
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DE DEPUTADOS SUPLENTES DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, ÀS 10H.  

Pág. 1 - Secretaria de Serviços Legislativos 

 

 

 

ATA Nº 200 - “A” 

 

 

 

PRESIDENTE      - DEPUTADO EDUARDO BOTELHO (EM EXERCÍCIO) 

1º SECRETÁRIO - DEPUTADO NININHO  

2º SECRETÁRIO - DEPUTADO PEDRO SATÉLITE (EM EXERCÍCIO) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Bom dia a todos! 

Vamos dar início à solenidade de posse dos Srs. Allan Kardec Pinto Acosta 

Benitez e Adalto de Freitas Filho.  

Convido os Deputados Estaduais Nininho, Pedro Satélite, Zé Domingos Fraga, 

Valdir Barranco, Adriano Silva e os Srs. Deputados Suplentes Allan Kardec e Adalto de Freitas 

(Daltinho). 

Convido para ficarmos em posição de respeito para cantarmos o Hino Nacional. 

(O HINO NACIONAL É EXECUTADO.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) - A Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sente-se honrada com a presença das seguintes 

autoridades que compareceram a esta cerimônia de posse: ex-Governador Júlio Campos; Alexandre 

César, ex-Deputado Estadual e Procurador do Estado de Mato Grosso; José Arimatéia, ex-Deputado 

Estadual; Nilzalina Costa Benitez, mãe do Deputado Allan Kardec; Cristóvão Benitez, pai do 

Deputado Allan Kardec; Caroline Maria de Lima, esposa do Deputado Allan Kardec; Rafael Taques 

Padilha, irmão do Deputado Allan Kardec; Valdir Castro Filho, Prefeito do Município de Santo 

Antônio do Leverger; Altir Peruzzo, Prefeito do Município de Juína; Vereador Ugo Padilha, 

Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leverger; Adelmar Galio, Vereador do 

Município de Santo Antônio do Leverger; José Manoel Massao da Costa Filho, Vereador do 

Município de Santo Antônio do Leverger; Eduardo Salamão Moreira, Vereador do Município de 

Santo Antônio do Leverger; Giseli Paim, Vereadora do Município de Santo Antônio do Leverger; 

Diego Padilha, Secretário Municipal de Recursos Humanos do Município de Santo Antônio do 

Leverger; José de Assis Guaresqui, Superintendente Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa) do Estado de Mato Grosso; Hamilton José da Silva, Secretário de 

Desenvolvimento Sustentável do Município de Santo Antônio do Leverger; César Agripino de 

Almeida, Presidente do Sindicato Estadual dos Empregados Domésticos Celetistas do Estado de 

Mato Grosso; Marco de Castro Quaresma, Presidente da Associação Mato-Grossense Étnico, Sócio 

e Cultural de Proteção da Natureza - AMPN; Serafim Ferreira de Oliveira, Presidente do PDT do 

Município de Chapada dos Guimarães; agradecemos a presença dos familiares e amigos dos 

Deputados empossados. 

A palavra volta ao Presidente da Mesa, Deputado Eduardo Botelho. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com as formalidades próprias, 

prestarão compromisso à Mesa Diretora, nos termos do Art. 9º, do inciso I, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, ocupando as vagas surgidas em decorrência da renúncia dos Exmºs Srs. 

Deputados Estaduais Emanuel Pinheiro e Zé Carlos do Pátio, respectivamente.  
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Solicito aos Srs. Allan Kardec e Adalto de Freitas que façam a entrega ao 1º 

Secretário Deputado Nininho dos documentos exigidos pela Constituição do Estado. 

(OS SRS. ALLAN KARDEC E ADALTO DE FREITAS ENTREGAM OS DOCUMENTOS AO 1º 

SECRETÁRIO.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Os senhores farão a entrega dos 

diplomas e declarações de bens ao 1º Secretário. 

(OS SRS. ALLAN KARDEC E ADALTO DE FREITAS POSAM PARA FOTOS COM O 1º 

SECRETÁRIO.) 

O SR. 1º SECRETÁRIO - Sr. Presidente, conferidos os documentos entregues a 

mim, declaro que estão em conformidade com as exigências legais e regimentais, podendo Vossa 

Excelência tomar o compromisso de posse. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Convido o Sr. Allan Kardec 

para que, em pé e com a mão direita espalmada sobre o peito, profira o termo de compromisso para 

o mandato. 

O SR. ALLAN KARDEC - Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato que 

me foi conferido, guardar a Constituição Federal e a Constituição Estadual e servir a minha Pátria, 

promovendo o bem geral do Estado de Mato Grosso.  

Assim o prometo. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Diante do compromisso 

prestado perante a Mesa Diretora, declaro empossado no cargo de Deputado Estadual da 18ª 

Legislatura o Sr. Allan Kardec. (PALMAS) 

Convido o Sr. Adalto de Freitas para que, em pé e com a mão direita espalmada 

sobre o peito, profira o termo de compromisso para o mandato. 

O SR. ADALTO DE FREITAS - Prometo desempenhar fiel e lealmente o 

mandato que me foi conferido, guardar a Constituição Federal e a Constituição Estadual e servir a 

minha Pátria, promovendo o bem geral do Estado de Mato Grosso.  

Assim o prometo. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Diante do compromisso 

prestado perante a Mesa Diretora, declaro empossado no cargo de Deputado Estadual da 18ª 

Legislatura o Sr. Adalto de Freitas. 

Convido os Exmºs Srs. Deputados Allan Kardec e Adalto de Freitas para 

assinarem o Termo de Posse. 

(OS SRS. DEPUTADOS ALLAN KARDEC E ADALTO DE FREITAS PROCEDEM À 

ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, pelo protocolo, 

convido o nobre Deputado Allan Kardec para fazer o uso da palavra. 

O SR. ALLAN KARDEC - Bom dia a cada um e a cada uma presentes neste ato 

de posse. Cumprimento o primeiro Vice-Presidente, Presidente Ad Hoc desta solenidade, Deputado 

Eduardo Botelho, que vai presidir a Casa no próximo biênio. Desejo que o grande arquiteto do 

universo ilumine esta Casa que será conduzida por Vossa Excelência, Deputado. Cumprimento o 

Primeiro Secretário, Deputado Nininho, Deputado Zé Domingos Fraga, Deputado Pedro Satélite, 

meu líder, o Deputado Valdir Barranco, Deputado Professor Adriano e o Deputado Daltinho. Assim 

o destino quis, Deputado Daltinho, que nós nos encontrássemos hoje neste ato solene de posse, tanto 

a Vossa Excelência quanto ao Deputado Adriano, eu desejo muita sorte e muito trabalho para Vossa 

Excelência, e que a região do Araguaia seja bem representada no seu mandato, assim como a região 

de Cáceres, eu tenho certeza de que será bem representada no mandato do Deputado Prof. Adriano. 
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Muito emocionado que estou, espero que nossos convidados entendam se eu 

engasgar um pouquinho as palavras. 

Quero agradecer a Deus, o nosso grande arquiteto, que sem ele nenhuma folha cai 

de um pé de uma árvore. Agradecer a minha família e, em especial, Presidente Eduardo Botelho, a 

minha família Benites, eu que tenho a oportunidade de ter duas grandes famílias, a minha mãe 

Neuzalina, professora aposentada da rede estadual, que me alfabetizou em casa aos cinco anos de 

idade, lendo os contos de Narizinho da obra de Monteiro Lobato. Seu filho está aqui. (PALMAS) 

O SR. ALLAN KARDEC - Agradeço ao meu pai Benites, que não é meu pai 

biológico, mas foi meu pai que me criou, que com um ano de idade me conheceu e topou o desafio 

de casar com uma mulher que já tinha um filho e criar esse filho como se fosse dele também. O meu 

filho Fernando, que está aqui, o meu primogênito. (PALMAS) Em nome do Fernando, todos os 

primos, sobrinhos, tios da família Benites, da família Pinto A. Costa. A minha esposa Carol, que 

topou o desafio de namorar um Vereador em plena dissertação de mestrado, em plena campanha de 

Deputado Estadual, passou por duas campanhas, uma de Deputado Estadual e uma de Vereador e 

continua firme comigo. Então, obrigado Carol, para você também. Esse momento é o momento de 

vitória, de consagração, obrigado pelo companheirismo de ter seguido junto comigo nos momentos 

difíceis. 

Agradeço a minha família Padilha, em nome do meu pai. São poucos que têm a 

oportunidade de ter dois pais, eu tenho dois. Meu pai, Hugo Padilha, que mesmo em lados 

diferentes, algumas vezes na política... Ele que limitou no PTB, no DEM, muito tempo, eu vim para 

Cuiabá no movimento estudantil, aliei-me à esquerda. É um homem da política, Sr. Presidente, e nós 

vivemos momentos de dificuldades da classe política. Eu venho, de público, agradecer a 

longevidade política do hoje Vereador, Presidente da Câmara, Hugo Padilha, no seu sexto mandato, 

homem probo, honesto e trabalhador. E a comunidade de Santo Antônio do Leverger, hoje muito 

bem representada por ele na Câmara Municipal e por vários vereadores que estão aqui, tenho certeza 

de que será representada por um santo-antoniense legítimo neste Parlamento. (PALMAS) Em seu 

nome, Hugo, eu parabenizo toda a família Padilha, em especial, Didi, que coordenou toda a 

campanha vitoriosa deste Deputado e todos os Vereadores da Câmara de Santo Antônio de 

Leverger, a Câmara da cidade de Leverger. Em nome do Adelmar, gostaria que vocês se sentissem 

representados por este Parlamento, também. 

Quero parabenizar e agradecer a presença do Prefeito eleito, Valdirzinho de 

Castro, da primeira-dama Tayane, o município de Santo Antônio de Leverger está em boas mãos, já 

esteve há um ano e dois meses e vai continuar, Valdir, em boas mãos nesses próximos quatro anos. 

Em dois anos, o senhor terá respaldo deste Deputado que vos fala e que deixa aqui a palavra 

empenhada para que a gente possa fazer do Município de Santo Antônio de Leverger o melhor 

município para se viver. Porque é em Leverger que se vive a vida. (PALMAS) 

Registro a presença e agradeço a presença do ex-Senador, do ex-Governador Júlio 

Campos, em seu nome, eu cumprimento todas as autoridades políticas aqui no Plenário. Quero dizer, 

Governador, que também como meu pai, o senhor milita em uma outra ponta ideológica da política, 

que é mais próxima à direita, mas que sempre esteve alicerçado na força política dos seus mandatos. 

Nós estamos hoje vivendo um paradoxo político daqueles que saem dos Tribunais de Justiça, 

daqueles que saem dos grupos empresariais para virem para o Parlamento, para virem para o 

Executivo e eles esquecem que este espaço aqui é um espaço do político, de pessoas que pensam na 

polis, de pessoas que pensam em pessoas (PALMAS). E assim como meu pai eu o parabenizo pela 

longevidade. 

Partindo para o fim desse meu primeiro discurso, agradeço imensamente a duas 

pessoas que acreditaram em meu nome - lá em 2011 ainda - quando eu não pensava em ser 
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candidato, Alexandre Luís César, meu grande líder, obrigado Alexandre por ter acreditado em mim 

(PALMAS) para seguir seu legado e junto com o senhor, agradeço à professora Janaína Pereira 

Monteiro, que se dedicou, em 2012, acreditando na nossa campanha vitoriosa a Vereador de Cuiabá. 

E com mais de 500 candidatos, nós estávamos lá entre os 25 mil mais votados e o primeiro do 

Partido dos Trabalhadores. Nós vamos seguir juntos, (PALMAS) tenho certeza absoluta. 

Por fim, gostaria de prestar homenagem àquele que é o grande campeão dessa 

eleição de 2016. Gostaria que se levantasse, por favor, o Prefeito eleito de Juína, Altir Peruzzo, uma 

salva de palmas para o Sr. Altir (PALMAS), campeão de voto. Juína teve uma chapa pura, meu 

amigo Guaresqui, com prefeito e vice-prefeito do Partido dos Trabalhadores e o Sr. Altir disputou a 

eleição em Juína. Ganhou com mais de 55% de votos daquele Município, abrindo a possibilidade da 

primeira suplência para que eu tomasse posse. E ele ficou, como diz, na gíria popular, deu carta e 

jogou de mão, poderia escolher que cargo poderia ocupar, Sr. Valdir Barranco. E como ele fez 

compromisso com a comunidade de Juína, hoje é prefeito daquela cidade... E eu serei um Deputado 

devoto ao seu mandado, Sr. Altir. Conte comigo para o que o senhor precisar lá em Juína, este 

Deputado vai fazer todo o possível para o seu mandato de prefeito ser o melhor para aquela região e 

para todos os juinenses. 

Por fim, Deputado Presidente Eduardo Botelho, mais um cuiabano aqui na 

Assembleia Legislativa. Mato Grosso, que é um dos Estados mais pujantes da Nação na questão do 

agronegócio, na questão da pecuária, na questão da mineração, e eu credito que a partir de agora vai 

estar somando um Deputado que vai olhar também para uma outra matriz econômica importante, 

que não fora esquecida, mas que muitas vezes fica de lado, que é a questão do turismo ecológico 

ambiental. Os quinze municípios que cercam Cuiabá são municípios apropriados para o turismo, ex-

Deputado Alexandre César, e nós precisamos ser a mola propulsora dessa discussão. Cuiabá e 

Várzea Grande precisam definitivamente resolver o problema do esgoto que corre no Rio Cuiabá, e 

o Prefeito Emanuel Pinheiro, o qual eu agradeço pela oportunidade - pois era Deputado da minha 

chapa - e a Prefeita Lucimar têm a responsabilidade, nos próximos quatros anos, de minimizar o 

impacto do esgoto no Rio Cuiabá. Essa vai ser uma bandeira do nosso mandato, aliada à bandeira do 

servidor público do Estado de Mato Grosso. 

Eu estou Deputado Estadual, mas sou servidor público de carreira, e aquele 

servidor e aquela servidora, em cada um dos 141 municípios do Estado de Mato Grosso, conte com 

o Deputado Professor Alan Kardec na luta pela valorização do servidor público do Estado de Mato 

Grosso. (PALMAS) 

Nós vamos trabalhar arduamente, e eu tenho certeza de que a Assembleia 

Legislativa ajudará nos próximos dois anos do mandato do atual Governador para que erre menos. 

Já teve o seu momento de errar, a partir de agora, eu acho que é o momento de acertar. 

 Nunca antes na história do servidor público, que ganha em dias, passou o mês de 

dezembro sem receber o seu salário. Nós estamos no dia 05 de janeiro e o servidor público não 

recebeu o salário de dezembro, Deputado Valdir Barranco. Eu não me lembro disso, isso é um erro 

que deve ser corrigido em 2017. Os professores interinos não receberam o décimo terceiro, 

Professora Rosa Neide, e esta Casa tem que ser responsável pela melhoria da qualidade de vida do 

servidor público e consequentemente dos serviços prestados para a população. 

Contem comigo, os Deputados desta Casa já têm uma experiência de quatro anos 

no parlamento municipal, como diz no ditado popular “ não cisco para fora”. Sr. Presidente, cada 

um dos 24 Deputados podem contar comigo, serei companheiro dos senhores aqui nesta Casa. Eu já 

tenho visto várias audiências, ela vai fazer a manutenção desse espaço harmonioso entre os Pares, 

contem com este Deputado para fazer desta Casa nos próximos dois anos uma Casa harmoniosa, 

também.  
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Obrigado, e que Deus abençoe a todos nós. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Quero cumprimentar o 

Vereador de Cuiabá Marcrean dos Santos, está aqui também, o Vice-Prefeito de Poxoréu, Marlon 

Cesar Silva, também está nos visitando o Prefeito de Poxoréu, Nelson Paim. 

 Quero convidar, para fazer uso da palavra, o Deputado empossado Adalto de 

Freitas. (PALMAS) 

O SR. ADALTO DE FREITAS - Meu bom dia a todas as senhoras, a todos os 

senhores. Cumprimento todos os senhores, eu cumprimento o Presidente Eduardo Botelho, que 

assume esta Casa nesta legislatura, conduzindo a Assembleia Legislativa para o próximo biênio, 

meus colegas, que em outras oportunidades já estivemos juntos, como o Deputado Zé Domingos 

Fraga, o Deputado Nininho, o Deputado Pedro Satélite, o Deputado Valdir Barranco, que também 

vem de uma luta árdua e o Deputado Adriano Silva, que não é diferente.  

Eu vejo aqui Deputados que já representaram o Araguaia também nesta Casa, o 

ex-Deputado Arimatéia; meu colega que também esteve conosco em outras oportunidades, 

Deputado Alexandre César, que ali está também colocando mais um sucessor nesta Casa; eu 

cumprimento o meu colega que ora também toma posse, Deputado Allan Kardec.  

Quero dizer sobre a importância e a alegria que todos nós representamos, 

especialmente para aqueles que vieram prestigiar este momento solene.  

Cumprimento o meu tio Jeová, que veio de Goiânia, está aqui comigo também 

neste momento, o Marcelo, o De Freitas, que está conosco, também.  

Eu pensei muito, Sr. Presidente e colegas, nesse período de dois anos que 

praticamente não vinha à Assembleia Legislativa. Depois de estar aqui há oito anos, já fazia dois 

anos... E estive aqui recentemente, há uns quarenta dias, em uma visita rápida, pensando se ainda 

caberia para a minha vida, por tudo o que aconteceu nesses últimos trinta meses, se eu poder me 

dispor para a vida pública novamente. Eu não tenho dúvidas de que a região a qual eu represento é a 

região do Vale do Araguaia. É, talvez, o território de quase 200.000 km², que tem uma 

representatividade que aqui no Parlamento se faz, com o Deputado Baiano Filho, que é um colega 

muito trabalhador, mas que existe um profundo sentimento no Araguaia de ter um filho aqui nesta 

Casa.  

Este é um dos Poderes que já teve lá do Araguaia, Arimatéia, cinco Deputados 

numa mesma Legislatura, até Governador do Estado.  

E é uma das regiões mais prósperas do nosso querido Mato Grosso. Aqui eu sei 

que outros colegas Deputados também militam, fazem política naquela região. Eu tenho certeza de 

que a nossa vinda para cá é fruto de uma expectativa muito grande, de Vila Rica a Araguainha, 

especialmente, ali, próximo a Alto Araguaia, de onde todos os municípios, nós recebemos o contato, 

o apoio e a expectativa de estarmos voltando neste momento para cumprir esses dois anos.  

Eu pensava, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que bandeira empunhar nessa curta 

passagem diante de um momento em que nós percebemos quão desgastado está, não só o Governo 

do Estado de Mato Grosso, mas toda a classe política, todos os Governos deste País. A sociedade 

não acredita mais em nós, nós estamos sendo altamente vilipendiados por todos os setores, mas o 

que percebemos é que, na hora em que se chama, ainda é a classe política que realmente pode estar 

presente diante das demandas que o povo pode se amparar para se estabelecer, se consolidar e 

manter a democracia.  

Eu quero pedir desculpas e dizer que é um a honra para mim estar ao lado do 

nosso ex-Governador e ex-Senador, Júlio José de Campos, porque foi por meio de suas mãos, o 

período em que o Vale do Araguaia teve a maior participação, na política deste Estado. (PALMAS) 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DE DEPUTADOS SUPLENTES DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, ÀS 10H.  

Pág. 6 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Muito obrigado! Meu amigo Lauro Damata... Vejo aqui o Zé Arone, tantos companheiros que eu 

quero pedir desculpas se não citar o nome de todos.  

Perguntava a mim mesmo. Que apito tocar, Sr. Presidente, neste período nesta 

Casa? Para mim não serviria se não fossem nas minhas poucas palavras falar para o meu eleitor, 

para aquele que votou em mim, por meio desses votos, dessa oportunidade para que numa condição 

de suplência nós pudéssemos assumir neste momento.  

E eu tenho certeza de que o sentimento de cada eleitor que votou em mim 

compreenderá aquilo que norteará a nossa atuação nessa Casa diante de um momento tão difícil em 

que o Governo tem as suas dificuldades, a classe política também passa pelas suas, e que 

efetivamente eu preciso somar, eu preciso ajudar, eu tenho que ter essa visão e essa missão. Eu que 

já fui oposição, já fui oposição do Governador do meu Partido, imaginem só... E, hoje, o 

amadurecimento me diz que não me cabe e não me permite nesse momento de dificuldades não ser 

um tanto quanto equilibrado, um tanto quanto paciente e um tanto quanto disposto a ajudar o meu 

Estado por meio do Governo instalado que aí está. 

 Então, eu não tenho prerrogativas para falar nada ainda, porque eu não vim aqui 

ainda conversar, não conversei com o Governo, mas eu quero dizer que o Governador Pedro Taques 

pode contar comigo, pode contar com este Deputado! Porque desgastes, igual eu vi na mídia... Foi 

citado o nome de Pedro Taques nas questões de operações, todo nome por aí de políticos já foi 

citado, até o meu nome já foi citado. E isso para mim não quer dizer nada! Não quer dizer nada, 

absolutamente. Quem faz é citado. Se alguém está tentando fazer alguma coisa, ele está sendo 

citado. 

Eu quero dizer para que o meu eleitor saiba que eu vou querer ajudar esse 

Governo, porque sem a ajuda do Governo eu não faço nada lá na minha base. E isso queria que o 

Governador soubesse por meio dessa fala que eu estou fazendo. Não, diferentemente do Deputado 

Allan Kardec, quero aqui construir uma relação harmônica e estar ao lado, defendendo os interesses 

desta Casa e dos meus colegas. Mas, eu vou fazer de tudo para ajudar a defender e a construir 

melhores dias para o Governador Pedro Taques, não só dentro do Parlamento, mas também para 

com a sua missão maior que é governar Mato Grosso para a sociedade.  

Quero agradecer imensamente a Deus e agradecer a minha esposa, que não pode 

estar aqui comigo porque estamos com criança, com bebê pequeninho. Tenho hoje uma razão de 

viver, talvez mais importante para mim do que a própria política, que é a minha “nenenzinha”, a 

Mariah, que tem um ano e meio, foi ela quem me deu muita força para superar muitas dificuldades, 

que todos nós passamos quando entramos na vida pública. 

Muito obrigado a todos que estão prestigiando esta Sessão. 

Parabéns, Sr. Presidente, pelo mandato que ora Vossa Excelência irá assumir em 

conduzir este Parlamento. 

Bom dia a todos! 

Muito obrigado! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, o Sr. 1º 

Secretário desta Casa, Deputado Nininho, para fazer as saudações aos Deputados ora empossados. 

O SR. NININHO - Bom dia a todos e todas! 

Eu cumprimento o Presidente que preside esta Sessão, futuro Presidente desta 

Casa, a partir do dia 1º de fevereiro, nosso amigo Deputado Eduardo Botelho. 

Cumprimento os dois colegas Deputados Allan Kardec e Adalto de Freitas, que 

assumiram neste momento; Deputado Adriano Silva, que assumiu recentemente e é um grande 

parceiro aqui nesta Casa; nosso parceiro Deputado Valdir Barranco; nosso Líder, Deputado Zé 

Domingos Fraga. 
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Cumprimento ainda o nosso ex-Governador, eterno Governador deste Estado, 

Júlio Campos. Em todos os lugares em que andamos, temos orgulho de ver a sua história, o pessoal 

recorda a sua passagem por este Estado. É isso que nos estimula e nos motiva a fazer política, 

mesmo em um momento de descrédito que vive a classe política, mas nós não podemos deixar, 

como falaram o Deputado Adalto de Freitas e o Deputado Allan Kardec, nos levar por este 

momento. Nós precisamos, sim, motivar para que as pessoas de bem participem mais da política, 

que venham para melhorar cada vez mais o nível da política, porque queira ou não, o dia a dia das 

nossas famílias, das pessoas é definido pelos políticos. Então, não adianta ficar de fora jogando 

pedra, em vez de se aproximar e participar. Com certeza, com a participação das pessoas de bem, 

quem vai ganhar é a população. 

Eu quero cumprimentar o nosso Prefeito Altir Peruzzo e o Paim, e desejar a todos 

os demais Prefeitos e Vereadores presentes um ótimo mandato. 

Quero dizer, Prefeito Altir Peruzzo que, com certeza, Juína vai ganhar com um 

prefeito que já marcou a sua história. Prova disso é a reeleição de Vossa Excelência, Vossa 

Excelência ganhará o apoio de um colega, amigo, um Deputado que defenderá ainda mais o 

interesse do seu município. Mas quero cumprimentar, especialmente, todos os familiares, com 

certeza é um dia muito especial para o Allan e o Daltinho. A política infelizmente é uma missão 

muito árdua, e ela envolve tempo, sentimento, envolve família, todos. E com certeza hoje todos os 

familiares estão orgulhosos, os amigos que participaram do processo eleitoral, em ver Vossas 

Excelências neste momento assumindo definitivamente uma cadeira na Assembleia Legislativa, 

Deputado Allan Kardec. Eu não tenho dúvida, Deputado Allan Kardec, que em dois anos, Vossa 

Excelência, Daltinho, todos que assumiram agora, se prepararão para uma reeleição com muito mais 

tranquilidade posteriormente, porque Vossas Excelências terão dois anos para trabalhar para a 

população do seu Estado, especialmente a Baixada Cuiabana, Deputado Allan Kardec.  

Eu acho que ficou muito bem distribuído, Senador Júlio Campos, Cuiabá não 

podia perder um Deputado. Perdeu, saiu o Deputado Emanuel Pinheiro, que foi para a prefeitura, 

mas ganhamos o Allan Kardec. E o Araguaia nós precisávamos, sim, Deputado Daltinho... Havia 

um clamor daquela população por um representante, realmente, nós fizemos algumas ações lá, como 

tem o colega Deputado Baiano Filho, que dedica muito o seu tempo lá, mas é uma extensão 

realmente muito grande, como se diz, de Araguainha a Vila Rica são muitos municípios. É uma 

população imensa que depende do apoio dos Parlamentares e do Governo do Estado. E nada mais 

justo hoje do que Vossa Excelência, como representante nato daquela região, possa trabalhar lá 

representando aquele povo que muito merece. 

Então, quero dizer que, para nós é uma satisfação. Deputado Daltinho, Vossa 

Excelência já esteve aqui nesta Casa junto conosco, o Deputado Allan Kardec, que assume neste 

momento... Com certeza, Deputado Daltinho, Vossas Excelências estão chegando num momento em 

que nós temos uma Casa bastante mudada, uma Casa em que os Parlamentares todos são tratados 

com igualdade. Nós teremos, a partir de fevereiro, um novo Presidente, e hoje, o nosso Presidente 

Deputado Guilherme Maluf... Isso foi uma opção desde o primeiro dia, todos os benefícios são em 

igualdade para todos os 24 Deputados. Está aqui o Deputado Valdir Barranco, que chegou, o 

Deputado Adriano, todos sabem disso. Aqui não tem baixo clero, pois são tratados todos e todos 

chegaram aqui da mesma forma, foi pelo voto popular, foi pelo voto de confiança, e todos têm que 

ter o mesmo privilégio e, com certeza, vocês terão toda a estrutura para poder desenvolver um 

grande trabalho nas suas bases, nos seus status. Vocês terão todo o apoio para continuar fazendo um 

grande trabalho frente à Assembleia Legislativa. 
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Então, mais uma vez, eu parabenizo os senhores Allan Kardec e Daltinho, e todos 

os familiares. Quero dizer que, com certeza, hoje é um dia especial para toda a família. Meu muito 

obrigado e que Deus abençoe. Um bom mandato a todos. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, o nobre 

Deputado Pedro Satélite. 

O SR. PEDRO SATÉLITE - Bom dia a todos e a todas. 

Primeiramente, cumprimento o nosso Presidente, Deputado Eduardo Botelho, que 

estreia hoje como novo Presidente. Quero desejar a Vossa Excelência muita paz, muita harmonia, e 

sucesso nessa nobre empreitada Deputado, que não é fácil. 

Cumprimento os demais Deputados, em nome dos Deputados agora empossados, 

Adalto de Freitas e Allan Kardec, cumprimento a todos os colegas Deputados que compõem a Mesa, 

cumprimento a imprensa, os familiares dos Deputados ora empossados, cumprimento também o 

nosso eterno Governador Júlio Campos, que é uma referência para nós aqui no Estado de Mato 

Grosso. 

Cumprimento também o Prefeito de Juína, Altir Peruzzo, em nome dele 

cumprimento todos os Prefeitos. 

Quero dizer, Alan e Daltinho, vocês têm legitimidade, com certeza, de assumir 

como Deputados. Eu falo isso, porque eu estou no sétimo mandato, tive dois mandatos como 

suplente, um faltou 68 votos e o outro, 30 votos, e sabemos como é difícil participar de um pleito e, 

às vezes, não poder assumir. 

Vocês têm legitimidade, porque nenhum Deputado, dos 24 tiveram votos 

suficientes na legenda para se eleger Deputado. Então, Vossas Excelências ajudaram a eleger, tanto 

o Deputado Emanuel Pinheiro, como o Deputado Zé Carlos do Pátio. E falo que Mato Grosso perde 

dois grandes Deputados, um para a capital, Emanuel Pinheiro, que ganha um novo Prefeito, e o Sr. 

Zé Carlos do Pátio, para a região de Rondonópolis, mas com certeza, Sr. Daltinho, ganha também 

dois Deputados que estão à altura de substitui-los e fazer o mesmo trabalho, não tenho dúvida 

nenhuma.  

Sr. Daltinho, lá no Araguaia... Sr. Daltinho eu sei do sofrimento daquele povo, a 

dificuldade que aquele povo passa e Vossa Excelência é o verdadeiro representante de lá, o senhor é 

de lá, o senhor tem seu domicílio eleitoral lá, já tem sua experiência de oito anos e quero apenas 

desejar a Vossa Excelência todo o sucesso, que Deus te abençoe e fico muito feliz quando Vossa 

Excelência vem aqui. Eu confesso que lá atrás, no primeiro mandato, na época de Júlio Campos, 

Dante... Às vezes, quando a gente inicia, principiante na política, eu entrei com aquela euforia, vou 

bater, vou ser contra, vou fazer oposição, pode e deve ser feita, mas eu sempre falo, Deputado do 

interior, Sr. Daltinho, com o Governo já é ruim, muito pior sem o governo. 

 É logico que não vai ser omisso a nada, aquilo que estiver errado Vossa 

Excelência vai se posicionar, mas fico muito feliz quando Vossa Excelência vem num momento em 

que o País está atravessando grandes dificuldades, Estados com dois meses de salário atrasado e etc, 

etc e o senhor vem para somar. Desejo todo o sucesso e conte com a gente. 

Sr. Allan, Vossa Excelência também já com uma experiência como vereador e já 

tenho observado na sua fala, na maneira que o senhor vai atuar, corretamente, sei do seu perfil, e 

tenho certeza de que, tanto na situação quanto na oposição, faz parte no regime democrático, o 

Senador e ex-Governador Júlio Campos... Que o governo que não tem oposição também erra e peca 

muito mais e o Deputado na qual Vossa Excelência substitui, o Deputado Emanuel Pinheiro, fazia 

uma oposição séria, mas com reponsabilidade, tenho certeza de que Vossa Excelência fará isso, 

também, como o Deputado Valdir Barranco também está fazendo, mas nós somos um colegiado e o 

Deputado Nininho falou muito bem, Deputado Botelho. Eu nunca me senti, Deputado Botelho, tão 
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prestigiado como Deputado e eu não tenho nenhum privilégio dos 24 Deputados, mas é a primeira 

vez neste parlamento, Senador, que todos os 24 Deputados são iguais. 

Então, Sr. Daltinho, o senhor vem num momento bem diferente de quanto Vossa 

Excelência saiu daqui. Vossa Excelência reclamava da Mesa Diretora, a ex-Mesa diretora, a qual o 

Presidente Maluf coordenou, agora o Sr. Botelho. Quero dizer a Vossa Excelência, que aqui o 

Deputado é valorizado, nenhum privilégio, apenas tem aquilo que é de direito e às claras, tanto é que 

nesse trabalho na última legislatura, nós devolvemos em torno de trinta milhões que sobraram desta 

Casa. Eu nunca tive, Deputado Eduardo Botelho, o que estou tendo nesta legislatura, nesses dois 

anos. E tenho certeza de que nos próximos dois nós teremos. Eu não tenho nenhum privilégio a mais 

do que os 24 Deputados. Todos têm o mesmo privilégio, tem condições de prestar um grande 

serviço, tanto quem está na capital, Allan, quanto quem está no interior, tem condições, tem horas de 

voos, tem combustível, tem aquilo que está às claras, não se esconde nada, tudo é transparente, isso 

infelizmente no passado não era bem assim, não era igual. 

Então, estou muito feliz, quero encerrar, Deputado Eduardo Botelho, desejando 

que Deus te abençoe, que Vossa Excelência continue esse trabalho iniciado pela ex-Mesa Diretora, 

da qual eu fiz parte, como segundo vice-Presidente, desejo a esta mesa sucesso, que Deus abençoe 

para que possamos trabalhar e defender o povo de Mato Grosso. 

 Encerro aqui, já um pouco atrasado, mas desejando um feliz 2017, a todos, que 

Deus nos ilumine para que possamos realmente atravessar e vencer essas dificuldades que o Brasil, 

Mato Grosso vem tendo. 

Muito obrigado. (PALMAS)  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, Deputado Valdir 

Barranco. 

O SR. VALDIR BARRANCO - Quero cumprimentar o Presidente, Eduardo 

Botelho, e dizer, Presidente, que eu não tive a oportunidade de votar na Mesa, mas estou observando 

que Vossa Excelência fica muito bem nessa cadeira. 

Quero cumprimentar o Deputado Adalto de Freitas - Daltinho, Deputado Adriano 

Silva, Deputado Pedro Satélite, Deputado Zé Domingos Fraga e o meu companheiro Allan Kardec.  

Deputado Adalto de Freitas, Vossa Excelência já vem para esta Casa com toda a 

experiência, acumulada de dois outros mandatos, e com a independência de quem chega, não pela 

suplência, mas sem as amarrações das teias, porque assume um mandato definitivo com a ida do 

nosso querido Deputado Zé Carlos do Pátio para assumir a prefeitura de Rondonópolis. Eu tenho 

certeza de que Vossa Excelência vai contribuir muito aqui. 

Eu quero cumprimentar o meu companheiro Prefeito Altir Peruzzo, em seu nome, 

todos os prefeitos de Mato Grosso (PALMAS). O Prefeito Altir Peruzzo é um exemplo de gestor, 

um exemplo de político, um exemplo de humildade e, ao conquistar a Prefeitura de Juína, com 

votação expressiva, oportuniza nesta Casa de Leis que tenhamos uma mudança no arcabouço da 

legislatura a partir de agora, Deputado Allan Kardec.  

Com a vinda do Deputado Adalto de Freitas, e de modo especial com a sua vinda 

para esta Casa, o arcabouço político passa a tomar um novo rumo, e quero dar as boas-vindas, tanto 

para o Deputado Adalto de Freitas, que já é veterano aqui, mas principalmente para Vossa 

Excelência. 

Quero dizer que quando o Consultor Xisto me comunicou a sua posse, eu estava 

em Nova Bandeirantes, mas dirigi mil quilômetros, às pressas, porque eu não poderia deixar de 

participar deste momento que, para mim, é histórico, porque entraremos neste ano de 2017 com a 

presença de Vossa Excelência aqui, e vamos equilibrar um pouco mais a balança, porque a Oposição 

é importante para o equilíbrio da balança da política como um todo.  
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E nós não podemos fechar os olhos e acreditar que está tudo bem. Não podemos 

dizer que está tudo bem se os servidores não receberam os seus salários; se nós temos problemas de 

13º salário; se nós temos as obras de infraestrutura do Estado paralisadas; se nós temos um Governo 

que instalou uma empresa de auditoria e fica auditando contratos para que eles possam ser 

cancelados e novos contratos não acontecem, como é o caso do trecho dos dezesseis quilômetros 

que liga Nova Bandeirantes a MT-208. O contrato foi cancelado e até hoje não foi convocada a 

segunda colocada. Nós precisamos, então, nesta Casa...  

É claro, eu também já fui Prefeito. Eu vim para esta Casa com a disposição, e 

quero que o Governo dê certo. Estaremos aqui para que dê certo, para trabalhar para que dê certo, 

mas também para não concordar com aquilo que não é direito.  

E que nós possamos cumprimentar o meu Partido dos Trabalhadores, que ganha 

mais uma cadeira, na pessoa da Prof.ª Rosa Neide, para dizer que o PT é igual pulga, não acaba 

nunca. Então, para quem achava que o PT não tinha conseguido colocar ninguém nesta Casa, nós 

temos o meu mandato que foi feito um esforço tremendo para que chegássemos aqui e nós 

conquistamos, de direito, na mais alta corte da Justiça deste País.  

E agora, com o companheiro Deputado Allan Kardec, que vem para fortalecer esse 

Partido para que possamos fazer com que 2017 seja melhor para cada um e cada uma deste Estado 

(PALMAS). Para que nós possamos fazer com que as nossas lutas sejam para sempre mais! Mais 

direito; mais saúde; mais educação; mais esporte; mais cultura; mais estradas; mais saneamento; 

mais moradia e um Estado muito melhor para todos e todas. (PALMAS)  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Eu quero cumprimentar o 

Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Deputado Max Russi; cumprimentar também 

o nosso Deputado Wilson Santos, Secretário das Cidades.  

Eu quero, só para encerrar, enaltecer o trabalho dos Deputados que saíram daqui, 

os três Deputados Emanuel Pinheiro, Zé Carlos do Pátio e Altir Peruzzo. 

Os Deputados Zé Carlos do Pátio e Emanuel Pinheiro foram dois gigantes aqui 

dentro, dois Deputados dos mais atuantes. Eu aprendi muito com esses Deputados, e Vossas 

Excelências vão ter muito trabalho, Deputados Adalto de Freitas e Allan Kardec, Vossas 

Excelências vão substituir dois monstros aqui dentro. Vossas Excelências vão ter que trabalhar 

muito, mas eu tenho certeza de que com as suas capacidades, Vossas Excelências vão atender os 

seus anseios.  

Particularmente, estou contente, porque está vindo um representante da Baixada 

Cuiabana, de Santo Antônio de Leverger. (PALMAS) Eu que já estou aqui papa-banana, sou de 

Livramento, minha mãe é de Jangada e o meu pai hoje mora em Santo Antônio de Leverger. 

Estamos nesta Baixada Cuiabana, e é a nossa vida. Nós temos uma missão aqui dentro, 

especialmente, eu quero que Vossas Excelências me ajudem nesta luta, que é de trabalharmos pela 

agricultura familiar. O Estado tem feito muito pelos grandes, mas muito pouco pelos pequenos. 

(PALMAS) 

Nós já conseguimos um avanço muito grande agora com o apoio de todos os 

Deputados. Nós colocamos no novo Fethab - Fundo de Transporte e Habitação um percentual para 

ser aplicado na agricultura familiar. Foi um grande avanço nosso com o apoio de todos os 

Deputados, e o Governo acabou concordando e aceitando isso.  

Eu quero apenas dizer a vocês que o Deputado Pedro Satélite falou aqui que os 

Deputados têm liberdade, que têm condições de trabalho, e é a pura realidade.  

Quando nós assumimos essa gestão, quando nós fizemos a união da Mesa Diretora 

com o Deputado Guilherme Maluf, uma das colocações nossas foi que fizesse uma condição para 

todos os Deputados. Meu irmão foi Deputado aqui, e eu sabia como funcionava e como era, o 
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Deputado tinha pouco valor. Hoje, não, todos os Deputados estão tendo o seu valor devido, haja 

vista... E vocês podem analisar por meios dos projetos do Governo que vem para cá. Eles são 

amplamente discutidos. Emendas, muitas emendas colocadas, inclusive por Deputados da oposição. 

O Governo tem base suficiente para patrolar e derrubar todas as emendas, mas não o fez, dando 

liberdade para esses Deputados. 

Então, Vossas Excelências terão uma condição muito boa para trabalhar. 

Evidentemente que não se pode confundir minoria com ... Dizendo que a minoria ganhará da 

maioria. Não! A democracia já preceitua que a maioria é que manda. Então, muitas vezes, Vossas 

Excelências vão brigar, vão lutar, são dois Deputados de oposição, e vão perder aqui dentro, mas a 

liberdade para colocar suas vozes, colocar seus projetos, Vossas Excelência terão. A liberdade para 

fazer o trabalho de Vossas Excelências, com assessorias e com todas as condições, Vossas 

Excelências terão aqui dentro.  

Eu desejo a Vossas Excelências boa sorte! E aos familiares, aos amigos, 

principalmente do Município de Santo Antônio, que fechou hoje, aqui, não é, Prefeito? (RISOS) 

Estão todos aqui! (PALMAS) Parabéns! Parabéns, Deputado Adalto de Freitas, Allan Kardec! Esses 

dois companheiros nossos, vamos para frente, vamos trabalhar! 

Declaro encerrada esta Sessão de Posse. (PALMAS)  
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