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ATA N 086 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      -  DEPUTADO RIVA       

1 SECRETÁRIO  -  DEPUTADO ELIENE (EM EXERCÍCIO) 

2 SECRETÁRIO -  DEPUTADO RENE BARBOUR (AD HOC)  
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Invocando a proteção de Deus e em nome do povo mato-
grossense, declaro aberta a presente Sessão Solene convocada para proceder à  entrega de 
Títulos de Cidadão Mato-grossense. 

Convido para compor a Mesa o Exm Sr. Deputado Chico Daltro, Secretário 
de Estado de Agricultura, neste ato representando o Governador Dante Martins de Oliveira; o 

Exm Sr. Desembargador Benedito Pompeo de Campos Filho, Presidente do egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso; convido também o nobre Deputado Romoaldo Júnior, 1 
Secretário desta Casa. 

(NESTE MOMENTO, AS AUTORIDADES CITADAS PELA PRESIDÊNCIA OCUPAM SEUS 
LUGARES JUNTO À MESA)  

O SR. PRESIDENTE - Convido a todos para que, solenemente, ouçamos o Hino 
Nacional Brasileiro. 

(NESTE MOMENTO É EXECUTADO O HINO NACIONAL BRASILEIRO) 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa sente-se 

honrada com a presença dos seguintes convidados: Exm Sr. Deputado Chico Daltro, DD. 

representante do Governador; o Exm Sr. Desembargador Benedito Pompeo de Campos Filho, 

DD. Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; o Exm Sr. Senador 

da República Júlio José de Campos; o Exm Sr. Jonas Pinheiro da Silva, Senador da República; 

o Revm Sr. Dom Bonifácio Piccinini, Arcebispo Metropolitano de Cuiabá; o Exm° Sr. Jaime 
Veríssimo de Campos, ex-Governador do Estado de Mato Grosso e DD. Prefeito Municipal de 
Várzea Grande; Exm° Sr. Wellington Fagundes, Deputado Federal; Exm° Sr. Abelardo Lupion, 
Deputado Federal do Estado do Paraná; Exm° Sr. Desembargador José Ferreira Leite, DD. 
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; Exm° Sr. Valderi Mendes Vilela, neste 
ato representando o Exm° Sr. Governador do Estado do Paraná Jaime Lerner; Exm° Sr. Juiz de 
Direito Paulo Roberto Ratner, Diretor do Fórum da Comarca de Cascavel, neste ato 
representando a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; Exm° Sr. Dr. 
Guilherme Augusto Caputto Bastos, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho; Exm° Sr. 
Desembargador José Jurandir de Lima, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso; Exm° Sr. José Garcia Neto, ex-Governador do Estado de Mato Grosso; Exm° Sr. 
Guilherme Ricardo Meneghel; Vereador do Município de Bandeirantes no Estado do Paraná, 
neste ato representando o Prefeito Municipal de Bandeirantes. 
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Agradecemos também a presença de todos os visitantes que se encontram nas 
galerias desta Casa e demais autoridades não citadas. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Romoaldo Júnior, 1° Secretário desta 
Casa, que lerá o Termo de Posse dos Exm°s Srs. agraciados com o Título de Cidadão Mato-
grossense. 

O SR. ROMOALDO JÚNIOR - “Termo de Posse: Aos vinte e sete dias do mês de 
junho de 1997, no Plenário ‘Deputado Oscar Soares’, desta augusta Assembléia Legislativa, na 
presença da Mesa Diretora e dos Exm°s Srs. Deputados Estaduais que compõem a 13ª 
Legislatura do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, de outras autoridades e do público, 
são deferidos os Termos de Posse aos Exm°s Srs. Alceu Antônio Veronese, representado neste 
ato pelo Sr. Juraci Gomes Ribeiro; Aldo Locatelli; Almir José Basségio; Antônio José Domingos 
de Oliveira Santos, representado pelo Sr. Jamil Nadaf; Arthur Louro Guimarães; Augusto Alves 
Pinto; Daniel Meneghel; Darcy José dos Santos; Dirceu Nunes; Elói Brunetta; Estella Rodrigues 
Ambrósio; Fernando Goulart Sauer; Fernando Nogueira Lima; Francisco Campos de Oliveira; 
Frederico Wagner França Tannure; Helena Augusta dos Santos da Riva; Dom Henrique 
Froehlich; Inácio Luiz do Nascimento; Ivair Laureano Neto, João Nicolau Petroni, Joaquim 
Nunes da Rocha, Padre Joaquim Tebar Fernandes, Padre Johannes Berthold Henning, José 
Antônio de Ávila, José Tadeu Cury, Júlio Marques Pacheco, Júnior Pereira Neves, Luiz Carlos 
Lomba de Mello, representado pelo Sr. Leonardo Torres de Mello; Mariano Alonso Travassos, 
Nelson Hubner Bass, Olegário Baldo, Olívio Beltrão, Paulo Inácio Dias Lessa, Paulo Vicente 
Nunes, Pedro Ross, Padre Sebastião Murucci Pirovani e Vicente da Riva.  

Os presentes Termos de Posse são assinados pelos Exm Sr. Presidente, 

Deputado Riva; pelo Exm Sr. 1 Secretário, Deputado Romoaldo Júnior, pelo Exm Sr. 2 
Secretário, Deputado Manoel do Presidente, da Assembléia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso, e ainda pelos agraciados.” 

Lido o Termo de Posse, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Lido o Termo de Posse, informamos aos Srs. agraciados 

que assinarão, logo após o recebimento do Título, o Livro Termo de Posse da Cidadania Mato-
grossense que se encontra em frente desta Mesa Diretora. 

Convido os Srs. Aldo Locatelli, Arthur Louro Guimarães, Elói Brunetta e 
Frederico Wagner França Tannure para receberem os Títulos de Cidadão Mato-grossense das 
mãos do nobre Deputado Chico Daltro, Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos 
Fundiários, autor das citadas honrarias. 

  (O SR. DEPUTADO CHICO DALTRO PROCEDE À ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO 
MATO-GROSSENSE AOS AGRACIADOS - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE - Registramos com satisfação a presença da esposa do 
Senador Jonas Pinheiro.   

Convido para receber o Título de Cidadão Mato-grossense, das mãos do nobre 

Deputado Emanuel Pinheiro, os Exms Srs. Fernando Nogueira de Lima e Joaquim Nunes 
Rocha.   
(O SR. DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO PROCEDE À ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO 
MATO-GROSSENSE AOS AGRACIADOS - PALMAS)  

O SR. PRESIDENTE - Convido para receber o Título de Cidadão Mato-
grossense, das mãos do nobre Deputado Benedito Pinto, autor da honraria, juntamente com o 

Deputado Humberto Bosaipo, o Exm Sr. Francisco Campos de Oliveira. 
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(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO PROCEDE À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 
MATO-GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE - Convido para receber o Título de Cidadão Mato-

grossense, das mãos do nobre Deputado Pedro Satélite, o Revm Sr. D. Henrique Froehlich. 
(O SR. DEPUTADO PEDRO SATÉLITE PROCEDE À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 

MATO-GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS). 
O SR. PRESIDENTE - Convido para receber o Título, das mãos do nobre 

Deputado Eliene, o Sr. Olegário Baldo. 
(O SR. DEPUTADO ELIENE PROCEDE À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MATO-

GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS). 
O SR. PRESIDENTE - Convido para receber, das mãos dos Srs. Deputados Rene 

Barbour e Emanuel Pinheiro, o Exm Sr. João Nicolau Petrone. 
(OS SRS. DEPUTADOS RENE BARBOUR E EMANUEL PINHEIRO PROCEDEM À ENTREGA 

DO TÍTULO AO AGRACIADO - PALMAS). 
O SR. PRESIDENTE - Convido para receber o Título de Cidadão Mato-

grossense, das mãos dos nobres Deputados Humberto Bosaipo e Romoaldo Júnior, autores da 

honraria, o Exm Sr. Pastor Ivair Laureano Neto. 
(OS DEPUTADOS HUMBERTO BOSAIPO E ROMOALDO JÚNIOR PROCEDEM À ENTREGA 

DO TÍTULO AO AGRACIADO - PALMAS) 
O SR. PRESIDENTE - Convido ainda, para receber o Título das mãos do 

Deputado Humberto Bosaipo, o Sr. Luiz Carlos Lomba de Mello, neste ato representado pelo 
Sr. Leonardo Torres de Mello. 
(O SR. DEPUTADO HUMBERTO BOSAIPO PROCEDE À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 
MATO-GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE - Convidamos o Exm Sr. Olívio Beltrão para receber, das 
mãos do nobre Deputado Humberto Bosaipo, o Título de Cidadão Mato-grossense. 
(O SR. DEPUTADO HUMBERTO BOSAIPO PROCEDE À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 
MATO-GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE - Convido para receber o Título, das mãos do Deputado  

Pedro Satélite, o Revm Sr. Padre Johannes Berthold Henning e convido para este ato, também, 
o Deputado Moisés Feltrin,  que é o autor da honraria. 
(O SRS. DEPUTADOS PEDRO SATÉLITE E MOISÉS FELTRIN PROCEDEM À ENTREGA DO 
TÍTULO DE CIDADÃO MATO-GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE - Solicitamos ainda para receber o Título das mãos do 
nobre Deputado Moisés Feltrin, os Exm°s Srs. Desembargador Dr. José Tadeu Cury, Mariano 
Alonso Ribeiro Travassos e Paulo Inácio Dias Lessa. Todas as honrarias de autoria do nobre 
Deputado Moisés Feltrin. 

(O DEPUTADO MOISÉS FELTRIN PROCEDE À ENTREGA DOS TÍTULOS AOS AGRACIADOS) 
O SR. PRESIDENTE -  Conforme prescreve o Regimento Interno desta Casa de 

Leis, passo momentaneamente a Presidência desta Sessão Solene ao Sr. Deputado Benedito 

Pinto, 1 Vice-Presidente desta Casa. 
(O SR. DEPUTADO BENEDITO PINTO ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 20:46 
HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado Riva procederá, neste instante, à 
entrega dos Títulos de sua autoria. 
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Convidamos o Sr. Alceu Antônio Veronese, para receber o Título de Cidadão 
Mato-grossense das mãos do Deputado Riva, neste ato representado pelo Sr. Juraci Gomes 
Ribeiro. 
(O SR. DEPUTADO RIVA FAZ A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MATO-GROSSENSE AO 
AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE - Convidamos o Sr. Nelson Hubner Buss, para receber o 
Título de Cidadão Mato-grossense das mãos dos Deputados Riva e Emanuel Pinheiro. 
(OS SRS. DEPUTADOS RIVA E EMANUEL PINHEIRO FAZEM A ENTREGA DO TÍTULO DE 
CIDADÃO MATO-GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE - Convidamos a Srª Helena Augusta dos Santos da Riva, 
viúva do Sr. Ariosto da Riva, para receber o Título de Cidadã Mato-grossense das mãos do 
Deputado Riva. 
(O SR. DEPUTADO RIVA FAZ A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MATO-GROSSENSE À 
AGRACIADA - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE - Convidamos para receber os Títulos, das mãos do 
Deputado Riva, os Srs. Almir José Basségio, Inácio Luiz do Nascimento, Júnior Pereira Neves, 
Paulo Vicente Nunes, Pedro Ross, Padre Sebastião Murucci Pirovani e Vicente da Riva, Prefeito 
da cidade de Alta Floresta. 
(O SR. DEPUTADO RIVA FAZ A ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO MATO-GROSSENSE 
AOS AGRACIADOS - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE - Solicito ao Deputado Riva que reassuma a direção dos 
trabalhos. 

(O SR. DEPUTADO RIVA REASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 20:50 HORAS) 
O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra, pelo Protocolo, ao Deputado José 

Lacerda. 
O SR. JOSÉ LACERDA - Sr. Presidente, Deputado Riva, em nome de V. Exª 

saúdo toda a Mesa, as autoridades aqui presentes e todas as pessoas homenageadas com o 
Título de Cidadão Mato-grossense. Eu quero, na pessoa da Dona Estella, saudar todas as 
mulheres aqui presentes e render homenagens a todos os agraciados. 

Senhores, Senhoras, o exercício da cidadania com dignidade traz os frutos do 
reconhecimento de toda sociedade. Todos os senhores e senhoras, que receberam esse Título 
de Cidadão Mato-grossense, recebem-no depois de muita luta, depois de muito trabalho, de 
muita dedicação e de uma vida cheia de sacrifícios. 

Tenham certeza, senhores e senhoras, que para este Parlamento fazer a 
concessão desse Título, de tamanha honraria, não foi tão difícil para nós, Deputados, como foi 
para vocês terem o direito de adquiri-lo. 

Eu quero parabenizar a todos pelo trabalho que desenvolveram em nosso 
Estado. Graças a Deus, nós conseguimos receber, em Mato Grosso, milhares e milhares de 
brasileiros que se juntaram a nós, que nascemos aqui, para nos ajudar a construir este Estado. 
Um Estado diferente de outros Estados brasileiros, por causa da sua dimensão, que representa 
10,5% de todo Território Nacional. Isso significa que, quando se criou uma cidade como Porto 
Alegre do Norte, por exemplo, a quase mil quilômetros de distância, para atender aquela 
população de imigrantes, o Estado tinha necessidade de fazer mil quilômetros de estradas. 
Para levar energia também são mil quilômetros. Para fazer um atendimento, nós sabemos que 
foi com muita dificuldade. Mas, milhares de brasileiros vieram para cá e ajudaram a 
construir, a desenvolver este Estado, que nos últimos dezoito anos passou de 36 para 126 
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municípios. Um avanço muito grande, graças a cada um dos senhores, homens e mulheres 
que ajudaram a trazer o desenvolvimento. 

Eu quero reconhecer o trabalho de todos. Nosso representante da Escola 
Técnica Federal, o prezado Olegário, também pode ter certeza que Mato Grosso reconhece o 
seu trabalho, como o trabalho de todas as pessoas que, aqui, foram homenageadas. 

Eu peço a Deus que ilumine o caminho de todos os Senhores que receberam 
esses Títulos de Cidadãos Mato-grossenses. Quero desejar a todos sucesso, felicidades, em meu 
nome e em nome da sociedade mato-grossense que, aqui, neste Parlamento, temporariamente, 
estamos representando nesse mandato de Deputado Estadual. Nós queremos agradecer a todos 
aos Senhores e às Senhoras, a todos vocês que tiveram o direito de receber esses Títulos, pois 
para Mato Grosso é um orgulho muito grande tê-los como Cidadãos Mato-grossenses. 

E, aqui, especialmente a minha professora, Dª Estella, que foi minha 
professora de Inglês.  

Pode ter certeza, Dª Estella, que em suas aulas eu aprendi e aprendi bem, 
portanto espero representar este Estado com dignidade, com respeito e levar o conhecimento, 
que a Senhora nos deu, à sociedade mato-grossense, ao Brasil e a todos os Países com os quais 
nós trabalhamos, dentro da Integração Latino-americana. 

A todos os homenageados, felicidades! Todos os Senhores merecem muito 
respeito deste Parlamento, muito respeito deste Estado, porque trabalharam arduamente e 
conseguiram com esforços pessoais, com esforços de suas famílias, receber esta homenagem, 
que é uma das maiores honrarias que o Estado de Mato Grosso pode prestar a V. Exªs. 

Felicidades a todos e que Deus ilumine o caminho dos Senhores e  Senhoras!  
Sr. Presidente, Deputado Riva, quero também parabenizá-lo por fazer esta 

Sessão Solene homenageando a tantos brasileiros ilustres que vivem aqui, em nosso Estado. 
Felicidades a todos!  Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra, pelo Protocolo, ao nobre Deputado 

Romoaldo Júnior. 
O SR. ROMOALDO JÚNIOR - Ilustre Presidente da Assembléia Legislativa, 

Deputado Riva; Srs. colegas Deputados Estaduais; companheiro Deputado, Secretário de 
Agricultura, Chico Daltro, neste ato representando S. Exª o Sr. Governador Dante de Oliveira; 
DD. Desembargador Benedito Pompeo de Campos Filho, MD. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso; eminente Senador Sr. Júlio Campos, neste ato representando 
o Congresso Nacional; Senador Jonas Pinheiro; prezado colega Deputado Federal Wellington 
Fagundes; caro amigo Jaime Campos, MD. Prefeito de Várzea Grande; Sr. Valderi Vilela, neste 
ato representando o Governador do Paraná, Dr. Jaime Lerner; ex-Governador Garcia Neto; 
senhores e senhoras agraciados, familiares aqui presentes, amigos da imprensa: 

Como é de praxe na Assembléia Legislativa, no final de período, nós nos 
reunimos para entregar os Títulos de Cidadão Mato-grossense. Título esse que cada Sr. 
Deputado escolhe aquela pessoa que trabalhou, que lutou. É um Projeto de Resolução onde, 
na Assembléia, ninguém vota contra, porque, quando um Deputado sugere, no Plenário, o 
indicado é do conhecimento, não só do Parlamentar, mas, na verdade, da sociedade de Mato 
Grosso. É o reconhecimento por aqueles que, de uma forma ou outra, educando muitos na 
classe política, na classe pública, levando a fé, a palavra de Deus, outros na iniciativa privada, 
fizeram muito pelo Estado de Mato Grosso. Estado esse que, como muito bem aqui lembrou o 
nobre Deputado José Lacerda, em menos de vinte anos, saiu de trinta e três municípios e, hoje, 
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conta com cento e vinte e seis municípios. Esse crescimento se deve, sim, ao imigrante que 
chegou aqui, trazendo sua família, lutou e acreditou neste Estado.  

Nesses sete anos de Parlamento, nós tivemos a oportunidade de apresentar 
três Títulos de Cidadão: um, na primeira Legislatura, para um companheiro que não está mais 
conosco, um homem que veio a Mato Grosso, que acreditou, que abriu estradas, que foi para 
o Nortão e fez Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás, que é o nosso ex-colonizador Ariosto da Riva, 
homenageado em 1992 (PALMAS). 

Homenageamos, junto com o Deputado Humberto Bosaipo, nesta Legislatura, 
o Pastor Ivair. Esse pastor incansável que, ao Norte, ao Araguaia, foi levando a sua palavra de 
fé. E, por coincidência, hoje, também homenageamos um grande homem que, saindo do 
Paraná, reconheceu que Mato Grosso seria um Estado celeiro da agricultura. Nosso 
companheiro também veio para abrir cidades. É o meu amigo Daniel Meneghel.  

Daniel, você que fez Nova Bandeirantes, que deixou lá plantada uma semente 
do trabalho, fruto da sua família, do seu pai, receba este Título, esse pedaço de papel, que você 
leva como o reconhecimento não só do povo de Nova Bandeirantes, que está feliz com o que 
você fez, com a cidade que formou, mas, principalmente, da sociedade de Mato Grosso que 
viu em você um colonizador, um fazedor de cidade.  

É muito importante isso, minha gente, criar cidades, principalmente no 
interior, tirando a massa profissional das grandes cidades, levando e dando condições ao 
homem do campo. 

A vocês, a todos os agraciados, eu os cumprimento aqui na figura do meu 
amigo Daniel Meneguel. Meus parabéns! Vocês estão levando não só o Título de Cidadão, mas 
o reconhecimento do povo desse nosso grande Mato Grosso, que há de crescer e ser um 
grande Estado. Meu abraço a todos vocês e parabéns. Muito obrigado. (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra agora, ao Exm Sr. Deputado Chico 
Daltro, Secretário de Estado de Agricultura, representando, neste ato, o Governador do Estado 
de Mato Grosso. 

O SR. CHICO DALTRO - Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, Deputado Riva; Sr. 1 Secretário, Deputado Romoaldo Júnior; Deputado Rene 

Barbour; Exm Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
Desembargador Pompeo; autoridades do Poder Executivo Estadual e do Poder Executivo 
Municipal; autoridades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; autoridades do Poder 
Legislativo Federal, Estadual e Municipal que se encontram aqui presentes; autoridades 
eclesiásticas, ilustres novos cidadãos e novas cidadãs mato-grossenses, seus familiares, seus 
convidados aqui presentes, Senhoras e Senhores: 

É com satisfação que venho transmitir as congratulações do Governador 
Dante de Oliveira, que vem expressar o reconhecimento de toda a população de Mato Grosso 
pela dedicação dos Senhores e de seus familiares, pelo tempo que vivem em Mato Grosso, 
marcando esta vida na construção da história do nosso Estado, ajudando a construir o Estado 
de Mato Grosso. Nós queremos desejar felicidades a todos os ilustres e às ilustres 
homenageadas com este Título de Cidadão Mato-grossense, bem como deixar marcado este 
reconhecimento do Governo do Estado de Mato Grosso, do povo mato-grossense e externar 
que é uma honra para Mato Grosso recebê-los como cidadãos mato-grossenses. 

Gostaria de, como Deputado peço licença a todos os demais, destacar a nossa 
satisfação pelos nossos amigos Arthur Guimarães, Aldo Locatelli, Elói Brunetta, Frederico 
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Tannure, fazendo dos nossos cumprimentos os do Governador Dante de Oliveira, extensivos a 
todos os cidadãos e cidadãs mato-grossenses titulados nesta noite. Recebam os nossos 
cumprimentos, parabéns hoje e felicidades sempre! Mato Grosso se sente honrado em tê-los 
como cidadãos e cidadãs mato-grossenses. Parabéns e felicidades! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao ilustre mato-grossense, Dom 
Henrique Froehlich, que falará em nome dos agraciados. 

O SR. DOM HENRIQUE FROEHLICH - Exm Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Deputado Riva; Exm Srs. Deputados e demais autoridades; nosso querido irmão 
Dom Bonifácio; distinta Assembléia e prezados agraciados: 

Inicialmente, eu peço vênia aos 35 prezados colegas para falar em seus 
nomes, pois me vejo na impossibilidade de apresentar todas as obras que V.Sªs realizaram em 
favor do nosso querido Mato Grosso. Digo querido Mato Grosso, pois há 42 anos trabalho 
neste Estado e já me considero mato-grossense, principalmente agora, agraciado pela nobre 
Assembléia Legislativa deste Estado, com o Título de Cidadão Mato-grossense.  

Eu quero, primeiramente, agradecer a V. Exªs por este gesto muito simpático e 
generoso, dando distinção ao trabalho realizado neste grande Mato Grosso. Certamente meus 
prezados colegas têm inúmeros trabalhos realizados em favor do nosso querido Estado, não 
esquecendo aqui os colonizadores. 

Eu posso dizer aos Senhores que, para mim, é uma grande satisfação. 
Acompanhei todas as colonizadoras do Nortão de Mato Grosso. Todas elas! Desde o início, em 
Diamantino, o primeiro colonizador, Ênio Pepino, realmente, nunca esqueci esse querido 
colega, amigo sincero; depois foi Itaúba, Terra Nova, Nova Canaã, a seguir o nosso querido 
Ariosto. Eu rezei missa na balsa em diversas vezes, porque ainda estavam terminando a 
estrada para Alta Floresta, onde o Ariosto fez uma obra maravilhosa, como também os outros 
colonizadores. 

Acompanhei Apiacás, Monte Verde, juntamente com o nosso querido Damião, 
rezei duas missas lá, antes da sede ficar pronta. Acompanhei a inauguração da sede, rezando 
missa, formando capelas, formando a paróquia, assim por diante.  

Na outra direção vem Juara, onde rezei missa no mato, como rezei missa 
também em Sinop. Novo Horizonte, Tabaporã, a região de cima, Terra Nova; Paranaíta, 
Peixoto de Azevedo, depois as outras cidades, Guarantã e a última cidade que chega até o 
Cachimbo, lá em cima, Matupá. 

Eu me lembro muito bem, quando a estrada estava sendo aberta, uma vez  por 
mês, reuníamos todos os trabalhadores, à noite, e rezávamos a Santa Missa para todos eles. 
Quando eu cheguei no Cachimbo, eu disse: Sr. Comandante, aqui termina o meu reino, daqui 
para cima o Senhor deve se dirigir ao Bispo de Santarém. Itaituba ainda não era diocese.  

Por isso, queridos colegas, eu vou dizer o meu muito obrigado aos queridos 
Deputados. Mas, eu também quero parabenizá-los por todos os outros trabalhos, não só pelas 
colonizações. Quantos trabalhos sociais que beneficiaram a sociedade! Só posso, por exemplo, 
dizer um fato concreto, uma obra pequena que começou com 06 famílias e hoje tem 300 
famílias sendo agraciadas pela igreja, que está sustentando dois hospitais e uma escola 
técnica. Não quero mencionar o lugar e sei de outros segmentos, com trabalhos maravilhosos, 
que foram construídos em toda essa região. 

Eu posso dizer, com muita simpatia, que a gente realmente acompanhou tudo 
isso. A minha região tinha dois municípios, no início, que eram Chapada dos Guimarães e 
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Diamantino, hoje, são 27 municípios, 25 paróquias, centenas de capelas, escolas e obras 
sociais, que foram implantadas. 

Posso também dizer ao nosso querido Deputado Pedro Satélite que até nas 
conduções, no transporte nós estamos presentes, que ele pode abrir a sua linha em Sinop e em 
toda região de Cuiabá, que nós estaremos presentes, sempre tendo em vista o bem do povo. 
Talvez poderiam até estranhar: por que um bispo está presente em toda essas coisas? Os 
Senhores sabem, muito bem, que nós devemos saber conjugar Evangelho com a prática do 
Evangelho, pois fé sem obra não é fé. Portanto, nós devemos implantar a fé, realizando 
concretamente a caridade social, e dessa forma, nós temos certeza, estaremos cumprindo com 
o nosso dever para com os nossos queridos irmãos e para com Deus. 

Eu não poderia deixar de dizer algumas palavras sobre a Pastoral Indígena. 
Muitos sabem, perfeitamente, que a gente é considerado missionário. Eu, em 1956, aqui em 
Mato Grosso, trabalhei no meio dos índios, nos primeiros sete anos como simples missionário, 
nove anos como superior e depois fui escolhido para representar os bispos do Brasil no 
Conselho da América Latina. Fomos nomeados pelo Santo Padre, o Papa, para ser o 
Conselheiro da América Latina. Muitos não sabem disso. Nós estivemos presente, naquele 
tempo, no Concílio Vaticano II, e foi quando a Pastoral Indígena tomou um rumo 
completamente diferente. 

Não querendo prolongar, posso dizer aos Senhores, queridos agraciados e 
querida assembléia, que nós, da nossa parte, conseguimos formar uma pastoral chamada 
CIMI - Conselho Indigenista Missionário. Nós conseguimos, também, implantar esse trabalho 
de “inculturação”, com pesquisas muito profundas, mas, aqui, seria longo falarmos do 
trabalho que realizamos na pesquisa das culturas indígenas. 

Eu me lembro que, ao fazer palestras na Europa, eu dizia: Queridos irmãos 
alemães, vocês não têm cultura, vocês têm tecnologia, vocês estragaram a cultura. Então, eu 
explicava que cultura são os valores que Deus colocou no coração dos homens. É 
impressionante isso. A cultura nós encontramos lá no mato, no meio dos índios. 

Não querendo prolongar, quero dizer que todo esse trabalho, hoje, é motivo 
de uma grande satisfação e eu acho também que para todos que foram agraciados. Para os 
Senhores que estão olhando, o tempo passou, mas fizemos algo para a grandeza de Mato 
Grosso, e por isso estamos recebendo esse reconhecimento, o qual nós queremos sinceramente 
agradecer. Tenho dito. Boa-noite! (PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pelo Protocolo, o nobre Deputado Moisés 
Feltrin.  

O SR. MOISÉS FELTRIN - Sr. Presidente, demais componentes da Mesa, Srs. 
Senadores da República, Srs. Deputados Estaduais e Federais, Senhores e Senhoras; distintas 
personalidades agraciadas, em especial os Desembargadores Dr. Mariano Travassos, Dr. 
Tadeu Cury, Dr. Paulo Lessa e nosso Reverendo, Padre João: 

Desejo, antes de tudo, dizer-lhes da imensa satisfação com que esta augusta 
Casa recebe tão ilustres personalidades, que honrando as mais diversas profissões souberam 
dar um pouco de si pela prosperidade dessa terra maravilhosa, que é o querido Estado de 
Mato Grosso. Hoje, a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso realiza não uma Sessão 
Solene, mas, com certeza, é uma festa de gratidão que o povo mato-grossense, através de seus 
líderes e representantes, oferece àqueles que dedicaram suas vidas ao progresso dessa terra, 
com a mais alta honraria, ou seja, a sua cidadania. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO MATO-GROSSENSE, 
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 1997, ÀS 19:30 HORAS.  

 

 Pag.9  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

Mato Grosso beneficiou-se do amplo e valioso patrimônio de conhecimento 
jurídico dos eminentes homenageados, que, no exercício da magistratura têm buscado, à 
custa até de sacrifícios pessoais, preservar os ideais de liberdade e progresso, defendendo os 
direitos individuais e coletivos. 

Por tudo isso, Mato Grosso os reconhece como filhos, nesta data. Com muita 
honra, entrego a cada um o seu pergaminho, como prova de reconhecimento, de gratidão, 
pelos relevantes serviços que prestaram a essa terra e a essa gente. 

É com profunda emoção que eu passo às suas mãos a insígnia suprema da 
cidadania mato-grossense. A partir de agora, somos verdadeiramente irmãos. 

Reverendo Padre João, não é fácil para mim expressar o orgulho e o 
contentamento de poder fazer a entrega deste diploma a Vossa Reverendíssima, pois tenho a 
honra de fazê-lo em nome do meu querido povo da região do Vale do São Lourenço, onde 
milhares de brasileiros mato-grossenses reconhecem o mérito desta gente. Para quem não 
sabe, Padre João é oriundo da Alemanha, porém tornou-se tão brasileiro quanto qualquer um 
de nós. Como missionário, dignifica a sua Igreja Católica e sabe muito bem defender, com 
muita bravura, os pobres e oprimidos e, ao mesmo tempo, orientá-los para a vida, sem 
nenhuma dependência ou paternalismo, mas, sim, como seres humanos, cristãos, capazes de 
construir os seus próprios futuros. Ardoroso defensor da solidariedade, das leis e da 
produtividade! 

Sua história se confunde com a do Estado de Mato Grosso e, principalmente, 
com a dos municípios do Vale do São Lourenço. E é por isso que na Nação brasileira é 
altamente reconhecido o seu profícuo trabalho, pela sua benemérita ação. À República 
Federativa da Alemanha, à sua família, aos seus irmãos, ao Padre Mário e Padre Geraldo, em 
geral, a Vossa Reverendíssima, o muito obrigado do povo mato-grossense. 

Em razão disso, Padre João e Desembargadores Tadeu Mariano e Paulo Lessa, 
é que a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em especial o Deputado Moisés 
Feltrin, outorga os presentes Títulos de Cidadãos Mato-grossenses, como prova de 
reconhecimento e gratidão pelos relevantes trabalhos e serviços prestados em benefício do 
desenvolvimento de Mato Grosso e bem-estar da nossa gente. Muito obrigado (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra à ilustre mato-grossense Srª Estella 
Rodrigues Ambrósio. 

A SRª ESTELLA RODRIGUES AMBRÓSIO - Profundamente sensibilizada, peço-
lhes licença para apresentar os meus mais sinceros agradecimentos por esta tão grande honra 
a mim concedida. 

Em primeiro lugar, quero agradecer ao ilustre Secretário de Estado de 

Agricultura, Sr. Deputado Chico Daltro, representante do Exm Sr. Governador do Estado, 

pela subida honra da sua presença nesta cerimônia, assim também, ao Exm Sr. Vice-
Governador, Márcio Lacerda, Exmªs autoridades eclesiásticas, civis e militares que vieram 
abrilhantar a nossa festa. Um agradecimento especial ao Deputado José Lacerda, meu ex-
aluno e grande amigo, que teve a idéia de me proporcionar a imensa alegria e comovida 
emoção, que estou sentindo agora. Obrigada, meu amigo! 

Agradeço de todo coração, também, ao Exm Sr. Presidente desta Assembléia, 

Deputado Riva e aos Exms Srs. Deputados, que, por unanimidade, me concederam esta 
honrosa distinção. Agradeço, também, de coração aos queridos parentes e amigos que viram 
me abraçar. 
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No decorrer de toda minha vida, só me lembro de ter me sentido assim 
honrada, enobrecida e dignificada, quando me foi outorgado, pela Câmara Municipal de 
Cáceres, o Título de ‘Cidadã Cacerense’, e agora, neste momento em que recebo desta augusta 
Casa, este Título, que tanto orgulho me traz, de ‘Cidadã Mato-grossense’. 

Cidadã desta terra hospitaleira e boa, que há longos anos aprendi a amar e 
que já havia escolhido e aceito como minha. 

No decorrer da vida, há instantes de transcendental importância, que 
decidem toda uma existência, em que somos os árbitros do nosso próprio destino. E assim foi 
comigo. 

Noiva aos 16 anos, tive que escolher entre viver no Rio, junto aos meus, ou 
viver em Cáceres, Mato Grosso. 

Cáceres, naqueles tempos, de tudo carecia em matéria de Medicina, e seu 
povo ansiava pela ida de um médico. 

Não posso deixar de aqui citar as palavra de meu boníssimo sogro e segundo 
pai, Leopoldo Ambrósio, que muito calaram no meu espírito naquela hora decisiva da minha 
vida. 

Contou-me ele da situação em que se encontrava a cidade e de quão oportuna 
e abençoada seria a ida de um médico. Quanto bem seria feito!... Quantas dores mitigadas!... 
Quantas vidas salvas!... 

Comovida, pensei nas crianças, nos velhinhos sem cuidados médicos, nas 
mães aflitas com filhinhos doentes, e não hesitei; escolhi Cáceres, para a imensa satisfação do 
meu noivo. 

Casei-me, aos 18 anos, no dia 04 de janeiro de 1926 e, no dia 24 à noite, 
embarcamos para Cáceres, onde só chegamos a 12 de fevereiro, após uma exaustiva viagem 
de 20 dias, de trem e navio - únicos meios de locomoção daquela época para se chegar a 
Cáceres. Os trens não tinham carros-restaurantes e paravam para o almoço em alguma 
cidadezinha. Paravam também ao entardecer, pois não corriam à noite e, por isso, a viagem 
era tão demorada. 

Ao chegarmos a Porto Esperança, que era o final da ferrovia, tomamos o 
vapor Fernandes Vieira, que nos levou a Corumbá e aí, então, embarcamos no vapor Etrúria, 
que finalmente nos levou a Cáceres. 

Cáceres de então não era a cidade aprazível, dotada de todo o conforto que é 
hoje. Era uma cidade pequenina, sem luz elétrica - a luz era a querosene - sem água 
encanada, comprava-se água de pipas de carroças de burros,  sem ruas calçadas, sem praças e 
sem o conforto a que eu estava habituada. Confesso que não foi fácil me adaptar, apesar da 
minha máxima boa vontade e da calorosa recepção que nos fez a sociedade local. Animava-
me, muito, porém, o bem que a meu marido fazia e, por isso, nunca me arrependi de minha 
escolha. Nunca!... 

E assim decorreu a nossa vida, simples, porém rica e fecunda em realizações 
de bondade e imensamente feliz no amor profundo e sincero que nos unia. 

Tivemos apenas dois filhos, mas, no decorrer de nossa vida, criamos dez 
crianças. 

Aos 40 anos, após concurso e defesa de tese, tornei-me catedrática de Inglês, 
para auxiliar na fundação do primeiro Ginásio Estadual de Cáceres e, assim, tive a virtude de 
colaborar para tornar realidade a aspiração máxima da juventude de então. O ginásio não 
teria licença para funcionar sem o Inglês. 
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No “Onze de Março”, lecionei por vinte anos, empenhando-me com a 
máxima dedicação para o bom aproveitamento dos meus alunos. 

Auxiliei também na fundação do segundo Ginásio de Cáceres, o das Irmãs da 
Imaculada Conceição, que tiveram o mesmo problema com o Inglês. Porém, lá lecionei apenas 
por seis anos. 

Contribuí também decisivamente para a instalação da primeira instituição 
financeira na cidade de Cáceres, o Banco do Brasil. 

Sou carioca, porém, Mato Grosso é, hoje, a terra do meu coração. 
Há mais de 70 anos que aqui vivo feliz. Aqui nasceram meus filhos, 16 netos 

e 32 bisnetos. 
Como não amá-la?!.. 
Entretanto, nesta hora de tão profundas emoções, de tão justificado 

sentimento de euforia, lamento, do fundo d’alma, não estarem aqui presentes, para haurir 
comigo das alegrias deste instante tão marcante de minha vida, os meus entes queridos que 
mais se orgulhariam dessa honra a mim concedida, o meu marido e meu filho, estremecidos e 
muito amados. 

Não o permitiu Deus!.. Mas, estão aqui, sim, presentes na saudade que pulsa 
em cada palpitar do meu coração. 

E assim, perto de completar os meus 90 anos, sinto-me ainda mais enobrecida 
e dignificada por esta tão honrosa distinção. 

E, terminando, peço a Deus que continue a iluminar a todos, com sua luz 
Divina, para que continuem a trabalhar com amor, para o maior brilhantismo do futuro do 
nosso Mato Grosso. 

Pretendo continuar a viver em Cáceres, tranqüila, com muito Deus no 
coração e muita paz na consciência, pela certeza do dever bem cumprido. 

Muito obrigada, a todos. (PALMAS). 
 
O SR. PRESIDENTE - Depois de tanta demonstração de amor e carinho por 

esta terra, fica até difícil falar, não é, ex-Governador Garcia Neto? (PAUSA) 

Exm Sr. Deputado Chico Daltro, DD. Secretário de Estado da Agricultura, 

representante do Governador Dante Martins de Oliveira; Exm Sr. Desembargador Benedito 
Pompeo de Campos Filho, DD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; 

Exm Sr. Júlio José de Campos, DD. Senador da República; Exm Sr. Jonas Pinheiro da Silva, 

DD. Senador da República; Exm Sr. Jaime Veríssimo de Campos, ex-Governador do Estado e 

DD. Prefeito Municipal de Várzea Grande e esposa; Revm Sr. Dom Bonifácio Piccinini, 

Arcebispo Metropolitano de Cuiabá; Exm Sr. José Garcia Neto - ex-Governador do Estado de 

Mato Grosso; Exm Sr. Abelardo Lubian, DD. Deputado Federal do Estado do Paraná; Exm Sr. 

Wellington Fagundes, Deputado Federal do Estado de Mato Grosso; Exm Sr. José Jurandir de 

Lima, DD.Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Exm Sr. 
Desembargador José Ferreira Leite, DD. Corregedor Geral  de Justiça do Estado de Mato 

Grosso; Exm Sr. Valderi Mendes Vilela, neste ato representando o Exm Sr. Jaime Lerner, DD. 

Governador do Estado do Paraná; Exm Sr. Juiz de Direito Paulo Roberto Ratner, DD. Diretor 
do Fórum da Comarca de Cascavel, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná; Exm Dr. Guilherme Augusto Bastos, DD. Juiz Vice-Presidente, no exercício 
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regimental da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho; Exm Sr. Carlos Antônio de 

Borges Garcia, DD. Presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso; Exm Sr. 
Guilherme Ricardo Meneghel, DD. Vereador do Município de Bandeirantes do Estado do 
Paraná, neste ato representando o Prefeito Municipal daquela cidade; Senhores, colegas 
Deputados Estaduais, Srs. agraciados, aos quais eu quero cumprimentar em nome de Dona 
Helena da Riva e de Dom Henrique Froehlich, autoridades presentes, senhoras e senhores, 
amigos da imprensa: 

É uma grande honra para a nossa pessoa presidir esta memorável Sessão 
Solene. Sessão esta de entrega dos Títulos de Cidadãos do Estado de Mato Grosso às dignas 
personalidades que aqui se encontram, bem como àquelas que se fizeram representar. 

Esta honraria é o reconhecimento mais justo que o povo, através de seus 
legítimos representantes, propõe aos cidadãos que escolheram este Estado como a sua terra e 
aqui marcaram história, como a Dona Estela, o Dom Henrique e muitos outros, com a sua 
determinação, a sua luta para o desenvolvimento econômico e social, que ora apreciamos. 

Todos aqui contribuíram com relevantes serviços prestados à sociedade mato-
grossense, nas mais diversas áreas de atividades, para que se efetivassem nesta terra, 
condições mais favoráveis de vida e oportunidades para todos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, lugar onde refletem os 
clamores populares, entende ser necessário enaltecer todas essas pessoas, que foram agentes 
ativos desse importante processo histórico e, por essa justa razão, concede, neste momento, 
essa honraria.  

Mato Grosso, com sua dimensão continental, recebeu de braços abertos 
brasileiros oriundos dos mais diversos rincões deste País. E teve como retribuição dos mesmos 
a determinação para superar as dificuldades, transpor as barreiras para desbravar, criar 
cidades, desenvolver regiões e produzir riquezas. 

Quero ainda ressaltar que todo povo mato-grossense, certamente, se alegra 
com este ato, pois o mesmo se reveste do agradecimento público pelas inumeráveis 
realizações, pelo compromisso que firmaram com um Estado emergente, com uma 
agricultura forte, uma pecuária que ganha espaço para, inclusive, galgar os mercados 
estrangeiros, mais precisamente o mercado europeu. Também na mineração, no extrativismo 
e na indústria, as quais com brilhantismo vêm ocupando importante espaço nas relações 
econômicas de Mato Grosso, tudo o que fizeram foi para o bem comum. 

Tenho certeza em dizer que a nossa população espera contar, cada vez mais, 
com o arrojo e o comprometimento de V.Sªs na permanente disposição para efetivar o 
progresso neste Estado. 

Esta Sessão Solene que hoje se realiza conclui apenas uma etapa de suas vidas, 
pois quando escolheram esta terra já o fizeram decididos a enfrentar muitas batalhas, sendo 
que várias já foram vencidas, e as outras que virão serão vistas como mais um desafio, apenas.  

Pois, vencedores que fostes, certamente, ultrapassarão com grande facilidade 
e galhardia todas as barreiras. Será a imposição do sucesso, pelo correto caminho da ternura, 
da compreensão, da esperança e da imprescindível fé em Deus. Mato Grosso espera de nós 
tudo isso, para que todos os mato-grossenses tenham a certeza de um futuro com dignidade, 
com cidadania e, principalmente, com justiça social. 

A Assembléia Legislativa, através de seus Deputados, agradece o pioneirismo 
de cada um de vocês. Muito obrigado. (PALMAS) 
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Antes de encerrar esta solenidade, a Presidência gostaria de tornar público  
Expediente recebido do Sr. Daniel Meneghel, um dos agraciados, que não pôde comparecer: 

“O povo mato-grossense, pela sua Assembléia Legislativa, torna-me hoje 
cidadão deste grande Estado.  Sensibilizado, recebo e agradeço esta alta honraria.  Todavia, 
por uma questão de justiça, reparto-a com as pessoas que me ajudaram a conquistá-la.  
Nomeio, então, meus parceiros de homenagem, minha esposa Eda, que por motivo de força 
maior está ausente, meus filhos, Daniel Júnior, Maria Tereza e Adriana, meu irmão e ex-sócio 
na Colonizadora Bandeirante, Serafim Meneghel, meus ex-sócios Gervásio Azevedo e Jairo 
Celeste Dias, meu compadre César Linhares e a todos que me ajudaram na dura empreitada 
de embrenhar a mata virgem e densa, e afrontar a hostilidade ambiental, que pareciam 
querer, avaramente, esconder e proteger uma das terras mais férteis deste imenso Estado - as 
do Vale do Rio Juruena. 

Foi ali, há 15 anos e a 230 quilômetros da cidade de Alta Floresta, que eu e 
meus companheiros plantamos Nova Bandeirantes, hoje sede de um município que, além de 
sediar importantes empreendimentos agropecuários, é o maior pólo produtor de café do Mato 
Grosso e razão da homenagem que ora recebemos. 

Ainda assim, o êxito da nossa empreitada não seria o mesmo não fosse a 
atenção e o apoio que recebemos dos Governos Frederico Campos e Júlio Campos, Carlos 
Bezerra e Dante de Oliveira, assim como de pessoas como Afro Stefanini, Ariosto da Riva, 
Paulo Pitaluga Costa e Silva, Acimar Monteiro, Marcos Martinelli, Jaci Boin, Edgar Nogueira 
Borges, Antônio Ribeiro Filho, Amaro Benetti, Lourival José Ferreira e muitos outros 
companheiros e amigos, cujos nomes fogem à nossa memória neste momento.  A todos, o 
penhor dos nossos sinceros agradecimentos. 

Para que uma pessoa faça algo de maior dimensão, preciso se torna que ela 
tenha disposição, oportunidade e ajuda.  Tudo isso tivemos e foi assim, e com a ajuda maior - 
de Deus - que conseguimos fundar mais uma cidade neste portentoso Estado, em prol de cujo 
progresso e desenvolvimento, hoje a ele mais vinculados, continuaremos a trabalhar.  Muito 
obrigado.” 

Agradecemos a presença de todos, e, encerrando esta Sessão Solene, queremos 
convidá-los para se dirigirem até a rua dos fundos da Assembléia, onde preparamos uma festa 
junina. Nós até gostaríamos de oferecer um coquetel a todos os Senhores, mas a ocasião 
coincidiu com a nossa festa junina, organizada pela Srª Janete Riva e por todos os servidores 
desta Casa. Portanto, queremos convidar todos os presentes para a nossa festa junina.  

Antes de encerrar a presente Sessão, convido-os para, solenemente, ouvirmos 
o Hino da nossa terra, o Hino de Mato Grosso. 
(NESTE MOMENTO, É EXECUTADO O HINO DE MATO GROSSO - PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE - Muito obrigado a todos que participaram.  
Está encerrada a presente Sessão Solene (LEVANTA-SE A SESSÃO).  
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