partidária), Jorge Abreu (PMN), Riva (PMN), Manoel do 
Presidente (PDT), Pedro Satélite (PMDB). 

Deixaram de comparecer a esta Sessão os seguintes Srs. Deputados: Emanuel 
Pinheiro (FL), da Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira: Roberto Nunes, da 
Bancada do Partido Liberal: Amador Tut, da Bancada do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro: Paulo Moura; da Bancada do Partido Democrático Trabalhista: Zilda. 

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