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1º SECRETÁRIO - DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE (AD HOC) 

2º SECRETÁRIO - DEPUTADO VALDIR BARRANCO (AD HOC) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Invocando a proteção de 

Deus, e em nome do povo de Mato Grosso, declaro aberta a presente Sessão e suspendo-a por 

quinze minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 17H14MIN E REABERTA ÀS 18H03MIN.) 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Declaro reaberta a presente 

Sessão. 

Convido os Srs. Deputados Sebastião Rezende e Valdir Barranco para assumirem 

a 1ª e 2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS SEBASTIÃO REZENDE E VALDIR BARRANCO ASSUMEM A 1ª E A 

2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Com a palavra, o Sr. 2º 

Secretário, para proceder à leitura da Ata. 

(O SR. 2° SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 

09 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 08:00 HORAS.) 

O SR. 2º SECRETÁRIO (LÊ) - Lida a Ata, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Em discussão a Ata que acaba 

de ser lida (PAUSA). Não havendo impugnação, dou-a por aprovada.  

Com a palavra, o Sr. 1º Secretário, para proceder à leitura do Expediente. 

O SR. 1º SECRETÁRIO (LÊ) - “Memorando nº 050/18, datado em 21 de março 

de 2018, do Gabinete do Deputado Estadual Professor Allan Kardec, à Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa. 

Sr. Presidente, 

Sirvo-me deste para apresentar a justificativa da ausência do Deputado Professor 

Allan Kardec na Sessão Ordinária, vespertina, do dia 21 de março de 2018, tendo em vista 

compromissos externos onde trata de assuntos atinentes ao mandato. 

Atenciosamente 

Carlos Henrique Neves 

Assessor Jurídico.” 

 

 “Memorando nº 054/18, datado em 21 de março de 2018, do Gabinete da 

Deputada Estadual Janaina Riva, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, Xisto Alessandro 

Bueno. 

Sr. Consultor, 
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Cumprimentando-o, conforme determinação da Exmª Deputada Janaina Riva, 

informo que a Deputada irá se ausentar da Sessão Plenária Ordinária, vespertina, do dia 21/03/2018 

e da Sessão Plenária ordinária matutina do dia 22/03/2018, por motivo de viagem, tendo agenda 

parlamentar em Brasília DF. 

Atenciosamente, 

SIMONE DALL AGNOL 

Chefe de Gabinete. 

 

“Memorando nº 035/18, datado em 21 de março de 2018, do Gabinete do 

Deputado Estadual Valdir Barranco ao Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, Xisto 

Alessandro Bueno. 

Sr. Consultor, 

Pelo presente comunico a Vossa Senhoria que a Audiência Pública requerida por 

este gabinete, para dia 26 de março de 2018, terá que ser adiada. 

O tema a ser discutido é de grande relevância às relações Federativas e Qualidade 

da Educação em Mato Grosso e para isso contava com a presença do Professor Fernando Haddad 

para proferir a palestra, mas por motivo de agenda inesperada ele não poderá comparecer nesta data. 

Por este motivo solicito o adiamento para o dia 09 de abril de 2018 às 14h. 

Peço desculpas e agradeço a compreensão. 

Atenciosamente 

Valdir Barranco 

Deputado Estadual.” 

 

“Memorando nº 036/18, datado em 21 de março de 2018, do Gabinete do 

Deputado Estadual Valdir Barranco, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, Xisto 

Alessandro Bueno. 

Sr. Consultor, 

Pelo presente comunico a Vossa Senhoria que a Audiência Pública requerida por 

este gabinete para o dia 23 de março de 2018, com o tema „Regularização dos Assentamentos e 

Embargos Ambientais, no Município de Querência, foi cancelada. 

O motivo do cancelamento se deve ao fato da superintendente do IBAMA estar 

concluindo os estudos referentes aos embargos ambientais. 

Atenciosamente 

Rosa Neide Sandes de Almeida 

Chefe de Gabinete.” 

  

“Ofício nº 077/18, da Prefeitura Municipal de Tabaporã, encaminhando prestação 

de contas parcial do convênio FETHAB -1º Quadrimestre de 2017; Ofício nº 250/18, Prefeitura 

Municipal de Tabaporã, encaminhando prestação de contas parcial do convênio FETHAB-2º 

Quadrimestre de 2017; Ofícios nºs 213, 215, 217, 221 e 224/18, da Secretaria de Estado de 

Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, respectivamente, em resposta, às indicações 16 e 15/18, 

ambas, de autoria do Deputado Saturnino Masson; 64, 68 e 103/18, ambas, de autoria do Deputado 

Oscar Bezerra.” 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) – Muito obrigado, Deputado 

Sebastião Rezende, pela leitura do Expediente recebido por esta Casa, a Casa Cidadã, a Casa do 

Povo Mato-grossense. 
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Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do Pequeno Expediente.  

Convido os Srs. Deputados que se encontram em seus gabinetes ou nas salas 

anexas ao plenário que adentrem o plenário para que possamos iniciar o Pequeno Expediente.  

Por enquanto estão inscritos os Deputados Zé Domingos Fraga, Valdir Barranco, 

Sebastião Rezende, Saturnino Masson e Dr. Leonardo. 

Com a palavra, o nobre Deputado Valdir Barranco. 

O SR. VALDIR BARRANCO - Sr. Presidente, nobres colegas, público que nos 

acompanha pela TV Assembleia. 

Sr. Presidente, eu apresento alguns Requerimentos de nossa autoria: 

REQUERIMENTO: Nos termos do art. 177 c/c o art. 443 e seguintes da 

consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido 

o soberano Plenário, na forma regimental, que solicite ao Exmº Sr. Marco Aurélio Marrafon-

SEDUC, informações a respeito do funcionamento dos cursos técnicos ofertados pela Escola 

Estadual Central Ikpeng - Município de Feliz Natal. 

Essa escola é lá na aldeia dos povos Ikpeng, no Município de Feliz Natal. Quero 

saber por que não estão sendo repassados os recursos e essa escola está em prejuízo. Os alunos estão 

muito prejudicados com o atraso nas atividades. 

REQUERIMENTO: Nos termos dos artigos 154, IX e 177 e seguintes da 

consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à Mesa Diretora, depois de ouvido o 

soberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado Requerimento ao Exmº Sr. 

Secretário de Segurança Pública, Dr. Gustavo Garcia, no sentido de receber informações a respeito 

do andamento das investigações, da conduta dos policiais militares na abordagem que aconteceu no 

dia 04/03/2018 por volta das 00:00 na cidade de Campos de Júlio. 

REQUERIMENTO: Nos termos dos artigos 154, IX e 177 e seguintes da 

consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à Mesa Diretora, depois de ouvido o 

soberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado requerimento ao Exmº Sr. Doutor 

Mauro Benedito Pouso Curvo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso, 

para que acompanhe as investigações do que realmente aconteceu durante a abordagem policial do 

dia 04/03/2018 por volta das 00:00 na cidade de Campos de Júlio. 

Apresento estes dois Requerimentos ao Secretário de Segurança Pública e, 

também, ao Procurador-Geral de Justiça para denunciar, Sr. Presidente, e requerer à Procuradoria 

Geral de Justiça e à Secretaria de Segurança Pública que tomem providências com o fato ocorrido 

no último sábado, no dia 04, lá no Município de Campos de Júlio.  

O Mundico é Vice-Prefeito de Campos de Júlio e o filho dele tem uma lanchonete 

lá. Como é de praxe no interior as lanchonetes, os restaurantes, os bares têm música, as pessoas 

dançam. Isso já é algo de muito tempo lá no Município de Campos de Júlio. De repente, no dia 04, a 

Polícia Militar foi lá para... 

Eu quero deixar claro que tenho muitos amigos, que respeito muito a gloriosa 

Polícia Militar, tenho muitos amigos, mas a Polícia Militar foi lá fazer uma operação para impedir o 

funcionamento do estabelecimento primeiro alegando que não tinha alvará. Quando eles 

apresentaram o Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura, mesmo assim, em 12 policiais, 

com viaturas e policiais de diversos municípios da região, começaram prender as pessoas e dar tiros 

de borracha. Tem muitos vídeos que foram gravados. Hoje, não adianta fazer nada achando que não 

será gravado. Todos têm um aparelho de celular e têm essa capacidade de registrar. 

Então, estou anexando a este Requerimento os vídeos para que os responsáveis 

sejam punidos, para que eles possam prestar esclarecimentos, para que possam nos rigores da lei ser 

punidos.  
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Eu gostaria de solicitar mais dois minutos, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Concedido! 

O SR. VALDIR BARRANCO - O que aconteceu lá... 

Os policiais - não sei de quem estavam no comando, mas isso é inadmissível em 

qualquer lugar e, também, tira o brilho da gloriosa Polícia Militar - exorbitaram e muito das suas 

funções. Agiram como se fossem mais do que Ministros do Supremo Tribunal Federal. A Polícia 

não pode fazer uma ação dessa sem ter um mandado judicial. 

E para piorar a situação mais, ainda, a Polícia foi à casa do proprietário e com o pé 

na porta arrombou para fazer a prisão, meia noite e meia!  

O art. 5º, inciso XI, é claro ao dizer que o lar é inviolável, não pode ser violado a 

não ser que seja com mandado judicial durante o dia. A meia-noite o mandado judicial autoriza. Não 

é à toa que os mandados judiciais de busca e apreensão são cumpridos a partir das 6h. Portanto, o 

que ocorreu lá é algo absurdo.  

O Mundico é uma pessoa que tem caráter, tem serviço prestado pelos mais 

humildes do Município de Campos de Júlio e merece o mínimo de respeito. É esse respeito que 

estou cobrando no Requerimento para que possam ser prestadas as informações pela Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e a Procuradoria-Geral de Justiça possa levar ao Promotor do 

Município de Comodoro para que ele apure essas denúncias já com Boletim de Ocorrência onde traz 

todos os nomes dos policiais que estavam nessa ação. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Deputado Valdir 

Barranco. 

Com a palavra, o nobre Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Sr. Presidente, gostaria de apresentar um Projeto 

de Lei. 

PROJETO DE LEI: Institui a Política Estadual de Prevenção Social à 

Criminalidade e dá outras providências. 

MOÇÕES DE APLAUSOS: Com fulcro no Art. 185-A do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais 

Moção de Aplausos as senhoras e senhores: Marco Antônio Alves Braga; Maria Joana Riatti 

Nakamura; Caleb Miguel da Paixão; Miriam Cristina de Souza Paixão; Mafalda Cícera de Paula 

Barbosa; Fernanda Costa Marques Portella; Eremar Moraes Viana; Marco Antônio Alves Braga; 

Laura Letícia Carvalho Pinto; Marlene Rosa Pereira; Luiz Antônio Pegorini; Heron Carlos Alves de 

Souza; Julia Ulrich Alves de Souza; Wellington Luiz de Barros Silva; José Cleto Ferreira Machado; 

Dulcídio Aloísio Regino; Wellington Flávio Lima Barros e Juarez de Almeida Albuês, pelos 

relevantes serviços prestados em prol da pessoa com Síndrome de Down. 

Eu estarei apresentando uma Indicação ao nosso Secretário de Estado de Fazenda, 

Rogério Gallo, estendendo essa solicitação aos outros 26 Secretários de Estado de Fazenda do País, 

incluindo o Distrito Federal, para que na reunião do CONFAZ, Conselho Nacional de Política 

Fazendária, possam estar de forma unânime defendendo a tese de aumento do teto da isenção do 

ICMS da saída de veículos destinadas às pessoas com deficiência. Hoje o teto é 70 mil reais. Esse 

teto perdura desde 2009. Então, de julho de 2009 a fevereiro de 2017 nós tivemos uma inflação 

acumulada de 63,9%, de acordo com o IGPM; e se levarmos em consideração o índice estabelecido 

pelo IPCA, foi de 62.1. 

Portanto, tanto o IGPM quanto o IPCA, são Índices que medem a inflação, nós 

teríamos hoje um valor superior a 114 mil reais. Não é justo que as pessoas com deficiência 

continuem, ao adquirir o seu veículo, nesse teto de 70 mil reais. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

DO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ÀS 17H. 

Pág. 5 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Então, nós fazemos essa defesa ou essa solicitação para que os 27 Secretários de 

Estado de Fazenda estejam de forma unanime fazendo a defesa do aumento desse teto. 

Nós gostaríamos, ainda, de fazer um registro da reunião: o que ocorreu em abril de 

2017 e foi estabelecido pelo Convênio nº 50, o prazo de validade e autorização da carta de isenção 

do ICMS, que antes era de seis meses, passou para nove meses, já foi um avanço, e tivemos a 

prorrogação desse... 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Concedo mais três minutos ao 

Deputado Sebastião Rezende em função do tema que o mesmo está levando, que é a questão da 

redução do ICMS para portadores de deficiência física. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Nós tivemos no Convênio nº 38/2012 a prorrogação estendida até abril de 2019. 

Infelizmente, o teto não sofreu alteração. O teto de 70 mil reais continua. 

O que nós queremos é que na próxima reunião que o CONFAZ fizer todos os 

nossos Secretários de Estado de Fazenda possam defender essa tese e colocar na mesa para 

discussão o aumento do teto, que é uma solicitação das associações das pessoas com necessidades 

especiais em todos os Estado da Federação. Tem sido esse um pleito que tem sido feito, mas que, 

infelizmente, não temos tido êxito e as associações não têm tido êxito nessa propositura.  

Então, fica aqui a nossa defesa, Sr. Presidente, para que na próxima reunião todos, 

de preferência que o nosso Secretário de Estado de Fazenda, o Procurador Rogério Gallo, que é um 

conhecedor dessa área, possa estar ali no CONFAZ fazendo essa defesa, acampando essa luta e 

convencendo os demais membros a defender esta proposta, até porque sabemos a importância que 

tem a elevação desse teto  para acima dos 114 mil reais fazendo justiça às pessoas com deficiência 

que, na sua grande maioria, utilizam o veículo por necessidade, tem alguns que dependem desse 

veículo, inclusive, para trabalho, para sustento de si e de suas famílias. 

Deixo aqui, então, a nossa solicitação, esperando que essa nossa propositura, 

realmente, possa ter êxito e seja abraçada por todos os Secretários de Estado de Fazenda do País.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Muito obrigado, Deputado 

Sebastião Rezende! 

Parabéns pela iniciativa! 

Convido os Srs. Deputados presentes nesta Casa que se dirijam ao plenário para 

que possamos, daqui a quinze minutos, adentrar a Ordem do Dia. 

Com a palavra, ainda no Pequeno Expediente, o Deputado Professor Adriano, que 

dispõe de três minutos. 

O SR DEPUTADO PROFESSOR ADRIANO - Sr. Presidente, nosso decano, 

Deputado Zé Domingos; nobres colegas Deputados; assistência; comunicação. 

Em especial, quero cumprimentar os companheiros Vereadores de Lambari 

d‟Oeste, o nosso Presidente Willian, o Josivan Medeiros, o Israel, que nos brindam com suas 

presenças aqui. 

Gostaria de pedir que os nobres colegas Deputados venham para o Plenário, 

porque vamos tentar pautar hoje, vou solicitar ao Deputado Zé Domingos Fraga, que preside esta 

Sessão, um Projeto de Lei, de minha autoria, que denomina a Universidade Estadual do Mato 

Grosso com o nome do grande Professor, ex-Reitor, o saudoso Carlos Reis Maldonado. Esse projeto 

está pronto para ser votado em 2ª discussão. 

 Antes de deixar esta Casa, gostaria muito de levar essa mensagem aprovada. É um 

reconhecimento mínimo que temos que fazer a um grande visionário, um professor que conseguiu 
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visualizar a UNEMAT no seu embrião em 1978, em Cáceres, levando-a para os 141 municípios do 

Estado de Mato Grosso. Foi ele que criou a primeira expansão dessa universidade.  

Aproveito também, Deputado Zé Domingos Fraga, para agradecer a aprovação por 

esta Casa de uma Sessão Especial, no dia 06 de julho, para homenagearemos os 40 anos da 

Universidade do Estado de Mato Grosso.  

Ela começou no dia 20 de julho de 1978, Deputado Dilmar Dal Bosco, e este ano 

estamos completando quarenta anos de existência dessa universidade que muito já fez por Mato 

Grosso, transformando intelectualmente o nosso Estado. 

Era isso, Sr. Presidente.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Obrigado, Deputado Professor 

Adriano. 

 Vamos aproveitar a oportunidade e homenagear o Governador da época, o 

Governador Jayme Campos. 

Com a palavra, ainda no Pequeno Expediente, Deputado Oscar Bezerra.  

Deputado Oscar Bezerra, a Vossa Excelência tem três minutos. Estou descontando 

os seus três minutos. Está correndo o seu tempo.  

Até que o Deputado Oscar Bezerra chegue, ele está na sala anexa, quero aproveitar 

a oportunidade para apresentar um Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI: Institui a Política de Crédito para Cooperativas e Associações 

especializadas em reciclagem de materiais obtidos no lixo ou em programas de coleta seletiva, 

destinados a indústrias de reciclagem e dá outras providências. 

O meu projeto de lei tem como premissa que a política estadual de crédito para 

cooperativa e associações de que trata da referida lei tenha como objetivo fomentar a geração de 

emprego e renda, fomentar a formação de cooperativas de trabalhos e associações, resgatar a 

cidadania por meio de direito básico ao trabalho, promover a educação, fornecer apoio técnico com 

vista a implementação e aprimoramento de políticas mediante qualificação dos recursos disponíveis 

e, por último, conceder incentivos fiscais na forma da legislação vigente. 

Com a palavra, ainda no Pequeno Expediente, o ex-Líder do Governo, Presidente 

do Democratas no Estado, Deputado Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO - Obrigado, Sr. Presidente e grande amigo, que 

com toda certeza um dos melhores Deputados desta Casa, Deputado Zé Domingos Fraga, com quem 

tenho orgulho, por duas legislaturas de trabalhar em prol do Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente, venho à tribuna dizer, até pela falta de quórum de  hoje que 

percebemos, que tínhamos uma lei tão importante para todo o setor produtivo de feijão do Estado de 

Mato Grosso, que está para votação desde a semana passada, ontem, hoje na Sessão matutina e 

agora também na Sessão vespertina, e amanhã, pelo andar, não teremos, talvez, Sessão para aprovar 

esse projeto importante.  

Venho também fazer um comunicado e um convite a todos os Srs. Deputados e a 

Srª Deputada. Agora sexta-feira, dia 23, às 19h, no Centro de Eventos Pantanal, teremos um grande 

encontro do Partido Democrático do Estado de Mato Grosso, com o presidenciável Rodrigo Maia; 

com o Presidente Nacional do nosso partido, ACM Neto, que tem sido a grande revelação da 

política brasileira, não só pelo sangue herdado de sua família como um grande político, mas foi o 

Deputado Federal, líder na Câmara Federal do nosso Partido Democratas e também hoje um 

exemplo de prefeito que abrilhanta o nosso partido, um dos melhores prefeitos do Brasil, o prefeito 

de Salvador. Estarão aqui.  

Na mesma oportunidade, confirmadas lideranças políticas de Mato Grosso como 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

DO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ÀS 17H. 

Pág. 7 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Fábio Garcia, Deputado Federal; o ex-Prefeito da Capital Mauro Mendes, os Deputados Estaduais, o 

Presidente desta Casa, Deputado Eduardo Botelho, o Deputado Professor Adriano, que há pouco 

usou a tribuna, o Deputado Mauro Savi, todos confirmaram suas vindas e filiação a nosso partido. 

Orgulha-me muito ser o Presidente e orgulha muito o nosso partido, que de portas 

abertas, com toda certeza, de braços abertos receberemos essas autoridades, essas lideranças.  

Prefeitos virão e assinarão as suas fichas de filiação nesse ato. Lógico, 

convidaremos, além dos Deputados federais, estaduais e senadores, o Governador Pedro Taques, o 

Vice-Governador Carlos Fávaro, para que possam se fazer presentes, neste momento.  

Este é o momento da democracia; é o momento de cada partido buscar seu espaço, 

seu crescimento e trazer lideranças políticas. Não é o momento de definições a quem vai apoiar, se 

terá candidatura. O que nós queremos é um projeto do partido, filiações das pessoas ao nosso partido 

e depois discutiremos, no momento certo, no momento da convenção, qual o rumo do Partido 

Democrata do Estado de Mato Grosso. 

Então, para mim é um orgulho estar Presidente e fica o convite a todos os Srs. 

Deputados, quem puder, a comparecerem no Centro de Eventos do Pantanal, sexta-feira, às 19h, em 

um grande encontro do Partido Democrata. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Sr. Diretor 

da VIVO S/A em Mato Grosso, a necessidade de melhoria da telefonia móvel do Município de São 

José do Rio Claro. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Sr. Diretor 

da OI telecomunicações em Mato Grosso, a necessidade da melhoria do sinal de telefonia e Internet 

do Município de São José do Rio Claro. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno 

deste Poder, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada Moção de 

Aplausos ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no dia 21 de março de 2018. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Parabéns, Deputado do 

Democratas, não só pela realização do evento, que é extremamente importante para a consolidação 

da democracia, mas, acima de tudo, pelo número, pela liderança que o Partido está angariando na 

próxima sexta-feira.  

Falo isso até porque conheço todas as lideranças que estão indo para o DEM e 

tenho um carinho, um apreço, Deputado Saturnino Masson, muito grande pelo DEM, pelas 

lideranças que ali estão, até porque iniciei a minha vida pública no Democrata, fui Vereador pelo 

Democratas; fui Prefeito pelo Democratas por duas vezes e tive um mandato de Deputado pelo 

Democratas. Ou seja, sou muito grato ao Democratas e, com certeza, estarei lá prestigiando esse 

evento, prestigiando os meus colegas que já fazem parte historicamente do Democratas, como 

também aqueles em especial que convivem conosco diariamente nesta Casa e que na sexta-feira 

ingressarão à sigla do Democratas. 

Portanto, todos estão convidados pelo nosso Presidente, pelo nosso colega 

Deputado Dilmar Dal Bosco. 

Eu espero, se não tiver uma programação de grande valia, prestigiar esse evento 

democrático. 

Com a palavra, no Pequeno Expediente, o nobre Deputado Saturnino Masson. 

(TRANSFERE) Com a palavra, o nobre Deputado Pedro Satélite. (TRANSFERE) Com a palavra, o 

nobre Deputado Wagner Ramos. (TRANSFERE) 

Nos termos do art. 118, § 1º do Regimento Interno, foram apresentadas 

proposições de autoria dos Srs. Deputados: 
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ROMOALDO JÚNIOR: 

REQUERIMENTO: Com fulcro no Art. 177 do Regimento Interno desta Casa de 

Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao 

Exmº Sr. Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, solicitando que envie a este Poder 

informações quanto a eventuais providências adotadas para a simplificação do cadastramento das 

Comunidades Terapêuticas, para a obtenção de recursos públicos mediante convênio. 

REQUERIMENTO: Com fulcro no Art. 177 do Regimento Interno desta Casa de 

Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao 

Exmº Sr. Governador e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Fazenda, solicitando que envie a este 

Poder informações quanto à execução da Lei 10.280, de 03 de junho de 2015, nos seguintes termos: 

1 - Total dos recursos inscritos em restos a pagar processados referentes aos 

exercícios de 2013 e 2014, observado o disposto no §5º, do Art. 2º, da Lei 10.280/15. 

2 - Número de propostas formuladas pelos credores, nos termos do caput do Art. 

2º, da Lei 10.280/15. 

3 - Relatório com a classificação das obrigações elaborada pela Secretaria de 

Estado de Fazenda, nos termos do §2º, do Art. 2º, da Lei 10.280/15. 

4 - Relatório com o volume mensal de recursos financeiros disponibilizados por 

meio de ato do Secretário de Estado de Fazenda, nos termos do §4º, do Art. 2º, da Lei 10.280/15. 

5 - Relatório de todos os pagamentos efetuados, com identificação do credor, valor 

do crédito, valor pago e respectivo desconto. 

6 - Total dos recursos inscritos em restos a pagar processados ainda não pagos 

referentes aos exercícios de 2013 e 2014, observados o disposto no §5º, do Art. 2º, da Lei 10.280/15. 

  

REQUERIMENTO: Com fulcro no Art. 177 do Regimento Interno desta Casa de 

Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao 

Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, solicitando que envie a este Poder informações quanto à 

aplicação de recursos financeiros do Poder Executivo nas obras de construção e aquisição de 

equipamentos do novo Pronto Socorro municipal de Cuiabá, nos seguintes termos: 

1 - Total dos recursos previstos nos orçamentos do Poder Executivo destinado às 

obras do novo Pronto Socorro municipal de Cuiabá. 

2 - Total dos recursos efetivamente repassados, identificando valores e datas dos 

repasses. 

3 - Planilha com a programação dos próximos repasses, identificando valores e 

datas. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais 

Moção de Aplausos aos Srs. Felipe Teixeira Rabelo Machado e Júlio Cesar Santos, Coordenadores e 

Fundadores do Projeto Social Atletas do Rei, desenvolvido no Bairro Coophema, que completa 3 

anos de funcionamento. 

MOÇÃO DE PESAR: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos Anais Moção 

de Pesar pelo falecimento do Sr. Juracy Pereira Campos, aos 78 anos, ocorrido no ultimo dia 24 de 

janeiro, na cidade de Rondonópolis. 

 

BAIANO FILHO: 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, Pedro Taques, com 

cópia a Exmª Srª Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS, Mônica Camolezi 
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dos Santos Melo, mostrando-lhe a necessidade de viabilizar recursos financeiros para aquisição de 

uma Sala Digital no Programa do CRAS, Município de Água Boa. 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o Art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informação direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, 

Luiz Antônio Vitorio Soares, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) 

dias nos termos do art. 28 da Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora 

requeridas, podendo atender no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011. 

(Ref.: Repasse Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia - CISMA). 

 CONSIDERANDO que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta 

aplicação dos recursos públicos do Estado de Mato Grosso em obras e serviços, requeiro de Vossas 

Excelências as seguintes informações: 

 a) Encaminhar a este Gabinete qual o montante financeiro pendente de repasse ao 

Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia - CISMA, devidos, discriminando os valores devidos 

mês a mês; 

b) Quanto falta ser repassado ao Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia - 

CISMA, e qual é a previsão de quitação. 

PROJETO DE LEI: Dá-se o nome da Escola Militar Tiradentes de Barra do 

Garças de Escola Militar „Dr. Aldemar Araújo Guirra‟. 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO: Concede Títulos de Cidadão Mato-grossenses aos 

senhores e senhoras: Lucilda Rohsler da Silva, Wagner Dias e Diego Lautaro Alcir Magalhães de La 

Barra. 

GILMAR FABRIS: 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, com 

cópias para o Exmo. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e aos Exmºs Srs. Prefeitos de 

São José do Povo e Rondonópolis, a necessidade de conclusão da pavimentação da MT-459 

(Rodovia do Leite), trecho entre São José do Povo e Nova Catanduva. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis, Zé Carlos 

do Pátio, a necessidade de terminar a pavimentação das Ruas Marcelino Pereira, Paulo Fernando 

Barém, Antônio Marques, Doralice Nunes Viana, Maria Abadia e Eurides Santos Silva, no bairro 

Vila Mineira em Rondonópolis. 

 

EDUARDO BOTELHO: 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, solicitando pavimentação asfáltica na Rodovia 

MT-220, do trevo de Tabaporã até o Trevo de Novo Paraná. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de Construção de Hospital Regional no Vale do 

Arinos, na região do Município de Porto dos Gaúchos. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Cidades, solicitando destinação de recursos financeiros para pavimentação 

asfáltica de ruas e avenidas na sede e nas comunidades do município de Porto dos Gaúchos. 

 

DR. LEONARDO: 
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INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Vitório Soares, a necessidade de viabilizar recursos 

para aquisição de um aparelho de mamografia para o Município de Araputanga. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Aurélio Marrafon, a necessidade de 

viabilizar recursos financeiros para aquisição de um ônibus de transporte escolar para atender os 

alunos da zona rural do Município de Barra do Garças. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Aurélio Marrafon, a necessidade de 

viabilizar recursos financeiros para aquisição de playgrounds e brinquedos pedagógicos para creches 

do Município de Barra do Garças. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Evangelista Fernandes, 

a necessidade de viabilizar recursos para o atendimento do pleito oriundo do ofício expedido pela 

Prefeitura Municipal de Barra do Garças. 

 

PROFESSOR ADRIANO: 

REQUERIMENTO: Nos termos epigrafados pelo art. 177, caput, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, submeto à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, para que 

aprove o presente Requerimento para realização de Sessão Especial no dia 06/07/2018, em 

comemoração aos 40 anos da Universidade de Mato Grosso-UNEMAT.” 

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. 

Lamento a falta de quórum visível para que possamos adentrar à Ordem do Dia. 

Deixo à disposição dos Srs. Deputados que queiram usar... (PAUSA) 

Temos um quórum de oito Deputados e podemos dar continuidade a nossa Sessão. 

Só não podemos adentrar à Ordem do Dia. 

Com a palavra, o nobre Deputado Dilmar Dal Bosco, que dispõe de quinze 

minutos, no Grande Expediente.  

Logo em seguida, se não tivermos quórum para adentrar à Ordem do Dia, 

passaremos às Explicações Pessoais. 

Com a palavra, o nobre Deputado Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Continuando ao assunto importante, apertei um pouco para darmos o tempo 

necessário dos três minutos que cabe a cada Parlamentar usar a tribuna, quero novamente convidar 

todos os Partidos Políticos, todos os Srs. Deputados e a Srª Deputada para que possam agora, sexta-

feira, vir para esse grande evento da democracia. Evento que temos orgulho de termos participado 

como Presidente desse partido, tendo duas lideranças políticas que engrandecem qualquer partido 

político brasileiro, político do Estado de Mato Grosso ou municipal, tendo dois ex-Governadores do 

Estado, como são os ex-Governadores  Jayme Campos e Júlio Campos. Eles terem a condição de 

ceder muitas vezes, para que um Deputado lá do interior do Estado, lá de Sinop poderia ter assumido 

a presidência de um partido. 

Partido em que nós fizemos um trabalho muito grande desde que assumi em 

outubro de 2015, fizemos o crescimento e o desenvolvimento do Partido e o fizemos crescer no 

Estado. É o partido com o maior número de filiados no Estado de Mato Grosso, tem no seu quadro 

todos os diretórios, 121 diretórios. 

E com a decisão, Deputado Zé Domingos Fraga, em nível nacional, de destruir o 

diretório nacional, destruir todos os diretórios estaduais, destruir todos os diretórios municipais, foi 
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uma das maiores motivações que eu teria para entregar a liderança até porque tenho compromisso 

com o meu Partido. 

Vou à reeleição e tenho o compromisso de criar novamente esse Partido, para 

oxigenar mais ainda, para que esse Partido possa receber bem essas grandes lideranças. Está aqui o 

Deputado Professor Adriano, que orgulha este Parlamento, não só a Região Oeste que ele bem 

representa, mas o Estado de Mato Grosso, como um grande político, uma pessoa que honra esta 

Casa, como Reitor que foi dessa grande UNEMAT do Estado de Mato Grosso, abrilhanta o nosso 

Parlamento e abrilhantará, com toda certeza, o nosso Partido. 

Então, seja bem-vindo ao nosso evento de sexta-feira! 

Como também esse grande político, esse grande líder Deputado Mauro Savi, que é 

da minha cidade vizinha Sinop, Sorriso, a cidade de Vossa Excelência que preside esta Sessão, 

Deputado Zé Domingos Fraga, que vem para o nosso Partido e também engrandecerá muito, 

Deputado experiente, que foi 1º Secretário desta Casa, está no quarto mandato como Deputado 

Estadual, um homem de fibra, lutador, que tem feito e defendido muito, principalmente, o setor do 

agronegócio de que é oriundo e com certeza, abrilhantará o nosso Partido, como também o 

Presidente da Casa, Deputado Eduardo Botelho, essa grande revelação da política, já no primeiro 

mandato assumiu a Presidência da Assembleia Legislativa, ajuda e contribuirá para o nosso Partido. 

Como a presença do Deputado Federal Fábio Garcia, que com a saída do Júlio 

Campos, quando Deputado Federal, vem para dentro o Fábio Garcia, como nosso líder político, em 

nível nacional, hoje, representando o Partido na Câmara Federal. Será recebido na mesma 

envergadura e tamanho que o nosso Partido faz quando para cada filiado, mesmo se a pessoa não 

tiver mandato, quer participar do processo político como voluntário partidário, vamos receber os três 

Deputados o Deputado Federal, como também vamos receber o Deputado Federal, o ex-Prefeito da 

Capital Mauro Mendes.  

O Partido cresce muito no Estado, com certeza, não será coadjuvante de eleição. O 

Partido será protagonista de uma nova eleição de 2018. Nós queremos fazer parte majoritária em 

qualquer pleito eleitoral/2018.  

Temos nomes - Deputado Professor Adriano, Vossa Excelência sabe disso, nós já 

fizemos reunião partidária - para concorrer a Governo do Estado, temos nomes para Vice-

Governador; temos nomes para Senador. Quer dizer, nosso Partido está preparado com bons nomes 

para Deputados Federais e com excelentes nomes para Deputados Estaduais, com a vinda desses 

brilhantes Deputados ao nosso Partido. Eu tenho certeza absoluta de que o Partido cresce, mas o 

Partido que tem referência de dois ex-Governadores como Jayme Campos e Júlio Campos que têm a 

lembrança de todos os partidários.  A cada município que você vai visitar um presidente de partido 

ou um vereador, a cada filiado, a cada secretário de partido, a cada pessoa... O saudoso Jonas 

Pinheiro é uma das grandes bandeiras do nosso Partido, homem do campo, homem que defendeu o 

agronegócio brasileiro, que abrilhantou e engrandeceu o nosso Partido com toda certeza. 

E na imprensa até agora, anteontem, saiu na imprensa que nós não vamos carregar 

mala. Mal interpretada a questão de se colocar na frase, tem um site aqui na Capital... O que eu falei 

na minha entrevista é que nós não podemos ser carregadores de mala, pregadores de cartaz e 

entregadores de santinho. Nós não queremos ser coadjuvantes. Nós queremos participar da 

majoritária do processo eleitoral de 2018.  

Então, com toda certeza, representado aos Deputados que vêm, Deputado 

Professor Adriano, vamos ser bem-vindos, na sexta-feira, com a presença do nosso Líder Maior, 

Presidente do nosso Partido, ACM Neto e também do Rodrigo Maia, que orgulha o nosso Partido 

sendo Presidente da Câmara Federal. Então, o processo político, Deputado Professor Adriano, como 

eu estava falando agora, Vossa Excelência na antessala do Plenário, falando ao Deputado Jajah 
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Neves também, é o momento, como foi lá em 2014, de buscarmos lideranças para o Partido, é o 

momento de cada partido se definir e crescer no Estado. Isso não significa que não iremos estar com 

“a” ou com “b”. As definições políticas são na convenção. Agora, vamos estar preparados para o 

pleito de 2018, com toda certeza absoluta.  

E com o maior respeito, estaremos com quatro Deputados Estaduais, o Partido que 

vai ser um dos maiores dentro do Parlamento. O PSD, que é o maior Partido de Deputados, portava 

seis e ficou com cinco; tem o DEM e tem o PSDB com quatro Deputados.  

Então, com certeza Deputado Professor Adriano, para nós do Democrata, receber 

Vossa Excelência, receber o Deputado Mauro Savi, receber o Presidente da Assembleia Legislativa, 

Deputado Eduardo Botelho... O evento será no Centro de Eventos do Pantanal, sexta-feira, às 19h. 

E na mesma proporção, eu entreguei a Liderança do Governador Pedro Taques, 

mal interpretada, muitas vezes, eu entreguei devido aos fatores que eu falei, eu sou pré-candidato a 

Deputado Estadual, vou novamente ao pleito, eu me dedico muito à campanha, me dedico muito ao 

processo eleitoral e quero definir os diretórios municipais dos 141 munícipios, fazendo as novas 

provisórias... Os Deputados que estão vindo, a liderança que está vindo, eu tenho essa 

responsabilidade. 

Eu nunca peguei um trabalho para eu fazer na minha vida pessoal, ou enquanto 

Deputado, para ter o início ou só ter o fim, eu gosto de trabalhar com início, meio e fim e fazer com 

qualidade. Eu acho que fiz a minha parte, contribuí com Governo do Estado, ajudei muito, conciliei 

muito para que nós pudéssemos discutir projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa, ajudei o 

Governo do Estado, sempre defendi os projetos e proposituras apresentadas pelo Parlamento, para 

que pudéssemos ter uma boa discussão e ajudar o Estado de Mato Grosso. 

Então, a minha parte eu fiz, como Líder do Governo. Mas, também agora quero 

me dedicar ao meu Partido, ao meu processo político, ao processo político dos meus amigos, 

companheiros, eu tenho certeza de que o time ficou bom, o time está grande, time profissional, a 

seleção mato-grossense que está aqui com essa composição dos brilhantes Deputados. Eu sempre 

gosto de jogar em time bom, em time grande, em time que cresce e as pessoas que têm visão e 

querem realmente contribuir e ajudar. 

Então, Sr. Presidente, para mim é um orgulho fazer esse grande convite, espero 

tenha  representatividade de todos Deputados no nosso evento, porque  é um evento da democracia, 

um evento em que vamos abrilhantar três colegas Deputados Estaduais, um Deputado Federal e um 

Prefeito da Capital, juntando grandes nomes da política, como o nosso grande líder maior o Senador  

Jayme Campos e o ex-Governador Júlio Campos.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Deputado Dilmar Dal Bosco, 

parabéns, pela fala do Democratas. 

 Agora pelo que Vossa Excelência está falando, primeiro me deu a entender que o 

Deputado Silvano Amaral e o Deputado Professor Adriano que abriram e iniciou-se o processo 

Democrata em função das eleições 2018. E segundo, a musculatura que está ganhando o Democrata, 

levando-se em consideração a sua história e o seu quadro remanescente, Democratas não tem outra 

saída se não ter a candidatura própria, pelo que estou vendo.  

 Passo a palavra ao Deputado Jajah Neves, abriu mão? Se Vossa Excelência se 

inscreveu no painel, você pode falar. Se não escreveu, não tem como falar. 

Com a palavra Deputado Adalto de Freitas. Vossa Excelência, Adalto de Freitas, 

como é eloquente e fala comprido, Vossa Excelência terá nove minutos. 

O SR. ADALTO DE FREITAS - Muito obrigado, Sr. Presidente. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

DO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ÀS 17H. 

Pág. 13 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Ocupo esse expediente para dizer da importância desta Sessão, de nós trazermos 

aqui aos nobres Pares, aos telespectadores, à TV Assembleia e à galeria, o nosso foco rumo às 

eleições 2018, talvez já com o amadurecimento que a vida pública nos impôs, foi um aprendizado 

muito grande, muitos foram aos conselhos, muitos foram os colegas que manifestaram a nós de 

forma muito espontânea o desejo de que nós acertássemos ao conduzir nossos destinos rumo a 

alguma agremiação partidária, que viéssemos cerrar fileira junto com os demais companheiros. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e nobres Pares, ao longo desta nossa trajetória 

participando da vida pública no Estado de Mato Grosso; apoiei, lá no início do ano 2000, uma 

candidatura do PCdoB, posterior à isso, já filiado no Partido do Movimento Democrático Brasileiro-

PMDB, por vinte anos atuamos, logicamente, construindo amigos, sonhando que por meio da 

política nós haveríamos de fazer as mudanças que o nosso povo, a nossa sociedade tanto espera dos 

homens públicos.  

E não foram poucos os obstáculos que enfrentamos, até mesmo por muitas vezes 

sofrendo perseguições implacáveis tirando a possibilidade de até reeleições que pareciam seguras 

rumo à continuidade na defesa dos interesses daquela imensa região que é o Vale do Araguaia, onde 

eu moro e represento. 

Srs. colegas Deputados, então, ainda em 2013 para 2014, iniciamos a formação de 

um partido político, em que construímos o Solidariedade neste Estado, logicamente, muitos foram 

aqueles que ombrearam conosco naquela missão, árdua missão, mas talvez a falta de experiência na 

condução da formação de um partido político nos fez errar, nos fez atropelar e talvez, quem sabe, até 

ser mal compreendido, mas sempre colocando o ideal de servir a vida pública na vida partidária em 

primeiro lugar. 

E isso vem, ao longo desse último período, sedimentando e fazendo com que nós 

também fizéssemos uma autoavaliação. Sentimos que o momento era não só de reflexão, mas de 

tomada de um novo rumo, e esse rumo culminou com a nossa decisão de filiar ao Partido Patriota, o 

Patriota 51. 

O Partido que ora nós e o nosso grupo ingressamos e estamos com a 

responsabilidade de conduzir junto com a companheirada que vem também sonhando em fazer um 

trabalho que venha de encontro com as perspectivas que a população mato-grossense tanto busca 

para ter coragem e vontade de voltar à urna; voltar, no dia da eleição, a manifestar o seu desejo. 

Eu espero que a nossa experiência não seja colocada na vala comum, porque nós 

sabemos das dificuldades que enfrentam todos os senhores e senhoras que convivem na vida 

pública, mas também aquilo o que pensa a sociedade, a população a respeito de todos nós que 

estamos na política. 

Porém, também sabemos que esse é o espaço que não ficará vazio e muitos 

daqueles despreparados, inexperientes, talvez no afã de querer ocupar o mesmo cargo e a mesma 

função... Tenham a irresponsabilidade de faltar com o respeito, de faltar com a consideração, pois eu 

acredito que a maioria dos políticos trabalham e trabalham duro, trabalham forte, trabalham muito, 

mas uma só mancha que um ou outro possa ter cometido é o suficiente para poder manchar toda a 

classe, toda a sociedade política. 

Eu acredito na política. Eu não tenho nenhum senão em dizer que sou político e 

tenho orgulho de fazer da política uma vontade de mudanças naquilo que eu acredito, e é colocando 

Deus em primeiríssimo lugar, colocando os meus ideais, os meus sonhos à frente de qualquer 

interesse ou desejo pessoal. 

Quero dizer que os motivos e as razões que me levam a aceitar o desafio de 

conduzir em Mato Grosso, junto com uma diretoria, o Partido Patriota, 51, foi nada mais nada 

menos que uma consulta muita profunda aos companheiros, a nossa base, mas especialmente ao 
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travesseiro e a Deus. E neste momento nós estamos... Não como alguns podem dizer: “Ah, é um 

partido nanico”. Nanico é aquele que não cresce. O Patriota está crescendo a todo o momento em 

Mato Grosso, em todos os Estados brasileiros. 

É sentindo esse crescimento, essa pujança, essa vontade e esse desejo da 

população brasileira de ter seus representantes movidos e motivados com o sentimento de 

patriotismo é que me faz dizer a todos aqueles que nos assistem, aos nossos Pares, que nós queremos 

e queremos muito promover mudanças e continuar fazendo política. 

E deixar aberto para que aqueles que tiverem projetos, projetos honestos, projetos 

arrojados, projetos que venham fazer e dar orgulho aos nossos eleitores e a nossa sociedade, 

colocando o meio ambiente, colocando a sociedade, colocando o seu desejo do grupo e o seu próprio 

sempre à disposição do todo e nunca de si próprio ou de um grupo estreito, que coloca muitas vezes 

os interesses menores em contrapartida aos interesses comuns. 

É por isso que, dentro do Patriota, nós estamos irmanados e já recebendo adesões a 

pré-candidaturas a Deputado Estadual, pré-candidaturas à Câmara Federal e já estamos também 

trazendo um candidato a Senado para disputar as próximas eleições. O Patriota é um Partido que não 

só crescerá, mas terá no seu bojo, na sua essência, o desejo, a vontade e a construção diária de 

qualidade, colocando o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. 

Muito obrigado! 

Aqueles que assim entenderem, sejam bem-vindos, venham conosco na formação 

dessa nova e grande sigla que é o Patriota 51. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) - Muito obrigado, Deputado 

Adalto de Freitas, Presidente Estadual do Patriota, que já tem uma chapa completa para as eleições 

majoritárias que se avizinham. 

Deputado Dilmar Dal Bosco, o Democratas que se cuide... (RISOS) 

Eu quero convidar os Srs. Deputados, precisamos de no mínimo treze Deputados 

para que possamos adentrar a Ordem do Dia. 

Agora sim, por falta de quorum suficiente para adentrarmos a Ordem do Dia... 

(PAUSA) 

Eu convido, pela última vez, os Srs. Deputados para adentrarem o Plenário, sob 

pena de passarmos diretamente às Explicações Pessoais. 

Quero registrar a presença do Vereador Israel Tenório, da Câmara Municipal de 

Lambari d‟Oeste; do Vereador Josivan Medeiros, 1º Secretário, da Câmara Municipal de Lambari 

d‟Oeste; e do Vereador Willian de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Lambari d‟Oeste.  

Muito obrigado pela presença de vocês! Sintam-se em casa! 

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias, solicitando dispensa de pauta 

ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2108, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, que altera o 

dispositivo da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado do Mato Grosso para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição Federal, inciso VI do art. 129 da Constituição Estadual e dá outras providências. 

Em votação o Requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Moções de Aplausos, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, aos Srs. e Srªs  

Marco Antônio Alves Braga, Maria Joana Riatti Nakamura, Caleb Miguel da Paixão, Miriam 

Cristina de Souza Paixão, Mafalda Cícera de Paula Barbosa, Fernanda Costa Marques Portella, 

Eremar Moraes Viana, Marco Antônio Alves Braga, Laura Letícia Carvalho Pinto, Marlene Rosa 

Pereira, Luiz Antônio Pegorini, Heron Carlos Alves de Souza, Julia Ulrich Alves de Souza, 
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Wellington Luiz de Barros Silva, José Cleto Ferreira Machado, Dulcidio Aloísio Regino, Wellington 

Flávio Lima Barros, e Juarez de Almeida Albuês, pelos relevantes serviços prestados em prol da 

pessoa com Síndrome de Down. 

 Em discussão as Moções. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que as aprovam permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao Expediente.  

Indicações de autoria dos Deputados Adalto de Freitas, Dilmar Dal Bosco, Baiano 

Filho, Gilmar Fabris, Dr. Leonardo e Eduardo Botelho apresentadas na Sessão. 

Em discussão as Indicações.  Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovadas. Vão ao 

Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei Complementar nº 03/2016, de autoria do 

Deputado Professor Adriano, que Altera a Denominação da Universidade Estadual de Mato Grosso. 

Com Parecer favorável da Comissão Especial ao Substitutivo Integral nº 01. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Substitutivo Integral nº 01. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

O Sr. Sebastião Rezende – Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) – Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Eu recebi uma solicitação do Presidente da 

ACIPLE – Associação Industrial, Comercial do Município de Primavera do Leste, o Sr. Ubiratan,  

para nós votarmos aquele Projeto de incentivo aos produtores de feijão. Eu gostaria de saber de 

Vossa Excelência se o projeto está aqui para votar? Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse esse 

Projeto. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (ZÉ DOMINGOS FRAGA) –  De acordo, Deputado 

Sebastião Rezende, com a informação da nossa Assessoria Técnica Legislativa, o mesmo está 

cumprindo pauta até porque ele não está em dispensa de pauta e tão pouco, com  regime de urgência 

urgentíssima. Portanto, estará apto para votação na próxima semana. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 286/2016, de autoria do Deputado Guilherme 

Maluf, que determina que os novos projetos de parques, praças e outros locais públicos, realizados 

no Estado de Mato Grosso, por meio de convênios com o Poder Público, deverão possuir espaços 

destinados para implantação de Academia Popular ao ar Livre com aparelhos adaptados aos 

deficientes físicos e jardim sensorial. Com Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, 

Tecnologia, Cultura e Desporto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª discussão. 

Em discussão única, Projeto Resolução nº 464/2017, de autoria do Deputado 

Romoaldo Júnior, que concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Nicola Fascine Neto. 

Com Parecer Favorável da Comissão de Constituição Justiça e Redação.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

– Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 347/2012, de autoria do Deputado Emanuel, 

que proíbe a exigência de qualquer natureza para internação de animais em hospitais ou clínicas 
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veterinárias da rede privada do Estado de Mato Grosso, nas hipóteses que especifica. Com Parecer 

favorável da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto, favorável à Emenda nº 01 e 02.  

Em discussão o parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à Redação Final. 

Não tendo mais projetos para serem votados na Ordem do Dia, passo as 

Explicações Pessoais. 

Convido o Deputado Pedro Satélite para ocupar o cargo de Presidente e convido o 

Deputado Adalto de Freitas para usar a Tribuna para as Explicações Pessoais. 

(DEPUTADO PEDRO SATÉLITE ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 19h09). 

O SR. ADALTO DE FREITAS - Sr. Presidente, Deputado Pedro Satélite, este que 

como decano, é um dos Deputados mais experientes deste Parlamento, logicamente nos empolga, 

pois temos assim a convicção que temos aprendizados a todo momento, e estar aqui neste púlpito, 

neste parlatório é motivo de muita galhardia e eu tenho certeza que a nossa missão, à nossa função 

aqui, nobre Deputado Pedro Satélite... é mais como uma razão daquela que nos pôs um dia a ter a 

coragem de buscar o voto de confiança dos nossos cidadãos, da nossa comunidade, da nossa região.  

E não tenho dúvida que, em uma data tão importante como hoje, nós estamos 

celebrando o Dia Mundial da Água, Deputado Saturnino Masson. Para todos nós mato-grossenses, 

Sr. Presidente, para todos brasileiros, especialmente para os mato-grossenses, talvez será uma das 

datas que ficarão no calendário universal da nossa nação brasileira. Uma data que nos próximos 

anos iremos ter que criar aqui nesta Casa de Leis, um ambiente para se discutir, para se debater os 

encaminhamentos para conservação e preservação não só do meio ambiente, mas dos mananciais 

aquíferos aos quais a população, a sociedade e a humanidade dependem para sua sobrevivência. 

Portanto, ao se encerrar, no próximo dia 23, a convenção mundial que esta sendo 

realizada em Brasília, nós queremos que a sociedade mato-grossense se debruce também sobre esse 

tema. Tema tão importante que é a preservação das nossas nascentes, pois os nossos rios eles estão a 

cada ano sofrendo e, quem pagará um preço muito alto por tudo o que nós fizemos, especialmente os 

grandes centros...  

Nós pegamos cidades como São Paulo que tem ali no Rio Tietê e no Rio Pinheiros, 

verdadeiros esgotos a céu aberto. Quem conhece o Tietê nas suas nascentes e vê o que ocorre no 

centro de São Paulo sabe do que estamos falando. E nós queremos isso para Cuiabá e para Várzea 

Grande? Será que não é tempo de fazermos o dever de casa? As instituições públicas e privadas 

corrigirem?  

São tantas redes de esgotos que estão irrigando com dejetos o nosso caudaloso Rio 

Cuiabá e tantos outros rios em cidades que, muitas vezes, estão até neste momento, em pleno Século 

XXI, sem sequer assumir as responsabilidades para um tema tão importante, para um tema tão atual 

que, com certeza, o futuro e as próximas gerações cobrarão de nós a nossa responsabilidade não 

assumida, a nossa omissão e, até mesmo, a covardia que estamos fazendo com os nossos rios, 

especialmente nos centros urbanos.  

Talvez, ao colocar a discussão do meio ambiente com relação aos rios seria muito 

mais fácil colocar a culpa no produtor rural, que é aquele que produz o alimento, mas não temos a 

coragem, a capacidade, de trazer esse debate para onde ele deveria iniciar, ou seja, nos centros 

urbanos, onde todo e qualquer dejeto não deveria...  

E esta Casa pode, inclusive, colocar como lei... 
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Quero aproveitar e dizer que encaminharei a minha assessoria para que faça um 

projeto de lei que dê prazo e proíba para que nenhuma rede de esgoto seja alocada rumo aos rios nos 

centros urbanos das cidades. Que tratem esses dejetos antes que eles ganhem as nossas águas e que 

façamos os investimentos que tiverem que ser feito. A natureza e a sociedade não merecem, não 

precisam e nem devem continuar convivendo com tamanha omissão. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para nós que acabamos de nos filiar e 

assumir o Partido Patriota, no Estado de Mato Grosso. E o Patriota veio do PEN-Partido Ecológico 

Nacional. O PEN-Partido Ecológico Nacional tem como patriota, como Presidente Adilson Barroso, 

um homem que tem o idealismo e a vocação de preservação ao meio ambiente. Não temos dúvida da 

importância de levantarmos o tema aqui, nesta tribuna, em todas as nossas oportunidades, colocando 

a nossa obrigação de preservar com um aspecto muito importante como partido político que trabalha 

a defesa do meio ambiente. Também, temos a obrigação e a visão que nesse enfrentamento temos 

que defender o produtor rural, porque o produtor rural, esse, sim, defende o meio ambiente. O 

produtor rural, o homem da roça, o homem do campo é um exemplo a ser seguido pelos 

conglomerados e pela sociedade urbana que, muitas vezes, tira de si a responsabilidade para colocar 

naquele que trabalha, que produz, que defende o meio ambiente e que é o verdadeiro detentor de 

todos os louros como conservador, preservador da natureza. 

Portanto, Sr. Presidente, o Partido Patriota assume a missão, em Mato Grosso, de 

desenvolver e gerar expectativas. E, nada mais, nada menos, a nossa inconfundível expectativa é de 

fazer política com P maiúsculo, de fazer com que os ideais da nossa agremiação partidária, a nossa 

fé inquebrantável em Deus e o nosso senso cívico de querer, cada vez mais, resgatar o sentimento 

dos desacreditados, que não mais depositam confiança nos homens públicos venham para o nosso 

Partido, o Patriota, que nos deem a oportunidade de fazer frente a um momento tão difícil, tão 

delicado, mas que também é gerador de oportunidades para trazer uma nova ordem, um novo 

sentimento à sociedade brasileira como um todo. 

Era o que tínhamos, Sr. Presidente! 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO SATÉLITE) - Não havendo mais orador inscrito, 

antes de encerrar a presente Sessão, convido a todos para comparecerem na Sessão de amanhã, dia 

22, no horário regimental. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do Bloco 

Integração - Adalto de Freitas, Professor Adriano, Dilmar Dal Bosco, Gilmar Fabris, Wagner 

Ramos, Eduardo Botelho, Baiano Filho, Dr. Leonardo, Nininho, Pedro Satélite, Saturnino Masson, 

Sebastião Rezende, Jajah Neves e Wancley Carvalho; da Bancada do Bloco Independente - Oscar 

Bezerra, Romoaldo Júnior e Zé Domingos Fraga; da Bancada do Bloco Assembleia Livre - Valdir 

Barranco. 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Guilherme Maluf, Mauro Savi e 

Silvano Amaral, da Bancada do Bloco Independente; Professor Allan Kardec (CONFORME O 

MEMORANDO Nº 050/2018), Janaina Riva (CONFORME O MEMORANDO Nº 054/2018) e 

Zeca Viana, da Bancada do Bloco Assembleia Livre. 

Declaro encerrada a presente Sessão. (LEVANTA-SE A SESSÃO) 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

    - Alessandra Maria Oliveira da Silva 

- Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 
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- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 

- Donata Maria da Silva Moreira; 

- Luciane Carvalho Borges; 

- Taiza Antônia Noujain; 

- Tânia Maria Pita Rocha. 

- Revisão: 

- Ivone Borges de Aguiar Argüelio; 

- Patrícia Elena Carvalho; 

- Regina Célia Garcia; 

- Rosa Antonia de Almeida Maciel; 

- Rosivânia Ribeiro de França; 

- Sheila Cristiane de Carvalho; 

- Solange Aparecida Barros Pereira. 

 

 

 


