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ATA N° 084 - “B” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO RIVA 
1° SECRETÁRIO - DEPUTADO BENEDITO PINTO (EM EXERCÍCIO) 
2° SECRETÁRIO - DEPUTADO JORGE ABREU (AD HOC) 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Está aberta a presente Sessão. 
Convido o Deputado Benedito Pinto para assumir a 1ª Secretaria e o 

Deputado Jorge Abreu para assumir a 2ª Secretaria. 
(OS SRS. DEPUTADOS BENEDITO PINTO E JORGE ABREU ASSUMEM AS 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 
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 ORDINÁRIA DO DIA 24 
DE JUNHO DE 1997, ÀS 08:45 HORAS.) 

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

Com a palavra, o Sr. 1° Secretário, para que proceda à leitura do Expediente. 
O SR. 1° SECRETÁRIO (LÊ) - “Ofício nº 4.345/97, da Fundação Nacional de 

Saúde, encaminhando cópia do Convênio nº 185/96, celebrado com este Estado, visando 
implementação do setor de Biologia Médica do LACEN; Ofício nº 1.842, da Casa Civil da 
Presidência da República, acusando recebimento do Ofício nº 3306/97, desta Casa; Ofício nº 
161/97, do Deputado Federal Murilo Domingos, agradecendo Moção recebida desta Casa; 
Ofício nº 419/97, do Deputado Estadual Moysés Nery, Mato Grosso do Sul, conclamando 
esta Assembléia para lutar pela Federalização do Projeto Pantanal; Abaixo assinado dos 
Alunos do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia/Habilitação Magistério, solicitando 
gestões desta Casa para cumprimento do Convênio nº 35/94/FUFMT; e, Cartas nº 207/97, 
da CEMAT; nºs 208 e 218/97, da TELEMAT; Ofício nº 602/97, da Secretaria de Estado de 
Educação; Ofício nº 540/97, do 11º Distrito Rodoviário Federal do DNER;  Ofícios nºs 058, 
133, 142, 175 e 179/97, da SANEMAT; Ofícios nºs 169 e 176/97, da Polícia Militar do 
Estado de Mato Grosso; Ofício nº 331/97, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de 
Mato Grosso; Ofícios nºs 599 e 615/97, da Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da 
Cidadania;  todos em resposta a Indicações dos Deputados”. 

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

Pequeno Expediente.  
Sobre a mesa, várias proposições de autoria do Deputado Riva, sendo um 

Projeto de Lei em co-autoria com o Deputado André Bringsken: 
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1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, a necessidade de 
determinar à Secretaria de Estado de Fazenda a aplicação de dispositivo da Lei Complementar 
Federal n° 87/96 na forma que especifica. 

Nos termos da Resolução n° 18/91 desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, mostrando a necessidade de determinar à Secretaria de Estado de Fazenda a 
aplicação do Artigo 20, § 5°, artigo 32, III e artigo 36 da Lei Complementar n° 87/96, 
relativo à aquisição de equipamento pela INTERCOOP - Integração das Cooperativas do 
Médio Norte do Estado de Mato Grosso Ltda., para o frigorífico de suínos em Nova Mutum, 
excluindo-o assim do recolhimento do ICMS, pois os citados equipamentos serão parte do 
ativo imobilizado da empresa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A INTERCOOP, reunindo abnegados produtores vinculados às Cooperativas 

da Região do Médio Norte Mato-grossense promoveu meios para organizar o setor produtivo 
rural. Dessa ação, busca-se na suinocultura, atividade nova na região, alternativa para 
libertar os produtores da dependência da monocultura da soja. 

Essas ações levaram a idéia de construir uma indústria frigorífica para 
agregar a produção, e posteriormente comerciá-la em produtos acabados. 

Num investimento de aproximadamente R$ 6.200.000,00 em equipamentos 
moderníssimos, oriundos de outros Estados, para compor o parque industrial. 

A recente medida do Governo instituindo o ICMS antecipado, através do 
Decreto n° 1.483, de 23 de janeiro de 1997, sua aplicação gerou grandes dificuldades para a 
continuidade do projeto, quando da aquisição dos equipamentos. 

O Decreto Federal n° 87/96, no artigo 20, § 5°, artigo 32, III e artigo 36, 
justifica o teor dessa indicação, onde pede-se ao Exm° Sr. Governador do Estado que 
determine à Secretaria de Estado de Fazenda que exclua a INTERCOOP do recolhimento 
antecipado do ICMS, quando da aquisição de equipamentos que farão parte do ativo 
imobilizado. 

Para melhor esclarecer ao Sr. Governador, estamos encaminhando cópia de 
expediente da INTERCOOP, que traz explicações convincentes quanto ao pedido. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm° 

Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, a necessidade de construção de um reservatório de água 
no Município de Novo Horizonte do Norte. 

Nos termos da Resolução n° 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, com cópia ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, mostrando a necessidade 
de construção de um reservatório de água no Município de Novo Horizonte do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
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Os habitantes de Novo Horizonte do Norte estão convivendo com a falta de 
água em suas residências, pois o reservatório local está desativado devido ao precário estado 
de conservação. 

Preocupados com esse grave problema infra-estrutural, as lideranças políticas 
locais colocaram-nos a par dessa situação e entendendo ser imprescindível sanar este 
problema, é que solicitamos às autoridades competentes que promovam urgentes ações no 
sentido de viabilizar a construção de um reservatório de água na sede do referido município. 

Em face do exposto é que contamos com o acolhimento dos nobres Pares na 
aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm° Sr. Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de instalação de um posto de saúde na 
comunidade Cascavel, localizada no Município de Porto dos Gaúchos. 

Nos termos da Resolução n° 18/91 desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, com cópia ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Saúde, mostrando a necessidade de 
instalação de um posto de saúde na comunidade Cascavel, localizada no Município de Porto 
dos Gaúchos. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A comunidade Cascavel é formada por aproximadamente 200 pessoas que 

trabalham na extração e industrialização da madeira. 
Essas pessoas saíram de várias partes do território nacional e para lá se 

dirigiram à procura de um trabalho para garantirem a sobrevivência. Como são pessoas de 
pequeno poder aquisitivo, elas tem sofrido com a falta de acesso à Saúde, pois quando 
necessitam dos cuidados médicos, são obrigados a deslocar cerca de 110 Km até a sede do 
município. 

Em face dessa situação é que levamos às autoridades competentes a solicitação 
daquela laboriosa gente, para que seja instalado um Posto de Saúde na localidade e 
entendendo ser justa a referida reivindicação é que contamos com uma ação das autoridades 
competentes no sentido de viabilizar o teor do pleito, com a urgência possível. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
4ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm° Sr. Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, a necessidade de ceder 
uma máquina de beneficiar arroz à Associação “Vale do Rio Arraia”, da comunidade 
Imaculada, localizada no Município de Aripuanã. 

Nos termos da Resolução n° 18/91 desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, com cópia ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, 
mostrando a necessidade de ceder uma máquina de beneficiar arroz à Associação “Vale do 
Rio Arraia”, da comunidade Imaculada, localizada no Município de Aripuanã. 
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JUSTIFICATIVA 
 
A comunidade Imaculada é composta por pequenos produtores rurais e fica 

localizada a 50 Km da sede do município. Esses trabalhadores fazem parte da Associação 
“Vale do Rio Arraia”, que hoje conta com 56 famílias. 

Recebemos o pedido daqueles trabalhadores para que intercedêssemos junto 
às autoridades competentes, no sentido de que seja cedida uma máquina de beneficiar arroz, 
pois quando eles precisam limpar esse cereal para o próprio consumo, têm que percorrer um 
grande percurso, além de pagar um preço exorbitante pelo serviço. 

Em razão do exposto e entendendo ser justa a reivindicação dessa sofrida 
classe trabalhadora, é que solicitamos às autoridades competentes que promovam ações no 
sentido de viabilizar o teor do pleito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
  
5ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Ministro Extraordinário de Política 

Fundiária, a necessidade de se proceder estudos visando a municipalização da Reforma 
Agrária. 

Nos termos da Resolução n° 18/91 desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Ministro 
Extraordinário de Política Fundiária, mostrando a necessidade de se proceder  estudos visando 
a municipalização da Reforma Agrária. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Em nosso País as ações centralizadas na esfera administrativa dos governos 

Federal e Estadual, tem causado o emperramento da máquina administrativa, atrasando 
decisões e afetando nossa economia nos mais diversos setores de trabalho da sociedade 
brasileira. 

Exemplo maior é a questão fundiária onde a burocracia centralizada fez com 
que nos anos 70, fosse iniciado no Rio Grande do Sul, os primeiros focos de Movimento dos 
Sem-Terras, uma réplica do que é a U.D.R., para os grandes empresários e latifundiários com 
a diferença da U.D.R. defenderem seus direitos, os sem-terras considerados excluídos lutando 
para adquirirem seus direitos para sobreviver ou seja um pedaço de terra. 

Sabedores, que só uma reforma agrária adequada às necessidades de nosso 
povo, poderá resolver o crucial problema, é que apresentamos esta indicação para estudos do 
Governo Federal, implantando a Municipalização da Reforma Agrária no Brasil. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
6ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm° Sr. Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, a necessidade de 
interceder junto ao Ministro da Agricultura e Abastecimento para inclusão do Município de 
Brasnorte no PRONAF. 

Nos termos da Resolução n° 18/91 desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
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do Estado, com cópia ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, 
mostrando a necessidade de interceder junto ao Ministro da Agricultura e Abastecimento, 
reivindicando a inclusão do Município de Brasnorte no Programa Nacional de Agricultura 
Familiar - PRONAF.  

 
JUSTIFICATIVA 
 
A agricultura mato-grossense, no âmbito dos pequenos e médios produtores 

rurais, a exemplo dos demais Estados brasileiros, se vê crucificada pela falta de uma política 
agrícola de incentivo para o desenvolvimento da produção, fixando de maneira definitiva o 
homem na Terra, com rara exceção em seus projetos na agricultura o Governo Federal tenta 
lograr êxito com o Programa Nacional da Agricultura Familiar, atingindo os pequenos e 
médios agricultores, o que vem despertando nos municípios brasileiros o interesse, onde 
acredita-se ser a saída para ter uma base econômica sustentável desse segmento de 
trabalhadores tão sofridos. 

É com esse pensamento que o Prefeito Municipal de Brasnorte, através de suas 
comunidades rurais representadas por várias associações apresentaram seu projeto de 
desenvolvimento rural do município, no que espero contar com os demais Pares na aprovação 
deste justo pleito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
7ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado a necessidade de 

incluir no Programa de Perenização de Travessias o que apresenta. 
Nos termos da Resolução n° 18/91 desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 

ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, mostrando a necessidade de incluir no Programa a Perenização de Travessias as 
seguintes pontes: 

a) MT-436, trecho entre a MT-248 até Monterlândia sobre o Rio das Pitas; 
b) MT - 435, ponte sobre o Rio Cabaçal; 
c) MT - 436, trecho entre Monterlândia ao entroncamento da MT-435 sobre 

o Rio Água Suja. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente indicação visa atender às reivindicações das comunidades, 
produtores rurais e empresários das localidades vizinhas de Araputanga, encabeçada pelo 
Vereador Luiz Antônio Gomes. 

Pretende-se com isto solicitar do Sr. Governador o necessário empenho para 
construir nas rodovias estaduais as mencionadas pontes de concreto, pois as que ali existem 
encontram-se em péssimas condições de conservação, comprometendo a trafegabilidade e, 
principalmente, o escoamento da produção agropecuária. 

É necessário que estas pontes sejam incluídas no Programa de Perenização de 
Travessias, a cargo do  DVOP - Departamento de Viação e Obras Públicas, que serão 
construídas com recursos oriundos de empréstimos externos, recentemente aprovados pelo 
Poder Legislativo. 
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Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
8ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao 

Exm° Sr. Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de instalação de um posto de saúde na 
comunidade Rio Engano, localizada no Município de Porto dos Gaúchos. 

Nos termos da Resolução n° 18/91, desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, com cópia ao Exm° Sr. Secretário de Estado de Saúde, mostrando a necessidade de 
instalação de um posto de saúde na comunidade Rio Engano, localizada no Município de 
Porto dos Gaúchos. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Pelo vasto território municipal de Porto dos Gaúchos crescem comunidades de 

pessoas que trabalham na agricultura, pecuária e principalmente na indústria  madeireira. 
Todavia, há falta de infra-estrutura naqueles locais, o que torna muito difícil o dia-a-dia dos 
trabalhadores lá residentes. 

A comunidade Rio Engano é formada pôr aproximadamente duzentas pessoas 
que trabalham na pecuária, agricultura, principalmente com seringais, são cidadãos que 
possuem pequeno poder aquisitivo e que enfrentam sérias dificuldades pela sobrevivência. 

Uma das mais prementes necessidades é com a saúde. Como a comunidade 
fica a 35 quilômetros da sede do município e o meio de transporte é difícil, pois o ônibus 
passa uma vez pôr semana, torna-se necessário que seja instalado um posto de saúde na 
localidade para atender a população. 

Em razão do exposto e entendendo ser necessário oferecer àquela 
trabalhadora gente o acesso à saúde, é que solicitamos às autoridades competentes que 
promovam ações no sentido de viabilizar o teor do pleito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
9ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm° 

Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, a necessidade de promover levantamento técnico para 
expansão de rede de distribuição de água no Município de Novo Horizonte do Norte. 

Nos termos da Resolução n° 18/91 desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, 
ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador 
do Estado, com cópia ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente da SANEMAT, mostrando a necessidade 
de promover levantamento técnico para expansão de rede de distribuição de água no 
Município de Novo Horizonte do Norte. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Novo Horizonte do Norte, situado na rica região do Vale do 

Arinos, tem-se desenvolvido através da agricultura, pecuária e indústria madeireira. 
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Apesar do seu desenvolvimento, o município ainda é carente de algumas 
obras infra-estruturais e uma premente necessidade é a de expansão da rede de distribuição 
de água, para que as 1.250 casas residenciais possam contar com esse benefício. 

Há algum tempo a população local reclama da necessidade de expansão de 
rede de distribuição de água e entendendo ser imprescindível atender tão justo pleito, é que 
solicitamos às autoridades competentes que promovam ações no sentido de atender esta 
reivindicação, com a urgência possível. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
10ª) PROJETO DE LEI:  

Autoriza o Poder Executivo a doar área 
que menciona 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 doar à Prefeitura Municipal de 
Cáceres a área denominada Loteamento Cabral, sem benfeitorias com área superficial de 130 
(cento e trinta) hectares, com os seguintes limites: ao Norte limita-se com a propriedade de 
Alfredo de Oliveira Garcia e terras do Município; ao Sul e Leste com terras do Município e 
Oeste com o Rio Paraguai, tendo a seguinte configuração: partindo de um ponto situado na 
divisa das terras de Alfredo de Oliveira Garcia, a 30 metros de uma baía e a 330 metros da 
margem esquerda do Rio Paraguay, onde foi feita a primeira estação, com rumo de 60ºSW, 
pela margem esquerda do mesmo Rio Paraguay, e depois de um percurso de 1.673 metros, 
alcançou a divisa do terreno de João Pouso a 250 metros de um marco de sua propriedade, 
situado na margem de uma baía, cuja linha, se prolongando depois de 100 metros, vai ter a 
margem esquerda do Rio Paraguay. Partindo desse ponto, onde foi feita a segunda estação, 
com rumo de 75ºSE, pela divisa das terras de João Pouso e depois de um percurso de 1.190 
metros, foi feita a terceira estação e fincado um marco; desse ponto, com o rumo de 45ºNE e 
depois de um percurso de 984 metros, foi feita a quarta estação e fincado um marco partindo 
desse ponto com rumo de 45ºNW;  depois de percorrer 600 metros, chegou-se ao ponto de 
partida, onde também foi fincado um marco, inscrita no Primeiro Ofício - Serviços Notariais e 
Registrais da Comarca de Cáceres, Matrícula 6.741, Livro 2-E-1f, folha 167. Dito imóvel é de 
propriedade da EMPAER - Empresa de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural do Estado de 
Mato Grosso. 

Art. 2 O imóvel descrito no artigo anterior destina-se a loteamento urbano, 
revertendo ao patrimônio do Estado caso seja dada destinação diversa. 

Art. 3 O bem objeto da presente doação fica gravado com as cláusulas de 
inadienabilidade e impenhorabilidade. 

Art. 4 As despesas com escrituração e registro de imóveis correrão por conta 
do donatário. 

Art. 5 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O presente Projeto de Lei visa atender à comunidade do Loteamento Cabral, 

na cidade de Cáceres, com 912 famílias, ocupando uma área de aproximadamente 130 
hectares. Esta área pertence à EMPAER - Empresa de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural do 
Estado de Mato Grosso, portanto, área de domínio público. 

Queremos, com a propositura autorizativa, atender aos reclamos das famílias 
que ali se instalaram, com a doação da área para a Prefeitura Municipal de Cáceres, mesmo 
que a mesma não tenha demonstrado interesse em promover a regularização da área. 

Faz-se necessário ainda que a propositura tenha rápida tramitação pois existe 
liminar com mandado de despejo expedido pela Justiça de Cáceres, para reintegração da área 
à EMPAER. 

Caso ocorra o despejo, estaremos beneficiando a geração de um grave 
problema social para o Município, mesmo porque na sua área urbana não existe outro meio 
de resolver o problema, transferindo os ocupantes. 

Com o objetivo de evitar que as centenas de famílias sejam jogadas à rua é 
que esperamos dos Pares e principalmente do Sr. Governador, o acolhimento desta 
proposição, para que haja de todas as partes interessadas uma ação conjunta para dar uma 
solução ao problema. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado RIVA 
 
Com a palavra, o nobre Deputado Benedito Pinto. 
O SR. BENEDITO PINTO - Sr. Presidente, para apresentar uma Moção de 

Congratulação de minha autoria: 
Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno, requeiro à Mesa, com a 

devida anuência do soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de Congratulação à 
Faculdade de Educação Teológica Pentecostal das Assembléias de Deus em Cuiabá - Estado de 
Mato Grosso - FAETEPMAT  , pela implantação do Curso de Bacharel em Teologia, na cidade 
de Sinop, que vai atender todo o Norte do Estado, sendo representado pelos Srs. Pastor 
Sebastião Rodrigues de Souza, Diretor-Presidente; Pastor José Antônio Sobrinho, Diretor 
Pedagógico; e Evangelista Victório Galli Filho, Coordenador Pedagógico, vazada nos seguintes 
termos: 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, representando o 
pensamento do povo mato-grossense, especialmente o povo sinopense, vem externar seu 
contentamento pela brilhante iniciativa, por sinal muito importante, que é a implantação do 
Curso de Bacharel em Teologia pela FAETEPMAT. O curso é de grande importância, e virá 
atender a todos os interessados em adquirir conhecimento bíblico, tanto aos Ministros 
Evangélicos, como também aos membros das Igrejas no Norte do Estado. 

Pela importância que tem aos evangélicos que procuram aprimorar seu 
conhecimento teológico, capacitando-os para desempenharem os objetivos da Igreja na 
sociedade, as homenagens desta Assembléia, do povo mato-grossense, sinopense, e toda a 
região Norte do nosso Estado. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado BENEDITO PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda aproveitando o tempo que me resta no 

Pequeno Expediente, gostaria de registrar aqui, como membro efetivo da Comissão de 
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Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, o meu repúdio pela forma como 
o Presidente da Comissão, Deputado Paulo Moura, tem agido ultimamente, principalmente 
com respeito ao Projeto da LDO. 

Eu tenho acompanhado esse Projeto e, no momento de ser analisado pela 
Comissão, eu solicitei vista do processo. Infelizmente, esse processo não chegou nas minhas 
mãos e, ontem, mesmo eu não estando aqui presente, foi votado em primeira discussão, sem 
que fosse cedida a vista a um membro efetivo da Comissão. 

Por esta vez, nós vamos deixar passar, porque não queremos criar problemas 
neste momento, quando estamos no final do período.  Mas que fique registrado, para que isso 
não venha mais ocorrer, uma vez que nós temos todo direito, acompanhamos toda a 
tramitação do processo, muito embora não tenhamos tido o privilégio de pegar o processo, 
porque o Presidente, Deputado Paulo Moura, carregou o processo durante todo o tempo, 
ficando com ele - dormindo, eu acho, como travesseiro.  

Portanto, fica registrado aqui o meu repúdio e digo mais: na próxima vez em 
que acontecer, tomarei as medidas cabíveis, como membro efetivo da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE - Registramos com satisfação, a pedido do Colega 
Deputado Pedro Satélite, a presença do Vereador Irony, do Município de Nova Canaã. 

Com a palavra, o Deputado Manoel do Presidente. 
O SR. MANOEL PRESIDENTE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

indicações de nossa autoria: 

1ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm Sr. 
Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Arenápolis. 

Segundo inteligência do Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis, após ouvido o Soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora do Poder o 

encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm Sr. Secretário de Agricultura, 
mostrando a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para pequenos 
produtores do Município de Arenápolis. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Arenápolis é uma região que outrora chegou a ser a maior 

produtora de minérios. Nos dias atuais, já não existem aquelas explorações inconseqüentes, 
orquestrada pela ganância de determinados grupos. Arenápolis tornou-se um Município 
voltado principalmente para a agricultura, fazendo-se figurar dentre as maiores zonas 
produtoras de arroz e feijão deste Estado, dado seu solo de altíssima produtividade. Porém, 
com o grande período de estiagem, que assola principalmente aquela região todos os anos, 
vem desestimulando gradativamente a produção e, consequentemente, aumentando 
lastimáveis prejuízos principalmente aos pequenos produtores, que ali, juntamente com suas 
famílias, cultivam em média 3 (três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família,  já que o garimpo 
tornou-se inviável. 

Daí  a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso em fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos  produtores, dando-lhes 
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condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
rural, mas sim enraizando o homem no campo, frutificando-se a esperança para todos. 

Com o apoio de meus pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. 

Deputado MANOEL DO PRESIDENTE  - 2 SECRETÁRIO 
2ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Tangará da Serra. 

Segundo inteligência do Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Tangará da Serra. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Não se pode falar em fronteira agrícola sem mencionar o nome de Tangará da 

Serra. Tal município é o orgulho do Estado de Mato Grosso, pois ali encontra-se o maior 
índice de produtividade, sendo responsável por uma grande parcela de impostos arrecadados 
no Estado. 

Como não poderia ser diferente, existe uma classe produtora, composta de 
pequenos agricultores, menos privilegiada e que depende de incentivos governamentais para 
dar continuidade ao progresso.  

Com um solo de altíssima produtividade, aliados a sua localização geográfica, 
vem atraindo cada vez mais famílias oriundas de outros estados da federação, em busca de 
novas fronteiras. Porém, com o grande período de estiagens que assola principalmente aquela 
região, todos os anos, vem decrescendo gradativamente a produção e, consequentemente, 
aumentando lastimáveis prejuízos aos pequenos produtores, que ali cultivam em média 3 
(três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar sustento à sua família. 

Daí a imprescindível necessidade de nós, homens públicos, em conjunto com 
a Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso dar nossa parcela de contribuição, 
fornecendo tais equipamentos de irrigação para aqueles sofridos produtores. Dar-lhes 
condições para o plantio e evitar engordar o censo do êxodo rural, mas sim frutificar de um 
futuro melhor para todos. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
 
3ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Nortelândia. 

Segundo inteligência do Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
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cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Nortelândia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Nortelândia é, sem sombra de dúvidas, uma região de grande 

produção de arroz, feijão e soja deste Estado, dado seu solo de altíssima produtividade. Porém, 
com o grande período de estiagens que assola principalmente aquela região todos os anos, 
vem decrescendo gradativamente a produção e consequentemente aumentando lastimáveis 
prejuízos principalmente aos pequenos produtores, que ali, juntamente com suas famílias, 
cultivam em média 3 (três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família. 

Daí  a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos  produtores, dando-lhes 
condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
rural, enraizando o homem no campo, frutificando-se a esperança para todos. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
 
4ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Diamantino. 

Segundo inteligência do Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta 
augusta Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder, o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Diamantino. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Diamantino é, sem sombra de dúvidas, uma região de grande 

produção de arroz, feijão e soja deste Estado, dado seu solo de altíssima produtividade, aliado 
a facilidade de aquisição de calcário dolomítico - já que no município encontram-se 
instaladas as maiores indústrias de produção de corretivos de solo. Porém, com o grande 
período de estiagens que assola principalmente aquela região, todos os anos, vem decrescendo 
gradativamente a produção e consequentemente aumentando lastimáveis prejuízos 
principalmente aos pequenos produtores, que ali juntamente com suas famílias, cultivam em 
média 3 (três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família. 

Daí  a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos  produtores, dando-lhes 
condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
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rural, podendo frutificar a esperança de um futuro melhor para todos, dado ao aumento da 
produtividade. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
 
5ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Rosário Oeste. 

Com fulcro no Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta augusta Casa 
de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder, o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Rosário Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Rosário Oeste é, sem sombra de dúvidas, uma região de 

grande produção de arroz, feijão e soja deste Estado. Porém, com o grande período de 
estiagens, que assola principalmente aquela região, todos os anos, vem decrescendo 
gradativamente a produção e consequentemente aumentando lastimáveis prejuízos 
principalmente aos pequenos produtores, que ali juntamente com suas famílias, cultivam em 
média 3 (três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família. 

Daí  a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos  produtores, dando-lhes 
condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
rural, e sim frutificando a esperança de um futuro melhor. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
 
6ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Jangada. 

Com fulcro no Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta augusta Casa 
de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder, o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Jangada. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Jangada é, sem sombra de dúvidas, uma região de grande 

produção de arroz, feijão e soja deste Estado. Porém, com o grande período de estiagens, que 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QÜINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.13  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

assola principalmente aquela região, todos os anos, vem decrescendo gradativamente a 
produção e consequentemente aumentando lastimáveis prejuízos, principalmente aos 
pequenos produtores, que ali juntamente com suas famílias, cultivam em média 3 (três) 
hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família. 

Daí  a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso em fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos  produtores, dando-lhes 
condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
rural, mas sim frutificando a esperança de um futuro melhor. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
 
7ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Alto Paraguai. 

Segundo inteligência do Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Alto Paraguai. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Alto Paraguai é, sem sombra de dúvidas, uma região de 

grande produção de arroz, feijão e soja deste Estado, dado seu solo de altíssima produtividade, 
aliados à facilidade de aquisição de calcário dolomítico - já que no município encontram-se 
instaladas as maiores indústrias de produção de corretivos de solo. Porém, com o grande 
período de estiagens que assola principalmente aquela região, todos os anos, vem decrescendo 
gradativamente a produção e, consequentemente, aumentando lastimáveis prejuízos, 
principalmente aos pequenos produtores, que ali, juntamente com suas famílias, cultivam em 
média 3 (três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família. 

Daí  a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso em fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos  produtores, dando-lhes 
condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
rural, frutificando a esperança de um futuro melhor para todos, dado ao aumento da 
produtividade. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
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8ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 
Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Nova Olímpia. 

Segundo inteligência do Art. 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Nova Olímpia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Não se pode falar em fronteira agrícola sem mencionar o nome de Nova 

Olímpia. Tal município e o orgulho do Estado de Mato Grosso, pois ali encontra-se o maior 
índice de produtividade, sendo responsável por uma grande parcela de impostos arrecadados 
no Estado. 

Como não poderia ser diferente, existe uma classe produtora, composta de 
pequenos agricultores, menos privilegiada e que depende  de incentivos governamentais para 
dar continuidade ao progresso. Como não poderia ser diferente, existe uma classe produtora, 
composta de pequenos agricultores, menos privilegiada e que depende de incentivos 
governamentais para dar continuidade ao progresso.  

Com um solo de altíssima produtividade, aliados a sua localização geográfica, 
vem atraindo cada vez mais famílias oriundas de outros estados da federação em busca de 
novas fronteiriças. Porém com a grande período de estiagens que assola, principalmente 
aquela região todos os anos, vem decrescendo gradativamente a produção e 
consequentemente aumentando lastimáveis prejuízo principalmente os pequenos produtores, 
que ali cultivam em média 3 (três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar sustento à sua família. 

Daí a imprescindível necessidade de nós, homens públicos, em conjunto com 
a Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso, dar nossa parcela de contribuição, 
fornecendo tais equipamentos de irrigação para aqueles sofridos produtores. Dar-lhes 
condições para o plantio, e evitar engordar o censo do êxodo rural, mas sim frutificar um 
futuro melhor para todos. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
9ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exm° Sr. 

Secretário de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para 
pequenos produtores do Município de Denise. 

Segundo inteligência do Art. 239, alínea “g” do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder, o 
encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do Estado, com 
cópia ao Exm° Sr. Secretário de Agricultura, mostrando a necessidade do fornecimento de 
equipamento de irrigação para pequenos produtores do Município de Denise. 

JUSTIFICATIVA 
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O Estado de Mato Grosso já deu mostras do seu potencial em produção 
agrícola, mas somente os municípios onde grandes produtores investem maciçamente em 
correção de solo e principalmente em irrigação, tiveram retorno à altura dos investimentos. 

Muitos municípios já foram agraciados com conjunto agrícola, e é 
imprescindível, dando continuidade ao programa de fixação do homem no campo, que além 
de área trabalhada de modo adequado tenham o benefício da irrigação da parte cultivada, 
garantindo dessa forma o sustento dos pequenos produtores e, consequentemente, o 
desenvolvimento das glebas onde estão assentados, melhorando a vida econômica do 
município, poupando os cofres públicos que estão sobrecarregados de encargos, 
principalmente relacionados à manutenção da família do pequeno produtor de Denise. 

Com o apoio de meus Pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
 

10ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento 
de irrigação para pequenos produtores do Município de Santo Afonso. 

Com fulcro no Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta augusta 
Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder o 

encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado de 

Mato Grosso, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Agricultura, demonstrando a 
necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para pequenos produtores do 
Município de Santo Afonso. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Santo Afonso é, sem sobra de dúvidas, um jovem e promissor município. 

Trata-se de uma região de grande produção de arroz e feijão deste Estado, dado seu solo de 
altíssima produtividade, aliado ao seu povo trabalhador. Podemos ousar em destacar a “Gleba 
União” como uma das principais responsáveis pelo destaque do município neste contexto. 
Porém, com o grande período de estiagem, que assola principalmente aquela região todos os 
anos, vem decrescendo gradativamente a produção e, consequentemente, aumentando 
lastimáveis e irreversíveis prejuízos aos pequenos produtores, que ali, juntamente com suas 
famílias, cultivam em média 3 (três) hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família. 

Daí a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso em fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos produtores, dando-lhes 
condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
rural, mas sim frutificando a esperança de um futuro melhor no campo. 

Com o apoio de meus pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
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11ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao 

Exm Sr. Secretário de Estado de Agricultura, a necessidade do fornecimento de equipamento 
de irrigação para pequenos produtores do Município de Nobres. 

Com fulcro no Artigo 239, alínea “g”, do Regimento Interno desta augusta 
Casa de Leis, após ouvido o soberano Plenário, solicito à Mesa Diretora deste Poder o 

encaminhamento do presente expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado de 

Mato Grosso, com cópia ao Exm Sr. Secretário de Estado de Agricultura, demonstrando a 
necessidade do fornecimento de equipamento de irrigação para pequenos produtores do 
Município de Nobres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Nobres é, sem sombra de dúvidas, uma região de grande 

produção de arroz e feijão deste Estado, dado seu solo de altíssima produtividade, aliado à 
facilidade de aquisição de calcário dolomítico - já que no município encontram-se instaladas 
as maiores indústrias de produção de corretivos de solo. Porém, com o grande período de 
estiagem, que assola principalmente aquela região todos os anos, vem decrescendo 
gradativamente a produção e, consequentemente, aumentando lastimáveis  prejuízos aos 
pequenos produtores, que ali, juntamente com suas famílias, cultivam em média 3 (três) 
hectares cada. 

Diante do exposto, aqueles pobres e corajosos produtores ficam à mercê das 
condições pluviométricas para produzir e dar o sustento à sua família. 

Daí a imprescindível necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Mato Grosso em fornecer tais equipamentos para aqueles sofridos produtores, dando-lhes 
condições para o plantio, evitando assim que estes continuem engordando o censo do êxodo 
rural, podendo frutificar a esperança de um futuro melhor para todos. 

Com o apoio de meus pares, haveremos de alcançar o favor desse pleito. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997 
Deputado MANOEL DO PRESIDENTE 
 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Nico Baracat. 
O SR. NICO BARACAT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar uma 

Moção de Pesar de nossa autoria: 
Com base no que dispõe o Regimento Interno, requeiro à Mesa seja enviada 

Moção de Pesar aos familiares do jovem João Batista Martins de Melo, falecido no dia 22 de 
junho, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
representando o pensamento do povo mato-grossense, vem externar à família do jovem João 
Batista Martins de Melo as mais profundas condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 
22 de junho, em Nossa Senhora do Livramento.” 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O falecimento do jovem João Batista Martins de Melo deixou um vácuo 

eminentemente grande na grandiosa comunidade livramentense. Jovem dinâmico, filho 
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inigualável, João Batista doou sua vida aos livramentenses, e tudo que conquistou fez questão 
de dividir com sua cidade, como prova do seu grande amor filial. Foi exemplo de dedicação e 
dignidade em prol da formação de gerações e gerações. 

Tenho certeza que o seu nome será sempre lembrado como símbolo de luta, 
de garra pelas coisas do seu município e, consequentemente, de sua gente. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997 
Deputado NICO BARACAT - PMDB 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, a ilustre Deputada Serys Slhessarenko. 
O SRª SERYS SLHESSARENKO - Presidente, Srs. Deputados, para apresentar 

um Projeto de Lei: 
Assegura a livre organização dos 
estudantes através de Grêmios 
Estudantis nos estabelecimentos de 
ensino no Estado de Mato Grosso e dá 
outras providências. 

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

Art. 1 É assegurada, nos estabelecimentos de ensino de 1 e 2 graus no 
Estado de Mato Grosso, públicos ou privados, a organização livre de Grêmios Estudantis, para 
representar os interesses e expressar os pleitos dos alunos. 

Parágrafo único - A rede de ensino público ou privado deverá assegurar 
espaço para a instalação de sedes dos Grêmios Estudantis em local de grande circulação de 
alunos nas escolas. 

Art. 2 É de competência exclusiva dos estudantes a definição das formas, dos 
critérios, dos estatutos e demais questões referentes à organização dos Grêmios Estudantis. 

Parágrafo único - É assegurada a livre circulação e expressão das 
entidades estudantis, através de seus representantes, na rede de ensino público e privado do 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 3  É assegurada a rematrícula dos dirigentes dos Grêmios Estudantis nos 
estabelecimentos em que estejam matriculados. 

Art. 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A Constituição da República, em seu Artigo 5, incisos XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX e XXI expressa o direito inalienável à livre organização. 

A luta jurídica pela cidadania não pode estacionar na Constituição, deve 
estender-se a toda legislação. 

As leis ordinárias devem conter o desdobramento destas garantias que 
permitem aos diversos setores da sociedade consolidar a cidadania plena. 

O projeto que ora apresentamos objetiva, a partir dos preceitos 

constitucionais, garantir a livre organização dos estudantes de 1 e 2 graus nos 
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estabelecimentos de ensino no nosso Estado. É uma contribuição para que o jovem, desde sua 
instrução elementar, possa desenvolver suas capacidades políticas em liberdade e plenitude. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997 
Deputada SERYS SLHESSARENKO - PT 
 
Como nós temos dois minutos ainda, gostaríamos de registrar aqui, mais uma 

vez, o nosso repúdio às ações do Sr. Fernando Henrique Cardoso, o qual tem um discípulo fiel, 
que é o Sr. Dante de Oliveira. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso, ontem, esse mesmo Fernando Henrique 
que não permite os 28% de reajuste para os servidores públicos federais, que cortou esse 
reajuste dos professores das universidades federais, que cortou esse reajuste para os 
pesquisadores de INPE, etc, etc e tantos outros órgãos federais, esse mesmo Presidente, ontem, 
liberou para o BANERJ 3 bilhões de reais! Eu acharia muito bom se fosse para recuperar o 
BANERJ.  

Três bilhões de reais ele liberou! Sabem os Senhores, para quê? Para sanear o 
BANERJ e vender o BANERJ. Sabem por quanto? Por 360 milhões, para deixar o BANERJ 
recuperado para a privatização, ele liberou 3 bilhões -  com “b”! Depois de recuperado com 3 
bilhões, ele vai ser vendido por 360 milhões. Senhores, é dar o dinheiro público, repassar!  
Isso é uma afronta, uma vergonha! É repassar o dinheiro do povo para a mão da iniciativa 
privada, descaradamente. 

Eu precisava registrar o meu repúdio, aqui, porque isso não pode ficar sem 
estar registrado nos Anais de todos os Parlamentos deste País. Inclusive, eu acredito que nós 
precisamos tomar uma decisão mais dura, nós Deputados, em termos de alguma coisa, tipo 
uma moção ou algo que mostre uma deliberação, que mostre ao Presidente a não 
cumplicidade da Assembléia Legislativa de Mato Grosso nesse tipo de decisão que ele tomou. 
Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, nós também comungamos com o 

mesmo pensamento da Deputada Serys Slhessarenko, quando ela diz que o Governo libera 
mais de 3 bilhões de dólares para recuperar as dívidas e o rombo do BANERJ e repassar às 
mãos de particular. Isso é um absurdo!  E isso quando os outros setores do País estão 
estourados, inclusive a classe média, que é a classe produtora.  A classe produtora deste País 
está indo à falência por falta de apoio do Governo, que joga um dinheirão desse fora, como há 
muito tempo tem sido  enfiado, através do PROER, etc. Mais de 30 bilhões já foram enfiados 
em bancos para recuperar a economia e o setor produtivo, que realmente precisava produzir 
para criar empregos e enriquecer o Estado. A Nação está totalmente abandonada! 

Nós também discordamos dessa atitude do Presidente da República! É uma 
vergonha o que ele está fazendo com o dinheiro do contribuinte brasileiro. 

O nosso BEMAT aqui, jogando 850 pais de família, por falta de 150 milhões 
de reais para sanear todo o problema do BEMAT.  E, hoje, o nosso clamor diante do BEMAT 
não é para recuperá-lo, mas, sim, para que repassassem os 150 milhões de reais e exigissem 
do Governo do Estado que não fizesse a liquidação branca do BEMAT, mas que saneasse o 
Banco e fizesse a sua privatização, porque com isso nós estaríamos poupando, pelo menos, o 
emprego de mais de 500 servidores do Banco do Estado de Mato Grosso, que poderiam 
permanecer no Banco.  E, talvez, com a privatização, a empresa que adquirisse o Banco 
pudesse reaproveitar todo o contingente de funcionários. 
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Nós queremos apresentar aqui, Sr. Presidente, três Indicações e uma emenda: 

1) INDICAÇÃO: Indico à Telecomunicações de Mato Grosso S/A-TELEMAT, 
a necessidade de se adotar providências que culminem com a instalação de um terminal 
telefônico público comunitário na localidade denominada Pacoval, Município de Nova 
Mutum. 

Fundamentado no que dispõe a Resolução n 18/91, deste Poder Legislativo, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja enviado expediente ao Ilm Sr. Eduardo 
Delamônica Freire, mui digno Diretor-Presidente da TELEMAT S/A, mostrando a urgente 
necessidade de se adotar providências que culminem com a instalação de um terminal 
telefônico público comunitário, próximo ao Armazém da OLVEPAR S/A, na localidade 
denominada de Pacoval, Município de Nova Mutum. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A presente Indicação está fundamentada nas várias e justas reivindicações 

que temos recebido de todas as lideranças que lutam pelo bem-estar e desenvolvimento do 
Município de Nova Mutum, principalmente da localidade de Pacoval, que tem um futuro 
bastante promissor, e nessa liderança se destaca a pessoa do eminente Vereador Ilson 
Matschinske, ilustre Presidente da Câmara Municipal de Nova Mutum. 

Pelos sonhos e esperanças de todos os moradores de Pacoval é que fazemos 
um apelo ao ilustre Presidente da TELEMAT, no sentido de que determine que seja feita a 
urgente instalação de um telefone público comunitário em frente a mercearia existente no 
local, próximo ao Armazém OLVEPAR S/A, que beneficiará a comunidade em geral, o 
comércio local e o grande fluxo de caminhoneiros que se verifica em época de safra, que 
sofrem e passam necessidade, tendo em vista que a localidade de Pacoval não tem posto 
telefônico e a distância até a comunidade de Trivelato torna difícil a comunicação com os 
outros centros. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN - PFL. 
 

2) INDICAÇÃO: Indico ao Poder Executivo Estadual a urgente necessidade de 
se adotar providências que culminem com a obra de duplicação do trecho da Rodovia 
Estadual MT-270, saindo do entroncamento da Av. Lions Internacional com a Av. Fernando 
Correa da Costa, Vila Aurora, indo até a entrada do Parque de Exposição Governador Wilmar 
Peres de Farias, no Município de Rondonópolis. 

Fundamentado no que dispõe a Resolução n 18/91, deste Poder Legislativo, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja enviado expediente ao Exm Sr. 

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

Secretário de Estado de Infra-estrutura, Sr. Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, e ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente do DVOP, Engenheiro Vítor Cândia, mostrando a urgente necessidade 
de se adotar providências que culminem com a obra de duplicação do trecho da Rodovia 
Estadual MT-270, saindo do entroncamento da Av. Lions Internacional com a Av. Fernando 
Correa da Costa, Vila Aurora, indo até a entrada do Parque de Exposição Governador Wilmar 
Peres de Farias, no Município de Rondonópolis 
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JUSTIFICATIVA 
 
O trecho que pedimos ao Governo do Estado total atenção, para que 

determine em regime de máxima urgência que seja efetuada a obra de duplicação, é de 
apenas 10 quilômetros, ao longo da Rodovia Estadual MT-270, partindo do entroncamento 
das Avenidas Lions Internacional e Fernando Correa da Costa, no Bairro Vila Aurora, até a 
entrada do Parque de Exposição Governador Wilmar Peres de Farias, no perímetro urbano da 
cidade de Rondonópolis. 

Apesar do trecho acima citado ter uma distância pequena, é de uma 
periculosidade inconteste, devido ao fluxo de veículos de todos os portes, tipos e pesos que, 
diariamente, trafegam pela MT-270, que interliga várias regiões de suma importância para o 
Estado de Mato Grosso. 

Os gritos de socorro que ecoam através desta Indicação são entoados pelas 
inúmeras famílias que perderam seus entes queridos em um dos vários acidentes que 
comumente ocorrem ao longo dos 10 quilômetros cruciais que separam a Vila Aurora do 
Parque de Exposição.  E esses fatos nós, que somos legítimos representantes do povo 
rondonopolitano, não podemos e não agüentamos mais ver acontecer, e por isto nos 
incorporamos à dor daqueles que perderam membros de suas famílias e apelamos ao 
Governador Dante de Oliveira e a todas as autoridades que, de uma maneira ou outra, são 
responsáveis pelo bem-estar e segurança da nossa gente, que nos unamos para solucionar 
definitivamente este problema, que é muito grave e não pode continuar assim. 

Se não bastasse tudo isso que acima citamos, o trecho que pedimos a 
duplicação está totalmente habitado com bairros populosos que proliferam em suas margens, 
aumentando o perigo, devido aos transeuntes, principalmente crianças que vão a pé, de 
bicicleta, motos e até de carroças para as escolas ou trabalho em outros centros.   

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN - PFL. 
 

3) INDICAÇÃO: Indico à Telecomunicações de Mato Grosso S/A-TELEMAT, 
a urgente necessidade de se adotar providências que culminem com as instalações de 100 
(cem) terminais de linhas telefônicas convencionais para atender a comunidade do Distrito de 
Santo Antônio do Leste, Município de Novo São Joaquim. 

Fundamentado no que dispõe a Resolução n 18/91, deste Poder Legislativo, 

requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, seja enviado expediente ao Ilm Sr. Eduardo 
Delamônica Freire, mui digno Diretor-Presidente da TELEMAT S/A, mostrando a urgente 
necessidade de se adotar providências que culminem com as instalações de 100 (cem) 
terminais de linhas telefônicas convencionais para atender a comunidade do Distrito de Santo 
Antônio do Leste, Município de Novo São Joaquim. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A nossa Indicação solicitando à TELEMAT as instalações de 100 (cem) 

terminais de linhas telefônicas convencionais para atender toda a comunidade do Distrito de 
Santo Antônio do Leste, no Município de Novo São Joaquim, é um sonho acalentado há vários 
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anos e que todos esperam se tornar realidade, se houver a conjunção de esforços de todos nós 
que podemos fazer algo em benefício daquela gente. 

O Distrito de Santo Antônio do Leste está situado a 100 quilômetros da sede 
do Município de Novo São Joaquim, ligado pela Rodovia Estadual MT-336, e conta, hoje, com 
uma população de aproximadamente 4 mil e 500 habitantes, que vivem da agricultura, 
pecuária, madeiras e outras riquezas existentes na região.  Tem uma escola municipal, cadeia 
pública, hospital, clube social e esportivo, comércio variado, igrejas e várias indústrias de 
beneficiamento de madeiras, arroz, etc, rede de água e energia elétrica.  É uma localidade 
bem planejada e tem um futuro muito promissor com sua gente trabalhadora e unida que visa 
o crescimento e progresso da localidade que vive. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN - PFL.   
 

4) EMENDA ADITIVA: 

Emenda Aditiva ao Artigo 3 da 

Mensagem n 09/97, de autoria do 
Poder Executivo. 

Adita uma alínea ao inciso II do Artigo 3 da Mensagem n 09/97, de autoria 
do Poder Executivo, com a seguinte redação: 

“...) criar, implantar e implementar o Fundo de Aval para atender aos 
pequenos produtores rurais e às micro e pequenas empresas rurais”. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado MOISÉS FELTRIN - PFL. 
 
O Sr. André Bringsken - Sr. Presidente, para uma Questão de Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para uma Questão de Ordem, o 

Deputado André Bringsken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Apenas para comunicar a ausência da Deputada 

Zilda, que nos solicitou que passássemos à Mesa a informação de que ela foi convidada para 
prestar esclarecimentos, hoje, na Câmara Municipal de Várzea Grande, a respeito da sua 
atividade parlamentar.  Portanto, ela nos pediu para justificar a sua ausência. 

O SR. PRESIDENTE - Determino à Assessoria que abone a falta da Deputada 
Zilda. 

O Sr. Moisés Feltrin - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Moisés Feltrin. 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, com o afastamento do Deputado 

Gilmar Fabris da Comissão Parlamentar de Inquérito da URUCUM e das LFTE’s, nós indicamos 
o nome do Deputado Moisés Feltrin para participar da Comissão. Nós insistimos com o nobre 
Deputado Humberto Bosaipo, que estava designado e escalado para fazer um grande trabalho 
na Comissão, mas o mesmo se recusou por estar com inúmeros afazeres, totalmente 
sobrecarregado. Eu, como Líder da Bancada de Oposição nesta Casa, e por estarmos numa 
situação semelhante à Polícia Militar do nosso Estado, faltando contingente, estamos com falta 
de Deputados, por isso comunico a nossa participação na CPI. 

O Sr. André Bringsken - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado André Bringsken. 
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O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - É com grande satisfação que a CPI que investiga 
irregularidades na venda da URUCUM e das LFTE’s recebe o nobre Deputado Moisés Feltrin 
para fazer parte da Comissão, o que muito engrandece o nosso quadro. Queremos registrar, 
também, que a partir de ontem o nobre Amador Tut vem tendo uma brilhante atuação na CPI, 
mostrando-se realmente preocupado com a situação da dívida mobiliária do Estado de Mato 
Grosso e do BEMAT. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Deputado José Lacerda. 
O SR. JOSÉ LACERDA - Sr. Presidente, para apresentar várias Indicações, um 

Requerimento e um Projeto de Lei: 
1ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de Educação e ao Exm° Sr. Secretário de 
Planejamento, a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G. “Francisco Saldanha Neto”, Município 
de Tabaporã, no Projeto Centro-Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de 
Educação e ao Exm° Sr. Secretário de Planejamento, mostrando a necessidade de inclusão da 
E.E.P.S.G. “Francisco Saldanha Neto”, Município de Tabaporã, no Projeto Centro-Oeste. 

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

jovens, tanto para a formação da cidadania, como para dar bases de preparação para a vida. 
Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e a capacitação são 

elementos essenciais para o mercado de trabalho.  Para uma educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-la de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 

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

Com a inclusão da E.E.P.S.G. “Francisco Saldanha Neto” no Projeto Centro-
Oeste, as aspirações da comunidade no tocante à questão educacional terão, certamente, reais 
condições de se concretizar. 

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
2ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de Educação e ao Exm° Sr. Secretário de 
Planejamento, a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G. “Presidente Tancredo de Almeida 
Neves”, Município de Nova Brasilândia, no Projeto Centro-Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de 
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Educação e ao Exm° Sr. Secretário de Planejamento, mostrando a necessidade de inclusão da 
E.E.P.S.G. “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, Município de Nova Brasilândia, no Projeto 
Centro-Oeste. 

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

jovens, tanto para a formação da cidadania, como para dar bases de preparação para a vida. 
Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e a capacitação são 

elementos essenciais para o mercado de trabalho.  Para uma educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-la de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 

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

Com a inclusão da E.E.P.S.G. “Presidente Tancredo de Almeida Neves” no 
Projeto Centro-Oeste, as aspirações da comunidade no tocante à questão educacional terão, 
certamente, reais condições de se concretizar. 

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
3ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de Educação e ao Exm° Sr. Secretário de 
Planejamento, a necessidade de inclusão da E.E.P.S.G. “Ludovico Vieira de Camargo”, 
Município de São José do Povo, no Projeto Centro-Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de 
Educação e ao Exm° Sr. Secretário de Planejamento, mostrando a necessidade de inclusão da 
E.E.P.S.G. “Ludovico Vieira de Camargo”, Município de São José do Povo, no Projeto Centro-
Oeste. 

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

jovens, tanto para a formação da cidadania, como para dar bases de preparação para a vida. 
Hoje, com a globalização de mercado, a qualificação e a capacitação são 

elementos essenciais para o mercado de trabalho.  Para uma educação ideal não basta apenas 
criar escolas, mas dotá-la de material didático e condições estruturais para fortalecer o 
ensino-aprendizagem. 

A modernidade e a nova geração de São José do Povo devem ser estimuladas 
no ensino-aprendizagem com meios didáticos, audiovisuais e instalações que permitam o 
máximo de desenvolvimento da capacidade social e cultural de suas crianças e jovens. 
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Com a inclusão da E.E.P.S.G. “Ludovico Vieira de Camargo” no Projeto 
Centro-Oeste, as aspirações da comunidade no tocante à questão educacional terão, 
certamente, reais condições de se concretizar. 

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
4ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de Segurança Pública, a necessidade de 
fornecimento de uma viatura policial para o Município de Santo Afonso. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm° Sr. Secretário de 
Segurança Pública, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de Santo Afonso. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Santo Afonso, graças à fertilidade de seu solo, à sua 

boa localização e à proximidade com outras regiões produtoras, vem atraindo milhares de 
pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante deste crescimento, conseqüentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública à comunidade. 

A Polícia Militar nesse município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que está impossibilitada pela falta de infra-estrutura e veículos, 
impedindo que os profissionais dessa área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação para que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
5ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Segurança Pública, a necessidade 
de fornecimento de uma viatura policial para o Município de Santa Carmem. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Segurança Pública, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de Santa Carmem. 

 
JUSTIFICATIVA 
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O próspero Município de Santa Carmem, graças à fertilidade de seu solo, à 

sua boa localização, à proximidade com outras regiões produtoras, vem atraindo milhares de 
pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante deste crescimento, conseqüentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública à comunidade. 

A Polícia Militar nesse Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que está impossibilitada pela falta de infra-estrutura e veículos, 
impedindo que os profissionais dessa área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação para que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
6ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Segurança Pública, a necessidade 
de fornecimento de uma viatura policial para o Município de Feliz Natal. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Segurança Pública, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de Feliz Natal. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Feliz Natal, graças à fertilidade de seu solo, à sua 

boa localização, à proximidade com outras regiões produtoras, vem atraindo milhares de 
pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante deste crescimento, conseqüentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública à comunidade. 

A Polícia Militar nesse Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que está impossibilitada pela falta de infra-estrutura e veículos, 
impedindo que os profissionais dessa área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação para que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
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7ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Segurança Pública, a necessidade 
de fornecimento de uma viatura policial para o Município de Cocalinho. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Segurança Pública, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de Cocalinho. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Cocalinho, graças à fertilidade de seu solo, à sua 

boa localização, à proximidade com outras regiões produtoras, vem atraindo milhares de 
pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante desse crescimento, conseqüentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública à comunidade. 

A Polícia Militar nesse Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que está impossibilitada pela falta de infra-estrutura e veículos, 
impedindo que os profissionais desta área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação para que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
8ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Segurança Pública, a necessidade 
de fornecimento de uma viatura policial para o Município de Barão de Melgaço. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópiasao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Segurança Pública, mostrando a necessidade de fornecimento de uma viatura policial para o 
Município de Barão de Melgaço. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O próspero Município de Barão de Melgaço, graças à fertilidade de seu solo, à 

sua boa localização, à proximidade com outras regiões produtoras, vem atraindo milhares de 
pessoas que buscam um futuro promissor. 

Diante desse crescimento, conseqüentemente, as necessidades da população 
em manter a segurança e a tranqüilidade requer uma estrutura mínima de apoio, 
interligando a administração pública à comunidade. 

A Polícia Militar nesse Município vem enfrentando dificuldades para manter 
os anseios da população, visto que está impossibilitada pela falta de infra-estrutura e veículos, 
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impedindo que os profissionais desta área desenvolvam um bom trabalho perante a 
comunidade. 

Em decorrência do problema acima exposto, achamos de suma importância 
uma viatura para o destacamento de Polícia Militar e pedimos aos nobres Parlamentares o 
apoio e a cooperação para que este expediente alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
9ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição de 
equipamentos para o atendimento à saúde prestado pela Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais do Município de Aripuanã. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa de Leis, ouvido 
o soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de equipaamentos para o atendimento à saúde 
prestado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Aripuanã. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - LÍDER DO PMDB. 
 
10ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de recursos 
para obras, instalações e equipamentos para o Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de recursos para obras, instalações e equipamentos para o 
Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
11ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário  de Saúde, a necessidade de aquisição 
e equipamentos para o atendimento à saúde no Município de Campos de Júlio, pelo 
REFORSUS. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa de Leis, ouvido 
o soberano Plenário, seja encaminha expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao  Exm° Sr. 
Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição e equipamentos para o atendimento à saúde 
no Município de Campos de Júlio, pelo REFORSUS. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
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12ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de recursos 
para obras e instalações para o Hospital Samaritano do Município de Cáceres. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias aos Exm°s Srs. Secretário Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de recursos para obras e instalações para o Hospital 
Samaritano do Município de Cáceres. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
13ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição 
de equipamentos para o Laboratório de Análises Clínicas do Município de Canabrava do 
Norte. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Secretário Chefe da 
Casa Civil e ao Sr. Secretário de Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de 
equipamentos para o Laboratório de Análises Clínicas do Município de Canabrava do Norte. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
14ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias aos Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição 
de equipamentos para o atendimento a saúde pela Prefeitura Municipal de Araguaiana, pelo 
REFORSUS. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de equipamentos para o atendimento a saúde 
pela Prefeitura Municipal de Araguaiana, pelo REFORSUS. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
15ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição 
de equipamentos para o Centro de Saúde de Água Boa, através do REFORSUS 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde de 
Água Boa, através do REFORSUS 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
16ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição 
de equipamentos para o atendimento a saúde feito pela Prefeitura Municipal de Alto 
Araguaia. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de equipamentos para o atendimento a saúde 
feito pela Prefeitura Municipal de Alto Araguaiana. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
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17ª) Indica ao ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição 
de equipamentos para o atendimento a saúde pela Prefeitura Municipal de Campo Verde, pelo 
REFORSUS. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de equipamentos para o atendimento a saúde 
pela Prefeitura Municipal de Campo Verde, pelo REFORSUS. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
18ª) Indica ao ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição 
de equipamentos para o Centro de Saúde Jupiara do Município de Campo Verde. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde de 
Jupiara do Município de Campo Verde. 

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
19ª) Indica ao ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Presidente da SANEMAT, a necessidade de 
perfuração de 03 (três) poços artesianos nas Comunidades: Sonho Azul, Veredinha e Jabuti, 
no Município de Mirassol d’Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Presidente da 
SANEMAT, mostrando a necessidade de perfuração de 03 (três) poços artesianos nas 
Comunidades: Sonho Azul, Veredinha e Jabuti, no Município de Mirassol d’Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Mirassol d’Oeste, Município competente da região da Grande Cáceres, vem 

há muito chamando a atenção dos mato-grossenses e de pessoas dos mais diversos lugares do 
País que para lá se transferem em busca de melhores dias à sua família. 

Preocupados com o crescimento da população, somos cientes de que as obras 
de saneamento são imprescindíveis para criar condições dignas aos cidadãos, no que tange a 
saúde e higiene, pois a ausência deste benefício tem como conseqüência os mais elevados 
índices de doenças, contribuindo em grande escala para o aumento da mortalidade infantil. 

Cabe, portanto, aos organismos oficiais participarem nas suas áreas de 
atuação, buscando alternativas para que tenhamos soluções compatíveis. No presente caso, 
constatou-se a necessidade da perfuração de 03 (três) poços artesianos nas comunidades: 
Sonho Azul, Veredinha e Jabuti, no Município de Mirassol d’Oeste, garantindo, assim, uma 
vida mais saudável. 

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
20ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Presidente da SANEMAT, a necessidade de 
perfuração de um poço artesiano, instalação de reservatório de água com todos os 
equipamentos necessários para o funcionamento, bem como 5.000 metros de mangueira para 
o abastecimento de água na Comunidade Santana, no Município de Cáceres. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
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Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Presidente da 
SANEMAT, mostrando a necessidade de perfuração de um poço artesiano, instalação de 
reservatório de água com todos os equipamentos necessários para o funcionamento, bem 
como 5.000 metros de mangueira para o abastecimento de água na Comunidade Santana, no 
Município de Cáceres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Cáceres, Município pólo de sua região, se localiza de maneira privilegiada e 

geograficamente estratégica, apresentando hoje alto índice de crescimento populacional. 
É de conhecimento de todos que o crescimento populacional gera igual 

demanda de infra-estrutura, principalmente no que compete ao saneamento básico, pois essas 
obras são imprescindíveis aos programas de desenvolvimento da região, contribuindo para a 
redução do alto índice de doenças provocadas pela ausência de infra-estrutura. 

O pleito aqui formulado visa atender a população da Comunidade de Santana 
com a perfuração de um poço artesiano, instalação de reservatórios de água com todos os 
equipamentos necessários para o perfeito funcionamento, bem como 5.000 metros de 
mangueira. 

Cientes, portanto, da importância deste expediente indicatório, contamos com 
o apoio de todos os nobres Pares para que o presente alcance o êxito pretendido: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
21ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Presidente da TELEMAT, a necessidade de 
instalação de um terminal telefônico público no Posto de Polícia Rodoviárias Federal, 
localizado no Km 633 da BR-070, jurisdição da DLPRF-2/4, Cáceres. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Presidente da 
TELEMAT, mostrando a necessidade de instalação de um terminal telefônico público no Posto 
de Polícia Rodoviárias Federal, localizado no Km 633 da BR-070, jurisdição da DLPRF-2/4, 
Cáceres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Dadas as grandes dimensões territoriais do nosso Estado, medidas visando 

facilitar a comunicação nos mais diversificados modos devem merecer desta Casa de Leis total 
acolhida, bem como dos órgãos oficiais competentes. É o que procuramos solucionar através 
da presente propositura. 

Preocupado com a situação de dificuldade de comunicação no local, o Sr. 
Jaciro Alves dos Santos, Superintendente 29 SPRF/MT,  já externou à Presidência da TELEMAT 
sua vontade de que o Posto venha a dispor desse importante meio de comunicação. 

Diante disso, contamos com o apoio de todos os Srs. Deputados para que este 
expediente indicatório alcance o êxito pôr todos almejado. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
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Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
22ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a necessidade de 
duplicação da MT-175, no trecho entre São José dos Quatro Marcos e Mirassol d’Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente 
do DVOP, a mostrando necessidade de duplicação da MT-175, no trecho entre São José dos 
Quatro Marcos e Mirassol d’Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Tratamos na presente propositura de dois dos mais produtivos e promissores 

municípios da região da Grande Cáceres. Passam atualmente pôr visível e franco processo de 
desenvolvimento e todos as iniciativas que visem contribuir para o prosseguimento devem 
merecer especial acolhida dos setores envolvidos. 

O Vereador José Moreira Figueira, preocupado com o grande número de 
veículos que trafegam no mencionado trecho, busca pelos meios legais do município a 
realização da obra que não só beneficiará os dois municípios, como também Araputanga, 
Glória d’Oeste, Indiavaí, Reserva do Cabaçal, Figueirópolis d’Oeste, Jauru e outras. Considera, 
portanto, já que está sendo providenciado o recapeamento prioritário tal pleito com vistas a 
dinamizar a economia regional com maior circulação das riquezas. 

Diante disso, é imprescindível a contribuição de todos os Srs. Deputados 
apoiando-nos na presente, visando a sua aprovação. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
23ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a necessidade de aquisição 
de um gabinete odontológico ambulante para o Município de Araputanga. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm° Sr. Secretário de 
Saúde, mostrando a necessidade de aquisição de um gabinete odontológico ambulante para o 
Município de Araputanga. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar de bem estruturado e em franco desenvolvimento, o Município de 

Araputanga ainda se vê com carências em diversos setores. Para solucionar a questão em tela, 
o Vereador Joel Marino de Carvalho buscou recursos pelos meios legais daquela Casa. 

Grande parte da população, em especial os moradores da zona rural e 
estudantes em geral, têm dificuldade de custear um tratamento dentário. Com a concretização 
do pleito esse cuidado com a higiene dos dentes será plenamente beneficiado. 
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Diante disso, contamos com o inestimável apoio dos ilustres Deputados para 
que a presente Indicação alcance pleno êxito: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
24ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a necessidade de 
pavimentação asfáltica da MT-250 no trecho Mirassol d’Oeste à Glória d’Oeste. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente 
do DVOP, mostrando a necessidade de pavimentação asfáltica da MT-250 no trecho Mirassol 
d’Oeste à Glória d’Oeste. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Para um Estado como o nosso, de grandes proporções territoriais, questões 

envolvendo transporte devem ser encaradas sempre como prioritárias. Conhecedores que 
somos da dificuldades, principalmente na época das chuvas, para transportarmos nossa 
produção, elaboramos a presente para que se tenha a solução no mencionado trecho dentro 
da brevidade possível. 

Importante, também, salientarmos que essa região caracteriza-se pôr terras 
férteis, com resultados expressivos de suas safras agrícolas de anos anteriores e que não 
podem mais sofrer prejuízos pôr dificuldades do transporte da produção. 

Diante do exposto, convocamos a todos os Srs. Deputados para o necessário 
apoio, aprovando a presente Indicação. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 
25ª) Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm° Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a necessidade de 
fornecimento de dois caminhões basculantes, dois patróis, uma pá-carregadeira, uma esteira 
pequena, um Jeep Toyota, uma caminhonete Toyota para o Município de Araputanga. 

Requeiro à Mesa, com fulcro no Regimento Interno desta Casa, ouvido o 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Governador do 
Estado, com cópias ao Exm° Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente 
do DVOP, mostrando a necessidade de fornecimento de dois caminhões basculantes, dois 
patróis, uma pá-carregadeira, uma esteira pequena, um Jeep Toyota, uma caminhonete 
Toyota para o Município de Araputanga. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Dispondo de ampla área rural, com constante necessidade de manutenção de 

suas estradas e pontes, o Município de Araputanga, pelas lideranças políticas locais, 
especialmente do Vereador Antonini, busca meios para as obras necessárias. 
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A atual administração municipal recebeu os maquinários em ruim estado de 
conservação, o que não supre, obviamente, as necessidades do setor. Para que o processo de 
desenvolvimento de Araputanga continue sendo de forma ordenada, não sofra interrupção, 
necessário que órgãos oficiais envolvidos atentem para o problema e juntos viabilizem tal 
pleito. 

Diante disso, necessário o apoio de todos os Srs. Deputados para que a 
presente alcance pleno êxito: a aprovação. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA - PMDB. 
 

26ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Exm Sr. Secretário de Infra-estrutura e ao Exm Sr. 
Secretário de Segurança Pública, a necessidade de construção do destacamento da Polícia 
Militar do Município de Nova Guarita. 

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

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

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exm Sr. Secretário de 

Infra-estrutura e ao Exm Sr. Secretário de Segurança Pública, mostrando a necessidade de 
construção do destacamento da Polícia Militar do Município de Nova Guarita. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Recém-emancipado, o Município de Nova Guarita, graças a seu processo de 

desenvolvimento vem constatando necessidade em vários setores e busca solução para que tal 
processo não sofra interrupção. 

Nesse sentido, o Vereador Heitor Balestrini, externando sua atenção e 
preocupação com a segurança pública de seu município nos informa da precária situação do 
atual destacamento da Polícia Militar. Situação esta que requer urgentes providências para 
um adequado atendimento à população. Sugere, portanto, que novas instalações sejam 
viabilizadas com a importante contribuição e esforço dos órgãos oficiais envolvidos. 

Diante disso, para que Nova Guarita possa dispor desse prioritário benefício 
de alcance social, contamos com o apoio de todos Srs. Deputados com vistas à aprovação deste 
expediente indicatório. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA 
 

27ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Presidente do DVOP, a necessidade de 
asfaltamento da MT-130 no trecho de 100 quilômetros entre Primavera do Leste e 
Paranatinga. 

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

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

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Presidente do 
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DVOP, mostrando a necessidade de asfaltamento da MT-130 no trecho de 100 quilômetros 
entre Primavera do Leste e Paranatinga. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
O objeto da presente propositura beneficia não somente os dois mencionados 

importantes e produtivos municípios do nosso Estado, como também os de Gaúcha do Norte, 
Novo São Joaquim e outros. Sendo a principal via de escoamento da produção desses 
municípios, a MT-130 vem tendo sua manutenção feita pela Prefeitura Primavera do Leste e 
este ano, também com a participação da Prefeitura de Paranatinga. Salientamos aqui a 
importante participação dos produtores, para nós relatada pelo Prefeito de Primavera do 
Leste, Sr. Érico Piana Pinto Pereira. 

Apesar de todos os esforços o atual estado de conservação do trecho é precário 
necessitando de urgente recuperação e principalmente do asfaltamento. O processo de 
crescimento dos municípios é sensível e para que seja acelerado contam com a imprescindível 
contribuição dos órgãos oficiais envolvidos. 

Diante disso, conclamamos a todos os Srs. Deputados anos apoiarem no 
presente, com vistas ao seu pleno êxito: aprovação. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA 
 

28ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Presidente da CEMAT, a necessidade do aumento 
da capacidade de energia elétrica do transformador localizado no poste 353 C4 V1, à Rua 
130, Q-44, L - 19, Bairro Eldorado, no Município de Várzea Grande. 

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

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

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. 
Presidente da CEMAT, mostrando a necessidade do aumento da capacidade de energia elétrica 
do transformador localizado no poste 353 C4 V1, à Rua 130, Q-44, L - 19, Bairro Eldorado, 
no Município de Várzea Grande. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Vizinho Município da Capital do Estado, esse progressista local, apesar da boa 

estrutura de sua sede, também se vê às voltas com problemas com sue acelerado processo de 
crescimento. 

No caso da presente propositura, o local atendido pelo transformador 
mencionado vem tendo sensível aumento de moradores, com estabelecimentos comerciais se 
proliferando. Com isso, a atual capacidade não está sendo suficiente, necessitando com 
urgência o pleito formulado. Quedas de energia são constantes, preocupando os moradores e 
causando sérios prejuízos aos comerciantes ali estabelecidos. 

Diante disso, contamos com o apoio de todos os Srs. Deputados para que 
tenhamos o êxito pretendido para esta Indicação. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997 
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Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB. 
 

29ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Presidente da CEMAT, a necessidade que seja 
viabilizado o projeto de extensão de rede elétrica de baixa tensão para a colônia produtora do 
Projeto Facão, no Município de Cáceres. 

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

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

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. 
Presidente da CEMAT, mostrando a necessidade que seja viabilizado o projeto de extensão de 
rede elétrica de baixa tensão para a colônia produtora do Projeto Facão, no Município de 
Cáceres. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Apesar de ter sido concebido como verdadeiro núcleo de produção 

hortifrutigranjeira do nosso Estado, o local ainda hoje se encontra bastante carente no que 
tange à infra-estrutura e, nesse sentido, a participação dos órgãos estaduais envolvidos faz-se 
de extrema necessidade. 

Vale ressaltar que o projeto de irrigação já foi iniciado, o que obriga que a 
extensão se concretize urgentemente. Com isso, muitos produtores que permanecem na área 
em muito se sentirão beneficiados com a melhoria de sua produção e, conseqüentemente, com 
melhores condições de vida. 

Diante de tão importante tema, conclamamos a todos os Srs. Deputados a nos 
apoiarem no presente para que este alcance pleno êxito. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB. 
 

30ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Presidente da CEMAT, a necessidade da 
implantação da rede de energia elétrica nos bairros: Lourenço Peruchi, Zeferino II e Popular, 
no Município de São José dos Quatro Marcos. 

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

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

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. 
Presidente da CEMAT, mostrando a necessidade da implantação da rede de energia elétrica 
nos bairros: Lourenço Peruchi, Zeferino II e Popular, no Município de São José dos Quatro 
Marcos. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
São José dos Quatro Marcos, próspero município da região da Grande 

Cáceres, vem há muito tempo se destacando pela fertilidade do seu solo e a hospitalidade de 
sua gente, gerando, com isso, um expressivo crescimento populacional. 
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Sabedores, portanto, que para um desenvolvimento adequado faz-se 
necessário infra-estrutura que proporcione condições básicas para dar sustentação a esse 
crescimento. 

Esta propositura visa beneficiar aos moradores dos bairros: Lourenço Peruchi, 
Zeferino II e Popular, com a implantação da rede de energia elétrica, garantindo à população 
melhores condições de vida e contribuindo em grande escala com o aumento da receita dessa 
região. 

Diante dos relevantes benefícios provocados com a concretização da presente 
propositura, faz-se necessário o apoio de todos os Srs. Deputados para que tenhamos 
aprovada a presente propositura. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB. 
 

31ª) Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exm Sr. 

Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Ilm Sr. Presidente da EMPAER, a necessidade de que 
sejam ministrados cursos de inseminação artificial no Município de Salto do Céu. 

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

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

Estado, com cópias ao Exm Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, extensivo ao Ilm Sr. 
Presidente da EMPAER, mostrando a necessidade de que sejam ministrados cursos de 
inseminação artificial no Município de Salto do Céu. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Com ampla área territorial rural, o município de Salto do Céu possui um 

número expressivo de produtores rurais, que, em sua maioria, são pequenos produtores e, 
portanto, com baixa renda. Apesar disso, consideram prioritário que venham a ter acesso às 
modernas técnicas disponíveis a fim de melhorar sua produtividade. 

Infelizmente, custearem tais cursos é relativamente impossível dado as suas 
atuais condições e para isso contam com o apoio dos órgãos oficiais da áreas, dando sua 
contribuição fornecendo tais cursos. Com isso, melhorando a produção, a renda familiar, terá 
sensível aumento, fortalecendo a economia do município. 

Diante disso, necessário o apoio de todos os Srs. Deputados para que os 
produtores da região de São do Céu venham a dispor desse relevante benefício, aprovando o 
presente expediente indicatório. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB. 
 
34ª) REQUERIMENTO: Com base no que dispõe o Regimento Interno, venho 

solicitar a correção de um lapso da Consultoria- Técnico Jurídica da Mesa, quanto ao 
Requerimento n° 96/97, por mim apresentado. Anexamos a este uma minuta de projeto de lei 
sobre parques de caça a ser discutido na audiência pública solicitada naquele documento, e a 
mesma, por estar sem assinatura por ser apenas um ensaio para ser discutido na citada 
audiência e se aprovado ser apresentado. Foi colocado em tramitação normal como Projeto de 
Lei n° 86/97, devendo ser retirado de Pauta e anexado ao requerimento acima mencionado. 
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Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB. 
 
35ª) PROJETO DE LEI: 

Dispõe sobre a criação do programa 
permanente de treinamento e 
reciclagem para motoristas, cobradores 
e fiscais de empresas de ônibus 
direcionado às pessoas idosas 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 empresas de transporte coletivo por ônibus no Estado de Mato 
Grosso ficam obrigadas a  implementar o Programa Permanente de Treinamento e Reciclagem 
para motoristas, cobradores e fiscais, objetivando a melhoria do tratamento dispensado aos 
idosos na prestação de seus serviços. 

Art. 2° O referido programa deverá contemplar, no mínimo, um curso por 
semestre a cada funcionário das categorias referidas no Art. 1° desta lei, além do curso de 
treinamento inicial, que deverá ocorrer por ocasião da admissão do funcionário. 

Art. 3° Ao final de cada curso deverá ser fornecido certificado ao funcionário, 
cuja cópia deverá permanecer no prontuário, à disposição da fiscalização. 

Art. 4° As empresas de transporte coletivo urbano deverão remeter cópias de 
seu programa ao órgão fiscalizador municipal e as empresas de transporte coletivo 
interurbano ao Departamento de Viação e Obras Públicas-DVOP. 

Art. 5° Os idosos poderão, por suas associações, grupos de terceira idade, 
desde que legalmente constituídos, ou associações de aposentados, solicitar informações sobre 
o cumprimento deste lei aos órgõas fiscalizadores que trata o Artigo 4°. 

Art. 6° A inobservância desta lei implicará na aplicação de uma multa 
equivalente a 1.000 (um mil) UFIR-Unidade Fiscal de Referência à empresa, por cada 
funcionário não submetido ao Programa previsto  nesta lei. 

Art. 7° O Executivo regulamentará a presente lei no que couber, no prazo de 
90 (noventa) dias a contar da sua entrada em vigor. 

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

 
JUSTIFICATIVA 
 
Em todo o Brasil os investimentos feitos nas últimas três décadas foram 

voltados para uma população jovem, dando, assim, muita ênfase à  condição de Brasil, País do 
futuro. O futuro chegou e temos hoje uma grande população de idosos em todos os Estados e 
cidades. Começamos a nos dar conta que essa população não vem tendo o atendimento 
necessário, não estamos respeitando o seu direito à cidadania. 

Se formos verificar o tratamento dado aos idosos nos coletivos de todo o País, 
verificaremos que os horários a cumprir, as disputas de espaços no trânsito, são prioritárias 
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para os motoristas em relação ao idoso, que espera no ponto (parada). Nossos motoristas são 
pessoas provenientes de camadas mais humildes da população, com pouca instrução e, por 
isto, muito sofrida, somada ao estresse da função de dirigir várias horas seguidas em um 
trânsito caótico, que os tornam sem paciência para atender àqueles que pela idade perderam 
a agilidade e os reflexos da juventude. 

Uma medida que julgamos importante a ser tomada, visando melhorar o 
tratamento dado ao idoso no transporte coletivo, seria a implantação deste Programa 
Permanente de Treinamento e Reciclagem para os motoristas, cobradores e fiscais. Servirá, 
também, para despertar e conscientizar esses profissionais da necessidade e importância de 
bem tratar os idosos que, acima de tudo, são cidadãos. 

Nobres Pares, este é o Projeto de Lei para o qual peço o apoio de Vossas 
Excelências para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. 
Deputado JOSÉ LACERDA-PMDB. 
 
Eu quero, Sr. Presidente, informar ao Plenário que o Seminário de Perspectiva 

de Integração Arica Iquique, opções para o Brasil, especialmente Mato Grosso, está sendo uma 
promoção feita pelo SEBRAE, onde nós tivemos duzentos e quarenta e oito participantes, cento 
e cinqüenta e seis empresas e quatro participantes chilenos. 

Eu passo aqui, à Mesa, esses documentos para serem arquivados pela 
Comissão de Integração Sul-americana, que nós estamos presidindo. E gostaria de fazer um 
apelo a todos os Srs. Deputados para que participassem, amanhã, desse Encontro Brasil/Chile, 
perspectiva de integração Arica Iquique, no Estado de Mato Grosso, no Moitará, a partir das 
09:00 horas da manhã. 

 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, 12 Moções e um Requerimento de autoria 

do Deputado  Paulo Moura: 
1ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Castanheira e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Castanheira e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Castanheira, 

criado pela Lei n 5.320, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
2ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Cláudia e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Cláudia e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
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Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Cláudia, 

criado pela Lei n 5.319, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
3ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Apiacás e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Apiacás e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Apiacás, 

criado pela Lei n 5.322, de 06 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
4ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Nova Mutum e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Nova Mutum e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Nova Mutum, 

criado pela Lei n 5.321, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
5ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde e ao Presidente da 
Câmara Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Lucas do Rio 

Verde, criado pela Lei n 5.318, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
6ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Tapurah e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 
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“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Tapurah e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Tapurah, 

criado pela Lei n 5.316, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
7ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Juruena e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Juruena e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Juruena, 

criado pela Lei n 5.313, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
8ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Matupá e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Matupá e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Matupá, 

criado pela Lei n 5.317, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
9ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis e ao Presidente da 
Câmara Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis e ao Presidente da Câmara Municipal Moção 
de Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Campo 

Novo do Parecis, criado pela Lei n 5.315, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
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10ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 
Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Prefeito Municipal de Campo Verde e ao Presidente da Câmara 
Municipal, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Prefeito Municipal de Campo Verde e ao Presidente da Câmara Municipal Moção de 
Congratulações pela passagem do nono aniversário de criação do Município de Campo Verde, 

criado pela Lei n 5.314, de 04 de julho de 1988.”   
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
11ª) REQUERIMENTO: Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa, 

após ouvido soberano Plenário, que determine a convocação de Sessão Especial , a ser 
realizada no dia ... de agosto do corrente ano, às 14:00 horas, com a finalidade de discutir o 

Projeto de Lei n 125/97, que dispõe sobre os limites do Pantanal no Estado de Mato Grosso. 
Esta Sessão, a ser realizada no Auditório Milton Figueiredo, nesta Casa de Leis, 

contará com a presença dos senhores Deputados Estaduais, devendo, ainda, ser convidados o 
Secretário Especial do Meio Ambiente e Presidente da FEMA, Frederico Muller, o 
Superintendente Regional do IBAMA, Prefeitos, Vice-Prefeitos e vereadores dos municípios de 
Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço, Itiquira, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, 
Cáceres, Lambari d’Oeste e demais instituições envolvidas com o Pantanal. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

Pretendemos, com essa audiência, discutir com a sociedade o Projeto de Lei n 
125/97, de nossa autoria, que dispõe sobre os limites do Pantanal no Estado de Mato Grosso. 

Certos da aprovação desse Requerimento, contamos com a presença dos 
Senhores Deputados nessa audiência.  

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
12ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 

Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações aos Diretores Antônio Ramon O Campos e Shirley O Campos, do 
Jornal Tribuna Cuiabana, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia aos 
Diretores Antônio Ramon O Campos e Shirley O Campos, do Jornal Tribuna Cuiabana, Moção 
de Congratulações pela passagem do décimo quarto aniversário de criação desse Jornal, no 
dia 03 de julho. A Tribuna Cuiabana já faz parte da história do jornalismo mato-grossense, 
pela qualidade de informação sempre mantida nos quatorze anos de existência. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
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13ª) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Com fundamento no que dispõe o 
Regimento Interno deste Poder, requeiro à Mesa, ouvido soberano Plenário, seja enviada 
Moção de Congratulações ao Superintendente do Serviço Social da Indústria em Mato Grosso 
- SESI/MT, Benedito Frederico J. Dorileo, vazada nos seguintes termos: 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos 
Deputados que a compõem, legítimos representantes do povo mato-grossense, envia ao 
Superintendente do Serviço Social da Indústria em Mato Grosso - SESI/MT, Benedito 
Frederico J. Dorileo, Moção de Congratulações pela passagem, no próximo dia 1° de julho, do 
qüinquagésimo primeiro aniversário de criação do Serviço Social da Indústria no Brasil. Nesta 
oportunidade, queremos elogiar a qualidade dos serviços prestados pelo SESI em Mato 
Grosso.”  

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado PAULO MOURA - PPB 
 
Também sobre a mesa, cinco Indicações, uma Moção e um Projeto de Lei de 

autoria do Deputado Roberto Nunes:  
1ª) INDICAÇÃO: “Indica ao Ilm° Sr. Presidente da TELEMAT a urgente 

necessidade da instalação de sessenta (60) terminais telefônicos domiciliares no Distrito da 
Guia, nesta Capital. 

Com base na Resolução n° 18/91, de 08/01/91, requeiro à Mesa, ouvido 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente da 
TELEMAT, a fim de que o mesmo possibilite a urgente necessidade da instalação de sessenta 
(60) terminais telefônicos domiciliares no Distrito da Guia, nesta Capital. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
De conformidade com o que ouvimos daquela comunidade, e pelo que já 

constatamos “in loco”, achamos mais justa esta reivindicação. 
A necessidade da comunicação, no mundo de hoje, é um fato concreto e as 

comunidades, desprovidas de um sistema de comunicação, ficam alijadas do processo 
desenvolvimentista como um todo, correndo o risco de estagnarem-se no tempo. 

Neste particular, a situação do Distrito da Guia é caótica, pois não conta com 
um sistema telefônico à altura de suas necessidades. 

Apostando na política e no dinamismo do Sr. Diretor-Presidente da TELEMAT, 
apresentamos esta Indicação que, ao ser priorizada, trará não só reconhecidos benefícios à 
Comunidade. 

Face a legitimidade da propositura e esperando o apoio dos nobres Pares, é 
esta a nossa justificativa. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB 
 
2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente do DETRAN a urgente 

necessidade da instalação de um semáforo, entre a Rua Cândido Mariano e a Avenida 
Presidente Marques, nesta Capital. 

Com base na Resolução n° 18/91, de 08/01/91, requeiro à Mesa, ouvido 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm° Sr. Diretor-Presidente do 
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DETRAN, a fim de que o mesmo possibilite a urgente necessidade da instalação de um 
semáforo entre a Rua Cândido Mariano e a Avenida Presidente Marques, nesta Capital. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
De conformidade com o que ouvimos daquela comunidade, e pelo que já 

constatamos in loco, achamos mais justa esta reivindicação. 
O cruzamento da Avenida Presidente Marques com a Rua Cândido Mariano 

possui um intenso fluxo de veículos. 
A intensidade de tráfego nesse cruzamento vem ocasionando sérias colisões, 

colocando em risco a segurança dos seus moradores e usuários de veículos. 
Em conseqüência, torna-se a urgente necessidade por parte do DETRAN, no 

sentido de implantar nesse local um semáforo, que, certamente, virá ao encontro das 
aspirações de pedestres e condutores de veículos, que por ali trafegam diariamente. 

Face a legitimidade da propositura e esperando o apoio dos nobres Pares, é 
esta a nossa justificativa. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB 
 
3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Ilm° Sr. Superintendente de Transportes Urbanos a 

urgente necessidade da implantação de um quebra-molas em frente ao Templo da Igreja 
Evangélica de Deus, no Bairro Santo Antônio do Pedregal, nesta Capital. 

Com base na Resolução n° 18/91, de 08/01/91, requeiro à Mesa, ouvido 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Ilm° Sr. Superintendente de 
Transportes Urbanos, a fim de que o mesmo possibilite a urgente necessidade da implantação 
de um quebra-molas em frente ao Templo da Igreja Evangélica de Deus, no Bairro Santo 
Antônio do Pedregal, nesta Capital. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
     
Após ouvir as lideranças daquela localidade, acreditamos ser legítima tal 

reivindicação. 
A principal via do Bairro Santo Antônio do Pedregal, a Rua Manairá, 

apresenta um intenso tráfego de veículos que trafegam em alta velocidade. 
Tal fato coloca em risco de vida todas as pessoas que por ali passam, e mais 

especificamente os integrantes da comunidade evangélica, após o término do culto no referido 
Templo. 

Como medida preventiva e por constituir uma justa reivindicação daquela 
comunidade, indicamos à STU, a urgente necessidade da implantação de quebra-molas na rua 
Manairá n° 268, em frente aquele Templo. 

Considerando o crescimento acelerado dessa Comunidade, apelamos para o 
dinamismo da STU, em atender este pleito, bem como o apoio dos nobres Pares, é que 
apresentamos esta legítima propositura. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB 
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4ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Prefeito Municipal de Cuiabá, com cópias 

ao Exm° Sr. Secretário Municipal de Obras, a urgente necessidade da construção de uma 
quadra de esportes e campo de futebol, no bairro Novo Colorado, nesta Capital.  

Com base na Resolução n° 18/91, de 08/01/91, requeiro à Mesa, ouvido 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Prefeito Municipal 
de Cuiabá, com cópias ao Exm° Sr. Secretário Municipal de Obras, a fim de que o mesmo 
possibilite a urgente necessidade da construção de uma quadra de esportes e campo de 
futebol, no bairro Novo Colorado, nesta Capital. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Atendendo inúmeros apelos dos moradores daquela Comunidade, 

acreditamos ser legítima tal reivindicação. 
A par da educação formal, dentro das salas de aula, a integração do binômio 

corpo/mente, é uma necessidade básica para a formação completa dos indivíduos. 
Dentro desse conceito, a construção de uma quadra de esportes no pátio da 

Escola Municipal daquele bairro e um campo de futebol no terreno ao lado, doado pela 
Comunidade, permitindo o atendimento do objetivo proposto. 

Esperando estar contribuindo para a formação completa dos nossos cidadãos, 
apresentamos esta Indicação e para o que solicitamos dos nobres Pares. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB 
 
5ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Prefeito Municipal de Cuiabá, com cópias 

ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a urgente necessidade de levar para a comunidade do Bairro 
Novo Colorado um mutirão de saúde (periódico), com atendimento médico nas especialidades 
de Pediatria, Ginecologia, Oftalmologia e Clínica Geral, nesta Capital.  

Com base na Resolução n° 18/91, de 08/01/91, requeiro à Mesa, ouvido 
soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm° Sr. Prefeito Municipal 
de Cuiabá, com cópias ao Exm° Sr. Secretário de Saúde, a fim de que o mesmo possibilite a 
urgente necessidade de levar para a comunidade do Bairro Novo Colorado um mutirão de 
saúde (periódico), com atendimento médico nas especialidades de Pediatria, Ginecologia, 
Oftalmologia e Clínica Geral, nesta Capital. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Atendendo inúmeros apelos dos moradores daquela Comunidade, 

acreditamos ser legítima tal reivindicação. 
O Bairro Novo Colorado, por ser um bairro recém-criado, da Grande Cuiabá, 

é bastante carente e com inúmeras dificuldades, não dispõe de infra-estrutura básica, 
principalmente na área de saúde. 

Considerando que o Bairro não possui posto de saúde, tendo em vista o anseio 
e as constantes reivindicações dos moradores daquela comunidade, é que indicamos ao Sr. 
Prefeito a urgente necessidade de implantar no respectivo bairro um mutirão de saúde com 
atendimento periódico nas especialidades médicas citadas. 
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Cabe, portanto, aos organismos oficiais participarem nas suas respectivas 
áreas de atuação, procurando atender as reivindicações da população. 

Considerando o crescimento acelerado dessa Comunidade, apelamos para o 
dinamismo da Secretaria em atender este pleito, bem como o apoio dos nobres Pares, é que 
apresentamos esta legitima propositura. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB 
 
1ª) MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fundamento nos Artigos 258 e 268, alínea 

“c”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido soberano 
Plenário, para que seja encaminhada à Universidade de Cuiabá - UNIC, nesta Capital, a 
presente Moção de Aplausos pela implantação do curso de Medicina. 

A Universidade de Cuiabá, ao implantar o curso de Medicina, vem, 
oportunamente, suprir significativa lacuna hoje verificada pelos pretendentes desse curso 
neste Estado. 

Área prejudicada pela ausência de profissionais, em um Estado de 
considerável taxa de crescimento, fazia-se imperativo mister mais essa conquista obtida pela 
eficiente e dinâmica Reitoria daquela Instituição, na pessoa do Professor Altamiro Bello 
Galindo, com a coordenadoria sob a égide do não menos progressista e fundador da 
UNISELVA, Dr. Gabriel Novis Neves. 

Pelo empenho e dedicação da Reitoria; 
Pelo progresso de significativo alcance social; 
Pelo presente que ora ganham os mato-grossenses e brasileiros que aqui 

residem, e em nome desta sociedade agradecida os nossos mais sinceros aplausos! 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB 
 

1) PROJETO DE LEI: 
Declara de utilidade pública a 
Associação de Filhos e Amigos do 
Município de Chapada dos Guimarães. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 

que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e Governador do Estado sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública  a Associação de Filhos e Amigos do 

Município de Chapada dos Guimarães, com sede a Rua 18, Q- 18, s/n, no Bairro Bom Clima. 

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

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Associação dos Filhos e Amigos da Chapada dos Guimarães tem os seguintes 

objetivos. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QÜINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.50  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Congregar filhos e amigos em defesa do Município, independente de raça, 
credo religioso, convicção filosófica partidária, laços familiares e qualquer outra 
discriminação. 

Defender o direito e legítimos interesses de seus associados e comunidade, em 
geral. 

Opinar e defender política de desenvolvimento administrativo-sócio-cultural-
amciental-econômico do Município. 

Realizar palestras, debates, seminários, estudos que possibilitem buscar o 
desenvolvimento nas relações homem-homem, comunidade-Administração. 

Propor ação pública civil para a proteção do patrimônio público e social, no 
meio ambiente de outros interesses coletivos. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado ROBERTO NUNES - PSDB” 
 
E, ainda, 02 Projetos de Resolução, 02 Votos de Louvor e 02 Indicações de 

autoria do Deputado Humberto Bosaipo: 

1) “PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
Concede Título de Cidadão Mato-
Grossense ao Sr. Adão Riograndino 
Mariano Salles.          

      
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, de acordo 

com o Artigo 26, inciso XXVIII da Constituição Estadual,  
RESOLVE: 
Art. 1° Conceder o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Adão 

Riograndino Mariano Salles. 
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Natural de Carazinho-RS, o Sr. Adão Riograndino Mariano Salles é uma 

daquelas pessoas as quais o destino reservou um lugar especial. 
Nascido de família humilde, levou uma vida de muito trabalho e obstinação, 

atuando em diversas áreas de atividade econômica, principalmente no comércio. 
Conhecendo Mato Grosso, em 1968, adquiriu propriedade no Município de 

Rondonópolis, onde iniciou o plantio pioneiro da soja e do milho no cerrado. 
Homem de visão de futuro, aliou-se à pesquisa e a tecnologia para ser a ponta 

de lança dessas novas culturas agrícolas que atualmente são guarda do desenvolvimento de 
Mato Grosso. 

Assim sendo, por tudo que fez e faz pôr nosso Estado, solicito a aprovação da 
concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Adão Riograndino Mariano Salles. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 
2ª) PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
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Concede Título de Cidadão Mato-
Grossense ao Sr. Bonifácio Sachetti. 

      
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, de acordo 

com o Artigo 26, inciso XXVIII da Constituição Estadual,  
RESOLVE: 
Art. 1° Conceder o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Bonifácio 

Sachetti. 
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Empresário catarinense, erradicado em Mato Grosso desde 1983, o Sr. 

Bonifácio Sachetti e seus filhos acreditaram em Mato Grosso como a Terra do futuro, a Terra 
prometida. 

Todo patrimônio, fruto de uma vida de trabalho, investiram em Mato Grosso, 
abrindo fronteiras, gerando empregos, divisas e desenvolvimento. 

Atuando nas diversas áreas da atividade econômica, principalmente na 
agropecuária, o Sr. Bonifácio Sachetti é exemplo vivo de destemor, crença na família e nos 
frutos que advém do trabalho. 

Assim sendo, por tudo que fez por Mato Grosso, solicito a aprovação deste 
Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Bonifácio Sachetti. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 

1) VOTO DE LOUVOR: Com fundamento nos termos regimentais vigentes, 
requeiro à Mesa Diretora, após ouvido soberano Plenário, para que encaminhe ao 
Comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar, sediado em Barra do Garças, Ten. Cel. Edyr 
Bispo dos Santos, um Voto de Louvor, vazado nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar a sua satisfação, admiração e reconhecimento 
público à pessoa do Ten. Cel. Edyr Bispo dos Santos, Comandante do 2° Batalhão de Polícia 
Militar, com sede no Município de Barra do Garças, face ao exemplar trabalho que vem 
desenvolvendo frente àquela unidade militar, através de um profundo oferecimento de cursos 
e estágios aos seus subordinados, onde a abordagem humanística é fundamental e cujo 
retorno de encontro diretamente com os anseios da comunidade. 

Ao Comandante Ten. Cel. Edyr Bispo dos Santos, seu auxiliares e todos que 
colaboram para esse objetivo, nosso louvou, solidariedade e votos de um futuro profícuo e 
pleno em realizações. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 

2)  VOTO DE LOUVOR: Com fundamento nos termo regimentais vigentes, 
requeiro à Mesa Diretora, após ouvido soberano Plenário, para que encaminhe ao Exm° Sr. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QÜINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.52  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Rubens Mendes de Castro - Academia Mato-Grossense de Letras, um Voto de Louvor, vazado 
nos seguintes termos:  

 A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
representando o pensamento de sua gente, vem manifestar a sua satisfação, admiração e 
reconhecimento público à pessoa do poeta Rubens de Castro, face à sua posse na Academia 
Mato-grossense de Letras. 

As palavras serão eternas, imortalizadas pelo dom divino que envolvem o ato 
de expressar o mundo e os sentimentos sob o prisma da poesia. O poeta mantém viva a chama 
da humanidade. 

Ao poeta Rubens Mendes de Castro, luminar da sua geração e da 
intelectualidade de nossa Terra, nosso respeito e admiração com votos de um futuro profícuo 
e pleno em realizações. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 
1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Ministro da Reforma Agrária, extensivo 

aos Superintendentes Nacional e Regional do INCRA e da FUNAI, afirmando a necessidade da 
realização de estudos quanto aos limites da Reserva Indígena Tapirapé e a Gleba Porto Velho, 
no Município de Confresa. 

Com fundamento na Resolução n° 18/91, de 18/05/91, indico ao Exm° Sr. 
Ministro da Reforma Agrária, extensivo aos Superintendentes Nacional e Regional do INCRA e 
da FUNAI, afirmando a necessidade da realização de estudos quanto aos limites da Reserva 
Indígena Tapirapé e a Gleba Porto Velho, no Município de Confresa. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O presente expediente tem como objetivo a busca de uma solução pacífica e 

consensual para o clima de grande tensão social que envolve os habitantes do Município de 
Confresa e mais especificamente a Gleba Porto Velho, em Mato Grosso. 

Na Gleba Porto Velho vivem e produzem mais de cem famílias, que correm o 
risco iminente de serem retirados dessa área em virtude da reserva indígena Tapirapé, cujos 
limites avançam sobre parcela da Gleba em questão. 

Haja vista que as próprias lideranças indígenas, como o Cacique Domingo 
Tapirapé, não demonstram grande interesse sobre a área pertencente à Gleba, preferindo 
outra área adjacente ainda cobertas por formação florestal, fica muito mais viável a 
localização e demarcação de uma área dessa natureza e não desapropriar uma área para o 
assentamento dos colonos que se encontram na Gleba Porto Velho. 

Assim sendo, faz-se necessária a realização de estudos, com a máxima 
urgência, que levam em questão as razões já alegadas e que visem o bem-estar tanto dos 
colonos quanto da nação Tapiraré. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL 
 
2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm° Sr. Governador do Estado, extensivo ao 

Exm Sr. Secretário de Saúde, afirmando a necessidade de destinação de uma ambulância 
para o posto de saúde da localidade de Paredão Grande, Município de General Carneiro. 
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Com fundamento na Resolução n° 18/91, de 18/05/91, indica ao Exm° Sr. 

Ministro da Reforma Agrária, extensivo ao Exm° Sr. Governador do Estado, extensivo ao Exm 
Sr. Secretário de Saúde, afirmando a necessidade de destinação de uma ambulância para o 
posto de saúde da localidade de Paredão Grande, Município de General Carneiro. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
A Comunidade de Paredão Grande, no Município de General Carneiro, 

necessita urgentemente de uma ambulância para o transporte dos pacientes e acidentados, 
haja vista que o posto de saúde local encontra-se praticamente desativado, pois as visitas 
médicas são realizadas a cada quinze dias, não sendo, portanto, suficientes para suprir as 
necessidades das famílias ali residentes. 

A situação se agrava à medida em que os medicamentos são postos à 
disposição da comunidade por ocasião dessas visitas médicas, restando à população a opção, 
em caso de emergência, de conseguir uma carona para a sede do município. 

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

Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL” 
 
E, finalmente, um Requerimento de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro: 
“REQUERIMENTO: Com fulcro no Artigo 268, alínea “h”, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, que se faça encaminhar a Exmª Srª 
Presidente da PROSOL, Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, Requerimento de Informação, 
solicitando o seguinte: 

a) prestação de contas do dinheiro recebido do MPAS, através da Secretaria de 
Promoção Social, no período de janeiro à março de 1997, conforme demonstrativo oficial em 
anexo. 

- encaminhar documentos pertinentes. 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1997. 
Deputado EMANUEL PINHEIRO - PFL.” 
      
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. 
Solicito ao nobre Deputado Benedito Pinto para assumir a condução dos 

trabalhos. 
(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 21:07 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Com palavra, o Deputado Moisés Feltrin 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós queremos usar da 

palavra, nesta noite, para mencionar dois assuntos importantes, que aconteceram a nível 
nacional, envolvendo a questão da reforma agrária. 

Esta reforma agrária tão sonhada, eu creio, pela maioria dos brasileiros que 
realmente entendem que o Governo necessita fazer as gestões necessárias para devolver o 
homem, porque o problema do desemprego é um problema que está afetando e acabando 
com o povo brasileiro. Um Governo que implementou uma política que todo brasileiro 
sonhava, que era a eliminação da inflação, mas ninguém esperava que viesse o drama do 
desemprego que está ocorrendo e assolando todo País, principalmente na nossa Capital e no 
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Estado de Mato Grosso. Mas, nós lutamos e defendemos com unhas e dentes a reforma agrária 
na nossa Nação. 

Queremos levantar uma questão, Sr. Presidente: fizemos um trabalho, há um 
ano e meio atrás, e apresentamos nesta Casa um elenco de sugestões para o INCRA, à 
Superintendência, em Brasília, no Ministério de Reforma Agrária. Nós elencamos vários ítens, 
um deles seria o Governo usar, em primeiro lugar, os estoques de áreas que o Governo 
Estadual, o Governo Federal e os municípios têm. Em primeiro lugar, o Governo entraria nesse 
trabalho apenas com os recursos para fazer a implantação das infra-estruturas necessárias 
para o assentamento dos colonos em todo nosso País. Seria esse um dos ítens, com isso estaria 
fora de estar nos escândalos do superfaturamento das áreas em todo o nosso País e - por que 
não dizer? - aqui no Estado de Mato Grosso, com áreas vendidas por três, quatro vezes o valor 
real, ou seja, o valor venal das áreas, hoje. Lá em Tapurah mesmo, nós temos conhecimento 
de áreas que foram vendidas superfaturadas para o INCRA e com o apoio, com o 
agenciamento de políticos do nosso Estado, fazendo com que o Governo Federal, através do 
INCRA, efetuasse essa aquisição para assentamento por três, ou quatro vezes a mais do preço 
real que poderia o Governo pagar. Por que, ao invés de comprar uma área cara como essa, 
por que não usar as áreas que o Governo do Estado tem em estoque? Então, essa foi uma das 
nossas sugestões.  

Outra sugestão foi de que o Governo municipalizasse a reforma agrária em 
toda a nossa Nação. 

Ora, Sr. Presidente, essa questão de que teria que ficar na mão do INCRA, na 
mão do Ministério da Reforma Agrária, simplesmente nós não concordamos. Poderia ela ser 
enviada às Prefeituras dos Estados. Por quê, Sr. Presidente? Porque lá no município é que está 
o problema. E quem está vivendo com o problema dos sem-terras e dos sem-tetos é o Prefeito 
do município, são os vereadores, são os políticos da região, é a sociedade do município, que 
está ali sofrendo o problema de ver o cidadão do campo, que pretende voltar para o campo e 
sonha com um pedaço de chão para plantar, para fazer a agricultura, enfim, é o Prefeito, ele é 
o que tem conhecimento disso, através da sua Secretaria de Agricultura e até de uma 
assistente social, ou seja, da Secretaria de Promoção Social que em todas as prefeituras e 
municípios têm que estar recebendo diariamente as pessoas carentes e necessitadas. 

Ali na Prefeitura, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que existe a condição de 
uma equipe preparada para fazer o rastreamento, fazer um estudo para ver realmente quem é 
o homem que está ali como sem-terra, que é o homem ligado à lavoura, que é ligado à 
agricultura, que foi agricultor, que o pai dele foi agricultor, que nasceu no campo e que 
pretende voltar para o campo para produzir. A Prefeitura é que está perto do Programa, que 
poderá analisar realmente se o que está ali é o cidadão que tem a ver com a terra, que tem 
condições de voltar para o campo para produzir e tem coragem para puxar a enxada, que 
sabe o que é plantar um pé de arroz, um pé de feijão, um pé de milho e demais plantações. É 
ali que o Prefeito, através de uma equipe, tem condições de fazer um levantamento realmente, 
se está ali o homem que quer produzir, que quer voltar para o campo, ou se é um 
aproveitador que está ali até mesmo para prejudicar o Movimento dos Sem-Terra do nosso 
Estado, do nosso Município. 

Essa é uma das sugestões, Sr. Presidente, que nós fizemos também. 
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados,  nós não iremos aqui elencar os nove 

pontos que sugerimos ao Governo Federal, ao INCRA, ao INTERMAT, e ao Ministério da 
Reforma Agrária, porque, realmente, o ponto central para o qual nós queremos chamar a 
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atenção dos nossos colegas Deputados é justamente o ponto que eu acho que só este Deputado 
é que tem esta idéia, este pensamento. 

Todas as vezes que se conversa na área política, ou até com um cidadão, que 
não seja político, que se fala em reforma agrária, em arrumar um lote de terra, ceder através 
do INCRA, do INTERMAT, de um lote para um cidadão, logo vem aquela conversa: “Tem que 
dar a terra, mas não pode dar o documento para ele.” Ele tem que ser obrigado a ficar 
trabalhando na terra, ele é obrigado a ficar na posse, mas sem ter o documento. Essa é uma 
voz que existe a nível nacional, e que podem constatar quaisquer das pessoas que estejam 
interessadas neste problema, como nós estamos interessados.  Sempre estivemos interessados 
para ver solucionado este problema em nossa Nação, se vai constatar que é uma veracidade o 
que nós estamos falando. Quando se fala em entregar o lote, logo é repelido pelo amigo: “Não 
pode dar o documento!” 

E apenas eu penso dessa forma, eu acho que o Governo Federal está gastando 
“rios de dinheiro”, gastando uma fortuna para fazer a reforma agrária,  gastando dinheiro 
mal e comprando terra superfaturada. Ele teria que fazer uma reforma agrária bem feita, ou 
seja, com um planejamento maior e o nosso pensamento, a nossa opinião, é que o Governo, já 
que está gastando dinheiro para comprar a terra, para desapropriar a terra, para medí-la, 
para fazer a infra-estrutura, que é a estrada, energia, escola, postos de saúde, que esse lote, 
que esse loteamento feito, ao ser cortado pela engenharia, pela topografia, seja imediatamente 
entregue ao colono e que dê a esse cidadão o documento, a escritura desse terreno. E sabe por 
quê, Sr. Presidente? Porque nós precisamos tirar esses nossos cidadãos, nossos amigos, nosso 
produtor - esses que estão à procura de um pedaço de terra para produzir - das mãos dos 
aproveitadores, que lutam e querem que eles não tenham o documento nunca, para ficarem 
subjugados, para ficarem sob o domínio de determinados líderes de sem-terra que por aí 
existem. E os próprios líderes sabem que no momento em que o  INCRA, o Governo do Estado 
ou o Governo Federal entrega o título de propriedade, ou seja, uma escritura definitiva de sua 
propriedade, ele passa a ser um cidadão seguro, um cidadão que é proprietário, que tem um 
documento da sua terra e ele tem coragem, tem disposição, para tudo que ele conseguir, 
implantar, colocar em cima desse lote, porque tudo que ele coloca ali estará valorizando.  

Sr. Presidente, acaba o poder de determinados líderes aproveitadores sobre 
aquele colono humilde que está ali, praticamente sendo refém de alguns. 

A Srª Serys Slhessarenko - V. Exª me permite um aparte, nobre Deputado? 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Vou conceder o aparte, nobre Deputada, dentro de 

alguns minutos. 
Sr. Presidente, eu só quero destacar, inclusive, Deputada Serys, o meu ponto 

de vista principal e eu sei que a minha voz não sai deste plenário, porque nós já falamos e já 
discutimos esta matéria até a nível de INCRA, a nível de INTERMAT, mas nós sempre achamos 
objeções e nos deparamos com a mesma conversa que eu disse há minutos atrás. “Não pode 
dar o documento, senão ele vende o lote e vai fazer dinheiro do lote.” 

Ora, Sr. Presidente, como se por acaso, por não dar o documento, esse 
cidadão deixasse de comercializar o lote dele como uma posse. 

Só, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Serys, que no momento em que o 
Governo fez a despesa, deu lote para o cidadão e não documentou, ele vai vender esse lote por 
10, 15% do valor venal, real desse lote, Srª Deputada. 

E o que nós queríamos é que, já que o Governo está fazendo uma despesa e 
doando ao cidadão que tem direito da terra, que é o homem que quer trabalhar, que quer 
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receber o seu lote de 20, 30, 40 alqueires e receber um título de propriedade, ele está sendo 
seguro, ele está dando segurança a toda família desses agricultores que estiverem ali na terra. 
Esse cidadão passa a ser um proprietário.  

Já que o Governo gastou e deu a ele um presente para que ele possa trabalhar 
e sustentar a família dele, que dê a ele o documento, Deputada Serys. Que dê ao cidadão o 
documento para que ele possa administrar a sua propriedade, que a propriedade é daquele 
que tem a posse, tem título e tem o documento do mesmo. 

Por quê, Sr. Presidente, Srs. Deputados? Porque, com esse documento, esse 
cidadão pode fazer o seu cadastro, ele pode ir a uma entidade bancária e buscar o recurso 
para ele produzir, para ele plantar o algodão, plantar o arroz, colher, sustentar a sua família 
e, no final da colheita, ir lá pagar o banco e, no próximo ano, ter outra vez a satisfação de ir 
ao banco, porque tem a sua propriedade, tem o seu cadastro. Ele vai lá e busca outra vez para 
fazer a sua plantação para colher, para dar sustento a sua família, para pagar as suas dívidas 
e para viver uma vida digna e não o cidadão com apenas o direito de posse, Sr. Presidente.  

É quanto a isso que nós discordamos. O Governo faz uma despesa grande e 
leva cinco, dez anos para dar o documento. E ocorre o seguinte, o que  ocorreu em 
Rondonópolis é que o cidadão pegou o lote, está lá há não sei quantos anos e agora ainda tem 
que pagar quase o valor do lote, parece-me que são 7 ou 8 mil reais! Lote que vale pouco 
mais do que isso, quer dizer, o cidadão se arriscou,  invadiu a terra, colocou a vida dele em 
perigo, perigo até de ser morto, porque estava invadindo. E agora, depois que o INCRA entrou, 
acerta que o colono tem que pagar 8 mil reais, ainda. 

Então, essas são as discordâncias que causam essa bagunça que está sendo 
feita, que xingam, que falam, e que colocaram o apelido de reforma agrária - mal feita, ao 
nosso ver! O Governo tinha que municipalizar essa reforma agrária. Tinha que adquirir a 
terra, através das prefeituras, em convênios, pagar por cidadãos assentados por hectare. 
Certo? Cidadão por hectare assentado, cada família, por tanto hectares, a Prefeitura faz o 
convênio. Vai custar metade ou menos da metade do que está custando para o Estado e, assim, 
organizaria a reforma agrária em nível nacional. 

Tirava também, Srª Deputada Serys, o desgaste que o Governo está tendo pela 
mal feita reforma agrária que está sendo feita! Nós discordamos do que está sendo feito.  

Então, o nosso ponto de vista é esse, Deputada: que seja feita com menos da 
metade, talvez, um terço do dinheiro que está sendo gasto para a implantação, para 
assentamento. E é simples, dê um documento ao cidadão, num dos pontos principais, que esse 
cidadão começará a andar com suas próprias pernas. Ele vai ser um homem animado, ele vai 
encontrar a própria família animada para trabalhar com ele, porque ele vai buscar recursos, 
é um proprietário, vai pensar duas vezes para jogar esse lote fora, Deputada! Ele não vai 
vender esse lote, porque a própria família vai estar com ele, dizendo: “Não, o senhor não vai 
vender, não! É uma propriedade que nós adquirimos, e está aqui documentada, era um sonho 
que nós tínhamos.”  

Mas não, o cidadão fica na terra quatro, cinco, dez anos, totalmente inseguro, 
inseguro! Nem ânimo para plantar uma plantação perene, um pé de fruta perene, ele não 
tem! Afinal, ele não sabe se daqui a dois ou três dias vai ter que devolver o lote, ou vai ser 
despejado!  

Então, por que o Governo já está gastando, já comprou, adquiriu a terra, 
desapropriou, pagou ao fazendeiro que lhe vendeu a terra. O que custa, gente, medir e 
entregar a ele a escritura definitiva?  “Vai, cidadão, vai trabalhar!” O Governo, ao invés de 
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estar dando bolsa, cesta básica para o povo, humilhando o povo trabalhador, daria a ele 
crédito subsidiado para produzir e cumprir o papel, realmente, da reforma agrária, que é 
voltar o homem para o campo para produzir, para criar a sua família e trazer a riqueza para 
a cidade.  

Esse é o nosso ponto de vista e não poderíamos deixar de passar este primeiro 
semestre, antes de encerrar os trabalhos, Srª Deputada, e fazer este pronunciamento para 
ficar registrado nos Anais desta Casa. 

Hoje, quando se fala em municipalização da reforma agrária - e que já 
começou lá no Pernambuco - o primeiro ponto é distribuir para o Estado fazer a reforma 
agrária e, depois, virá para os municípios, eu não tenho dúvida. Eu quero que fique 
registrado, como eu registrei há um ano e meio atrás, a idéia de que a reforma agrária, para 
ganhar uma perfeição deveria ser municipalizada. Hoje, nós estamos fazendo este 
pronunciamento, que nós não temos força, Srª Deputada Serys Slhessarenko, de fazer com 
que o Ministro da Reforma Agrária, os dirigentes do INCRA entendam esse ponto de vista 
nosso, que leve o homem para o campo e dê a ele o documento, imediatamente. É o único 
pensamento que nós temos com relação a essa situação. 

A Srª Serys Slhessarenko - V. Exª me concede um aparte, nobre Deputado? 
O SR. MOISÉS FELTRIN - Com muito prazer, ilustre Deputada. 
A Srª Serys Slhessarenko - Nobre Deputado, no meu ponto de vista, 

politicamente, o seu discurso é correto. 
Em síntese, o homem que trabalha na terra precisa da terra regularizada - 

conforme V. Exª disse - e uma política agrícola claramente definida, uma política de 
comercialização, de escoamento, etc. É isso que se faz necessário. Mas, infelizmente, não só na 
agricultura este Governo brasileiro está deixando a desejar, com uma política totalmente 
incorreta, a reforma agrária não sai, é uma tal de demora, demora para entregar a terra, 
depois entrega a terra sem regularização, quando regulariza, dificulta a política agrícola. Isso 
é uma política que vem sendo global, é a tal globalização, quer dizer, no mundo e no Brasil 
também, basta que a gente veja a questão do desestímulo da empresa nacional, Sr. Deputado 
Moisés Feltrin, total desestímulo ao desenvolvimento do Brasil, tanto no campo - que eu nem 
vou me referir, porque V. Exª já falou bastante - quanto na área urbana. Desestímulo total à 
empresa brasileira.  Basta vermos esse grande empréstimo que o Sr. Fernando Henrique 
assinou, no dia 26 de maio, com a Peugeot.   

No dia 23 de maio, ele assinou um Decreto, publicado no Diário Oficial da 
União, determinando a possibilidade dos bancos estatais fazerem financiamentos às 
multinacionais, o que era proibido.  Três dias depois, no dia 26, o BNDES assinou um contrato 
de empréstimo com a Peugeot no valor de 600 milhões de reais.  Eu pergunto:  e as empresas 
brasileiras, Deputado Humberto Bosaipo, estão tendo algum incentivo, algum estímulo por 
parte de uma política do Governo Federal? O BNDES emprestou à Peugeot 600 milhões de 
reais!  Quer dizer, é muito complicado. O Executivo maior deste Brasil agindo dessa forma, é 
a Justiça agindo de forma injusta - basta vermos o julgamento do José Rainha e o julgamento 
do assassino dos meninos da Candelária.  José Rainha foi condenado a 26 anos, e o assassino 
da Candelária, que estava condenado a mais de 200 anos, foi absolvido na totalidade.  O que é 
isto que está acontecendo neste País?  Eu deixo a pergunta no ar, pois infelizmente o meu 
tempo terminou.  Muito obrigada. 

O SR. MOISÉS FELTRIN - Srª Deputada, não foram só os 600 milhões 
oferecidos pelo BNDES, mas o que nós dissemos aqui foram mais de 30 bilhões de reais para 
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salvar os bancos, que pertencem à classe que mais roubou.  Quem mais rouba do povo neste 
País são os bancos, com os juros extorsivos e taxas extorsivas em cima do cidadão que quer 
produzir. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é esse o nosso pensamento.  Eu quero 
que fique registrado nos Anais desta Casa o que eu estou falando - e creio que seja uma voz 
sozinha neste Estado - quando levanto a voz para dizer:  Nós, realmente, temos que nos 
preocupar.  Nós somos Deputados representantes do povo. 

Foi dito também pela Deputada Serys sobre a questão da necessidade, neste 
País, de não se dar a terra, mas também uma política agrícola para o nosso povo.  Veja bem, lá 
em Tapurah tem esse mamão... - papaia, não é?  Eu não sei bem o nome... Um mamãozinho 
que é produzido lá, parece que vinha de Manaus, tem à vontade lá, o povo dá para porco, 
porque não tem como comercializar.  E isso é aqui no Mata Mata, lá em Selma.  Nós estivemos 
lá, eles produzem alface e a pessoa estava me falando que até ficou assustada, tem tomate à 
vontade, e as dificuldades dos nossos produtores que estão aí tentando implementar em nosso 
Estado o cinturão verde para fornecer verdura para o nosso povo, para o povo mato-
grossense. Mas, não tem a comercialização, não tem uma política agrícola, não tem uma 
orientação do Governo, um apoio do Governo, para receberem esses produtos e colocar no 
mercado. Estão lá produzindo tomates de primeiríssima e nós, aqui, mandando buscar em São 
Paulo um produto de segunda qualidade para consumirmos. E o nosso produto de Selma é de 
primeira qualidade, de primeiríssima. 

Eu estive lá, Deputada Serys Slhessarenko, olhando a produção de tomates. 
Que coisa mais linda! E, também, de cenoura e de beterraba. Mas eles não têm como 
continuar a produzir, por quê? Porque não tem comercialização, não existe uma política 
agrícola, não existe o apoio do Governo. 

Então, fica aqui o nosso registro, Sr. Presidente, com relação a isso. Nós 
queremos que dentro do Projeto de Reforma Agrária o Governo Federal, através do Ministério 
da Reforma Agrária, municipalize a execução da Reforma Agrária no nosso País, e que dê, ao 
assentar o colono na terra, no momento em que ele tomar posse, também, o documento de 
propriedade, a sua escritura definitiva, o seu título definitivo, o que for. Que o cidadão vá 
para o campo com dignidade e que não fique refém dos falsos líderes desse Estado. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência registra com prazer, atendendo ao 
pedido do Deputado André Bringsken, as presenças da Dª Anita Coelho, líder comunitária da 
Comunidade São Benedito, da Dª Nemésia da Cruz, Exatora de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, e da Dª Valda Coelho, Cartorária em Vila Bela da Santíssima Trindade. É com 
prazer que o fazemos e gostaríamos de dizer às Senhoras que se sintam à vontade, pois estão 
na Casa do Povo. 

Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do Dia. 
O Sr. Nico Baracat - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Nico Baracat. 
O SR. NICO BARACAT - Sr. Presidente, tendo em vista que as Indicações e 

Moções apresentadas já são do conhecimento dos Srs. Deputados, solicito que sejam votadas 
englobadamente. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação o Requerimento oral de autoria do Deputado 
Nico Baracat. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). 
Aprovado. 
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Em discussão, englobadamente, todas as Indicações e Moções apresentadas na 
presente Sessão. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que as aprovam, 
permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente. 

Requerimento de autoria do Deputado Paulo Moura, solicitando seja 
convocada Sessão Especial, a ser realizada no mês de agosto do corrente, com a finalidade de 
discutir o Projeto de Lei n° 125/97, que dispõe sobre os limites do Pantanal do Estado de Mato 
Grosso. 

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

Requerimento de Informação de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro, à 
Ilmª Srª Presidente da PROSOL, solicitando prestação de contas do dinheiro recebido de 
janeiro à março de 1997. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de 
Pauta para tramitação do Projeto de Lei de autoria do Deputado Riva, que autoriza o Poder 
Executivo a doar áreas que menciona. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando tramitação 
em regime de urgência urgentíssima para o Projeto de Lei n° 124/97, de autoria do Deputado 
Benedito Pinto, que autoriza o Governo do Estado a criar o Fundo Rodoviário Estadual e dá 
outras providências. 

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

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n° 166/96, de autoria do Deputado Humberto 
Bosaipo, que cria o Instituto de Seguridade Social dos Servidores da Polícia Militar e 
Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Com Parecer 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de 
Pauta para tramitação em 2ª discussão para o Projeto de Lei n° 166/96, de autoria do 
Deputado Humberto Bosaipo, que cria o Instituto de Seguridade Social dos Servidores da 
Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n° 82/97, de autoria do Deputado Nico 
Baracat, que autoriza o Poder Executivo a adquirir ou desapropriar, por interesse social, área 
destinada à implantação de loteamento popular na Cidade de Várzea Grande e dá outras 
providências. Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária. 
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Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram  (PAUSA). Aprovado. 

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

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

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

Em 1ª discussão, Projeto de Decreto Legislativo n° 05/97, de autoria do 
Deputado Amador Tut, que autoriza o Poder Executivo a transformar em rodovia estadual as 
estradas municipais no Município de Juína e Aripuanã. Com Parecer favorável da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

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

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n° 120/97, que encaminha Mensagem n 
24/97, de autoria do Poder Executivo, que concede pensão especial ao Sr. Eli Modesto Curvo 
e dá outras providências. 

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

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

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

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

Art. 4 (LIDO). Em discussão o Artigo 4. Encerrada a discussão. Em votação. 
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 1ª discussão, Projeto de Lei n 87/97, de autoria da Deputada Serys 
Slhessarenko, que dispõe que as instituições financeiras em Mato Grosso ficam obrigadas a 
instalar portas eletrônicas individualizadas e sistemas de filmagem, monitoramento 
permanente nas agências bancárias e nos “caixas eletrônicos - 24 horas” ou similar e dá 
outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

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

Em 1ª discussão, Projeto de Lei Complementar n 01, de autoria do Deputado 

José Lacerda, que altera dispositivo da Lei Complementar n 26, de 13/01/93, e dá outras 
providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª 
discussão. 
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Em 2ª discussão, Projeto de Lei Complementar n 04, de autoria do Deputado 

José Lacerda, que altera a redação do § 2° do Art. 114, da Lei Complementar n 04, de 
15/10/90, e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Educação, 
Desporto e Seguridade Social. 

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

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

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

Em discussão única, Projeto de Resolução n 45/97, que concede Título de 
Cidadão Mato-grossense ao Sr. Bonifácio Sachetti. Com Parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 
Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n 46/97, de autoria do Deputado 
Humberto Bosaipo, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Adão Riograndino 
Mariano Salles. Com Parecer favorável da Comissão de Constituiçãi e Justiça. 

Em discussão o Projeto de Resolução.  Encerrada a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 
Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de 

pauta para tramitação em 2ª discussão para o Projeto de Lei n 87/97, de autoria da 
Deputada Serys Slhessarenko, que dispõe que as instituições financeiras em Mato Grosso 
ficam obrigadas a instalar portas eletrônicas individualizadas e sistema de filmagem, 
monitoramento permanente nas agências bancárias e nos “caixas eletrônicos - 24 horas” ou 
similar e dá outras providências. 

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando regime de 

urgência urgentíssima para tramitação do Projeto de Lei n  124/97, de autoria do Deputado 
Benedito Pinto, que autoriza o Governo do Estado a criar o Fundo Rodoviário Estadual-FRE, e 
dá outras providências. 

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

Em 1ª discussão, em regime de urgência urgentíssima, Projeto de Lei n 
124/97, de autoria do Deputado Benedito Pinto, que autoriza o Poder Executivo a criar o 
Fundo Rodoviário Estadual-FRE, e dá outras providências. 

Na ausência do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, solicito ao Deputado Humberto Bosaipo, que reúna a mesma em plenário para exarar 
parecer a respeito da matéria. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA QÜINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 1997, 
ÀS 20:00 HORAS.  

 

 Pag.62  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

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

Constituição e Justiça para exarar parecer a respeito do Projeto de Lei n 124/97, em mãos, 
de autoria do Deputado Benedito Pinto, que autoriza o Governo do Estado a criar o Fundo 
Rodoviário Estadual-FRE, e dá outras providências.  

Esta Presidência avoca o direito de relatar a matéria.  Como já conhecemos 
esse Projeto, somos de Parecer favorável. 

Passemos à coleta de votos: Deputado Roberto Nunes (COM O RELATOR); 
Deputado Moisés Feltrin (COM O RELATOR). 

Portanto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Em discussão o Parecer da Comissão de Constituição e 

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

Esgotada a Pauta da Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais 
(PAUSA). Não há orador inscrito. 

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

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Luiz Soaras, do PSDB; 
Wilson Santos, do PMDB; Quinca dos Santos, do PPB; Zilda, do PDT, e Eliene (PSB), do Bloco 
Parlamentar Democracia. 

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

          
Revisada por Regina Céli 
 


