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PRESIDENTE      - DEPUTADO EDUARDO BOTELHO 

1º SECRETÁRIO - DEPUTADO PROFESSOR ALLAN KARDEC (AD HOC) 

2ª SECRETÁRIA - DEPUTADA JANAINA RIVA (AD HOC) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Invocando a proteção de Deus, 

e em nome do povo de Mato Grosso, declaro aberta esta Sessão Ordinária. 

Convido o Deputado Professor Allan Kardec e a Srª Deputada Janaina Riva para 

assumirem a 1ª e a 2ª Secretarias. 

(O SR. DEPUTADO PROFESSOR ALLAN KARDEC E A SRª DEPUTADA JANAINA RIVA 

ASSUMEM A 1ª E A 2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.)   

O SR. PRESIDENTE ( EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, a Srª 2ª 

Secretária, para proceder à leitura da Ata. 

(A SRª 2ª SECRETÁRIA PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO DIA 22 NOVEMBRO DE 2017, 19H31MIN.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - 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)  - “Ofício nº 39/2018/SAD, datado do dia 03 de 

abril de 2018, da Secretaria de Estado de Administração Pública, ao Exmº Sr. Presidente da 

Assembleia Legislativa, Deputado Eduardo Botelho. 

Senhor Presidente, 

Ao cumprimentá-lo, uso do presente expediente para indicar o Sr. Deputado 

Wilson Pereira dos Santos para exercer a função de Vice-Líder do Governo na Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Atenciosamente, 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado.” 

 

O Deputado Wilson Santos está retomando as atividades, hoje.  

Seja bem-vindo a este Parlamento, Deputado! 

 

“Memorando nº 039/2018, do Gabinete do Deputado Zé Domingos Fraga, datado 

em Cuiabá, 03 de abril de 2018. 

Xisto Alessandro Bueno - Consultor Legislativo 

Venho por meio deste informar a ausência do Deputado Zé Domingos Fraga nas 

Sessões Ordinárias de terça- feira (03/04/18), quarta-feira (04/04/18) e quinta-feira (05/04/18) por 

motivos de saúde, consoante atestado médico anexo.  
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Sendo o que se tratava, aproveitamos o momento para renovar nossos votos de 

estima e consideração. 

Atenciosamente, 

GIOVANNA PATRICIA BITTENCOURT 

Chefe de Gabinete.” 

 

Está aqui apenso o Atestado Médico. 

 

“Memorando nº 043/2018, do gabinete do Deputado Max Russi, datado em 

Cuiabá, 03 de abril de 2018, endereçado à Secretaria de Serviços Legislativos 

Senhor Secretário, 

Vimos pelo presente, respeitosamente, informar que o Deputado Max Russi, 

infelizmente, não poderá comparecer à Sessão vespertina de hoje, dia 03/04/2018, terça-feira, 

devido a compromissos inadiáveis e inconciliáveis em Brasília (DF) 

Sendo o que se apresenta registro minhas considerações 

Atenciosamente, 

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA 

Assessor Jurídico - mat.41682 

OAB/MT 9249.” 

 

“Memorando nº 049/2018, do gabinete do Deputado Valdir Barranco, datado em 

Cuiabá, 03 de abril de 2018, ao Exmº Sr. Deputado Estadual Eduardo Botelho, Presidente da 

Assembleia Legislativa. 

Pelo presente comunico a V. Exª que o Deputado Valdir Barranco assumiu 

compromissos com a realização de sessões de homenagens no Município de Alta floresta e Colíder, 

momento em que o Deputado visitará assentamentos da região para explicar a respeito do Decreto 

9.310, de 15 de março de 2018, que „institui normas para regulamentação fundiária no País‟. 

Ficando assim impossibilitado de comparecer as Sessões desta semana. 

Atenciosamente, 

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA 

Chefe de Gabinete.” 

 

“Memorando nº 048/2018, do gabinete do Deputado Professor Allan Kardec, 

datado em Cuiabá, 28 de março de 2018, endereçado à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso. 

Alteração da data da Audiência Pública sobre o Pantanal de Santo Antônio de 

Leverger e Barão de Melgaço, Requerimento nº 71/2018 – Protocolo nº 998/2018 - Processo nº 

226/2018, a ser realizada no dia 03 de maio de 2018, às 19h, na Escola Estadual Santa Claudina, no 

distrito de Mimoso, no Município de Santo Antônio de Leverger. 

Atenciosamente, 

PAULO SERGIO XAVIER 

Chefe de Gabinete.” 

 

“Memorando nº 041/2018, do gabinete do Deputado Adalto de Freitas, datado em 

Cuiabá, 03 de abril de 2018, endereçado ao Sr. Xisto Alessandro Bueno,  Consultor Técnico-

Jurídico da Mesa Diretora. 
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Pelo presente justifico a ausência do Deputado Adalto de Freitas nas Sessões do 

dia 27 de março de 2018, em virtude de que o mesmo encontra-se em viagem a Barra do Garças, 

acompanhando o Governador Pedro Taques no ato da assinatura da ordem de instalação da Escola 

Militar Tiradentes naquele Município. 

Atenciosamente, 

MARCELO EMÍLIO CRUZ 

Gabinete Deputado Adalto de Freitas.” 

 

“Memorando nº 29/2018, do Núcleo Econômico/ALMT, datado em no dia 03 de 

abril de 2018, endereçado à Coordenadoria Técnico-Legislativa. 

O Núcleo Econômico informa que foi marcada para o dia 11 de abril de 2018, às 

14h, no Auditório Deputado Milton Figueiredo, Audiência Pública, em nome da Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, para debate das Metas Fiscais do 3º 

Quadrimestre de 2017. 

Atenciosamente, 

NASSER OKDE 

Consultor Legislativo do Núcleo Econômico.” 

 

“Memorando nº 025/2017, do gabinete do Deputado Baiano Filho, datado em 

Cuiabá, 03 de Abril de 2018. 

Excelentíssimo Sr. presidente Deputado Eduardo Botelho 

 Pelo presente Justifico a ausência do Deputado Baiano Filho em (PSDB) nas 

sessões  ordinárias e demais deliberações da Casa nos dias 03e 05 de abril de 2018, em função da 

participação da Audiência em Brasília no Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento – 

MAP e no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.  

Certo da proverbial compreensão, antecipamos agradecimentos. 

Respeitosamente, 

LUIZ OTÁVIO BORGES DE SOUZA 

Chefe de Gabinete.” 

 

“Despacho nº 170/2018/SUPE/SAOB/SEDUC, em resposta à Indicação nº 

2.420/17, de autoria do Deputado Sebastião Rezende; Ofícios n° 19/2018, da União dos Conselhos 

Comunitários de segurança Pública e Sociedades Civis organizadas de Mato Grosso; Ofício nº 

414/2018, da Secretaria de Estado de Infraestrutura-SINFRA, em resposta a Indicação nº 1.954/17, 

de autoria do Deputado Wagner Ramos; Ofício nº 415/2018, da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura-SINFRA, em resposta à Indicação nº 2.136/17, do Deputado Guilherme Maluf; Ofício 

nº 416/2018, da Secretaria de Estado de Infraestrutura- SINFRA, em resposta à Indicação nº 

1.986/17, de autoria do Deputado Zé Domingos Fraga; Ofício nº 444/2018, da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente-SEMA, em resposta a Indicação nº 2.182/17, de autoria do Deputado Eduardo 

Botelho; Ofício nº 263/2018, da Secretaria de Estado de Saúde-SES, em resposta à Indicação nº 

1.969/17, de autoria do Deputado Eduardo Botelho; Ofício nº 275/2018, da Secretaria de Estado de 

Saúde - SES, em resposta à Indicação nº 2.331/17, de autoria do Deputado Zeca Viana; Ofício nº 

277/2018, da Secretaria de Estado de Saúde - SES, em resposta à Indicação nº 2.332/17, de autoria 

do Deputado Zeca Viana; Ofício nº 280/2018, da Secretaria de Estado de Saúde - SES, em resposta 

à Indicação nº 2.108/17, do Deputado Zeca Viana; Comunicados do Ministério da Educação/Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução dos Programas PDDE e PDDE Estrutura.”  
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Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Encerrada a primeira parte, 

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. (PAUSA)  

Com a palavra, a Deputada Janaina Riva. 

Obrigado, Deputado Professor Allan Kardec, pela leitura do Expediente.  

Quero cumprimentar o Sr. Luiz Arthur de Souza, Diretor Executivo do Sindicato 

dos Oficiais de Justiça que nos visita.  

Obrigado pela visita! 

A SRª JANAINA RIVA - Boa noite, Sr. Presidente, colegas Parlamentares, todos 

que nos acompanham do plenário, toda a Imprensa aqui presente. 

Vossa Excelência acabou de cumprimentar o Sr. Arthur, que é uma referência 

dentro do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Hoje, ele vem até aqui nos trazer uma demanda para que 

possamos votar o projeto que trata da carreira dos Oficiais de Justiça, mas já fui informada pela 

nossa Assessoria que, ainda, falta assinatura do colega Deputado Zé Domingos Fraga. Eu acredito 

que seja o único empecilho para que haja votação do Projeto, porque ele é Presidente da Comissão 

de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Então, teremos que aguardar 

amanhã com o Deputado Zé Domingos Fraga aqui para que possamos colocar o Projeto em votação. 

Quero aproveitar para apresentar algumas proposições: 

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL: Acrescenta dispositivo à 

Constituição do Estado que institui o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, no âmbito do Estado 

de Mato Grosso. 

Este Projeto trata, Sr. Presidente, do imposto do cigarro. É um projeto muito 

importante, porque sabemos o quanto padecem tanto o Hospital do Câncer, que, hoje, é referência 

dentro do nosso Estado, quanto a Santa Casa no que tange, que diz respeito ao tratamento 

oncológico. 

Então, este Fundo será específico para o tratamento de câncer em Mato Grosso. É 

um projeto que, sem dúvida alguma, causará muito debate, porque estamos falando de imposto do 

Governo Estadual. Não sei qual será o posicionamento do Governo Estadual, mas, se for o Governo 

que diz ser tão preocupado com a saúde do povo mato-grossense, eu acredito que levará em 

consideração um Projeto como este, afinal de contas, o que mais mata as pessoas com câncer, ainda, 

é o cigarro.  

Acho que é um Projeto extremamente relevante. Então, que possamos nesta Casa 

debatê-lo com amplitude para que seja aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense a Srª 

Analice de Fátima Franzotti Rozza. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, com cópia 

ao Exmº Sr. Senador Wellington Fagundes, a necessidade de se destinar unidades móveis de 

controle de zoonose, castramóveis, aos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Juara, 

Barra do Garças, Sinop e Primavera do Leste, em Mato Grosso. 

Quero pedir, Sr. Presidente, mais dois minutos só para terminar de apresentar 

minhas indicações. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Concedo mais 2 minutos à 

Deputada Janaina Riva. 

A SRª JANAINA RIVA- Eu estive, Sr. Presidente, recentemente, em Brasília, com 

o Deputado Ezequiel Fonseca e com o apoio do nosso Senador Welington Fagundes, para tratar dos 

castramóveis. Foi assegurado pelo Ministro Ricardo Barros que já temos um castramóvel disponível 

para Mato Grosso. Esse primeiro castramóvel iria para Porto dos Gaúchos. Inclusive, liguei para o 
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Prefeito Baixinho e lhe solicitei que esse castramóvel seja passado ao Consórcio de Saúde para 

atender toda a região do Vale do Arinos, porque sabemos da importância para o controle de 

zoonose, da importância, inclusive, para salvação, vamos dizer assim, para preservação desses 

animais.  

Também, tivemos a garantia do Ministro Ricardo Barros de que teremos mais um 

castramóvel para o Estado e que ele se esforçará para nos garantir mais dois castramóveis que são 

compromissos, também, do Deputado Ezequiel Fonseca. Aí faremos uma análise das solicitações, 

mas acredito que irá para a região de Cáceres, que é a região do Deputado Ezequiel Fonseca, e 

trabalharemos em um ou para Cuiabá que me parece que já tem indicação de um vereador ou para a 

região de Barra do Garças que é uma demanda, também, do Vereador Zé Gota esse castra móvel. 

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

cópias ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, 

Esportes e Lazer, a necessidade da aquisição de materiais esportivos para o Município de Serra 

Nova Dourada. 

Também pedir, Sr. Presidente, já está em pauta, ontem foi o Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo. Já está em pauta um Projeto que acrescenta nas filas preferenciais o 

símbolo do autismo, porque são pessoas que têm essa garantia, mas que agora passará a ser lei. 

Todos os lugares que tiverem fila preferencial terão esse símbolo do combate ao autismo. 

 Ontem, estive em Rondonópolis com o Vereador Adonias, com uma das 

associações e foi uma das cobranças dele que em Rondonópolis já está implantado e, hoje, o projeto 

já está pronto para ser votado nesta Casa. 

Era isso! 

Muito obrigada! 

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

Deputado Oscar Bezerra (TRANSFERE). Com a palavra, o nobre Deputado Dilmar Dal Bosco 

(TRANSFERE). Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, Deputado Eduardo Botelho, colegas 

Deputados, Deputada Janaina Riva. 

É com muita alegria, Sr. Presidente, que retorno a esta Casa para cumprir as 

funções delegadas pelo povo de Mato Grosso. 

Hoje apresento um Projeto de Lei, Sr. Presidente, que me toca profundamente. 

Proponho e espero o beneplácito deste Plenário para que aprovemos uma homenagem a Ramis 

Bucair. 

PROJETO DE LEI: Dá-se o nome de “Ramis Bucair” ao complexo 

Trincheira/Rotatória - entroncamento da MT-010 (Rodovia Helder Cândia) com a MT-251 (Rodovia 

Emanuel Pinheiro) – Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. 

Ramis Bucair era um dos mais belos exemplares da cidadania mato-grossense; 

cuiabano; filho de um casal de libaneses que aportou aqui por volta de 1922; engenheiro agrimensor 

e espeleólogo. 

Quando faleceu, Sr. Presidente, o Jornal Folha de São Paulo, o mais lido e de 

maior circulação nacional, reservou a Ramis quase meia página do seu primeiro caderno. É daqueles 

que não podem jamais ser esquecidos.  

O trabalho de Ramis o levou a ser reconhecido, Deputado Oscar Bezerra, como 

sucessor do grande Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.  

Ramis refez parte das linhas telegráficas construídas pelo grande e pacificador 

Rondon. Do Chapadão do Parecis até Vilhena, em Rondônia, avançou quase 700 quilômetros, 

refazendo toda a caminhada do grande herói nacional, o Marechal Rondon. 
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Ramis montou, em Cuiabá, um Museu de Pedras, isso, ainda, nos anos 60. Esse 

Museu de Pedras, infelizmente, encontra-se guardado. Eu havia sugerido ao então Presidente desta 

Casa, Deputado Guilherme Maluf, que trouxesse para o prédio Dante de Oliveira e instalasse, aqui, 

o Museu de Pedras Ramis Bucair. 

Eu apresento, Sr. Presidente, Projeto de Lei que dá o nome de “Ramis Bucair” ao 

complexo Trincheira/Rotatória - entroncamento da MT-010 (Rodovia Helder Cândia) com a MT-

251 (Rodovia Emanuel Pinheiro) – Chapada dos Guimarães - Mato Grosso. 

Eu gostaria que esta Casa analisasse com todo carinho...(TEMPO ESGOTADO). 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Concedo mais um minuto para 

o Deputado concluir. 

O SR. WILSON SANTOS – É o suficiente. 

Sr. Presidente, eu gostaria que esta Casa apreciasse com todo carinho esta 

homenagem a um extraordinário cuiabano, mato-grossense, um espeleólogo, um engenheiro 

agrimensor, um quadro fantástico.  

Lamentavelmente, durante muitas décadas circulou em Mato Grosso, 

especialmente em Cuiabá, Deputado Saturnino Masson, uma frase que dizia o seguinte: “Quem 

morre em Cuiabá morre duas vezes, uma de morte biológica e a outra de esquecimento.”. 

Eu rogo aos colegas Deputados que não permitamos a morte por esquecimento de 

um dos maiores filhos desta terra, nascido no século...(TEMPO ESGOTADO). 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Nos termos do art. 118, § 1º, do 

Regimento Interno, foram apresentadas proposições de autoria dos Srs. Deputados: 

EDUARDO BOTELHO 
REQUERIMENTO: “Com fulcro no art.154, inciso IX, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que determine a 

realização de Audiência Pública, no dia 23 de abril do corrente ano, das 9h às 12h, no Auditório 

Milton Figueiredo, nesta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o intuito de 

instruir o Projeto de Lei do Senado nº 750, de 2011, que dispõe sobre a Política de Gestão e 

Proteção do Bioma Pantanal.” 

REQUERIMENTO: “Com fulcro no art.154, inciso IX, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que determine a 

realização de Audiência Pública para debater o Tema „Escola sem Partido‟.” 

REQUERIMENTO: “Com fulcro no art.154, inciso IX, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que determine a 

realização de Audiência Pública para debater o Tema „Implantação e Gestão da Universidade 

Federal de Rondonópolis‟;” 

 

JANAINA RIVA 

INDICAÇÃO: “Indica ao Exmº Sr. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, com cópia 

ao Exmº Sr. Senador Wellington Fagundes, a necessidade de se destinar Unidades Móveis de 

Controle de Zoonoses - Castramóveis aos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, 

Juara, Barra do Garças, Sinop e Primavera do Leste, em Mato Grosso.” 

INDICAÇÃO: “Indica ao Governador do Estado, com cópias ao Secretário-Chefe 

aa Casa Civil, Secretário de Estado de Educação, Esportes e Lazer, a necessidade de aquisição de 

materiais esportivos para o Município de Serra Nova Dourada.” 

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL: “Acrescenta dispositivo à 

Constituição do Estado que institui o Fundo Estadual de Combate ao Câncer no âmbito do Estado de 

Mato Grosso.” 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO: “Concede Título de Cidadã Mato-Grossense a Srª 

Analice de Fatima Franzotti Rozza.” 

 

DR. LEONARDO 

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

Pedro Gonçalves Taques, com cópia à Secretaria de Estado de Segurança Pública-SESP e ao Corpo 

de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, a necessidade de implantação de unidade do Corpo de 

Bombeiros no Município de Comodoro.” 

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

Pedro Gonçalves Taques, com cópia à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA, a 

necessidade de viabilizar recursos para a restauração e pavimentação da MT- 241, no trecho que liga 

os Municípios de Nobres à Bom Jardim.” 

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 

desta Casa de Leis Moção de Aplausos ao Sr. Manfred Robert Göbel, Coordenador da Associação 

Alemã aos Hansenianos e Tuberculosos-DAHW, pelo trabalho voluntário exercido ao longo de 

quatro décadas no combate à hanseníase no Brasil.” 

EMENDA MODIFICATIVA: “Modifica o art. 3ª do Projeto de Lei nº 52/2018, 

que institui a Comenda „Tricentenário de Cuiabá – Famílias Pioneiras‟, e dá outras providências, 

que passa a ter a seguinte redação: 

Art. 3º O Poder Executivo autorizado a desenvolver programação comemorativa e 

educativa para a entrega das comendas e para o lançamento da publicação do documento oficial de 

onde advém a relação das famílias agraciadas.” 

SUBSTITUTIVO INTEGRAL: “Dispõe sobre a regulamentação da substituição 

do Governador do Estado de Mato Grosso nos casos de impedimento.” 

 

DILMAR DAL BOSCO 

INDICAÇÃO: “Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Cidades, Wilson Pereira dos Santos, a necessidade 

de pavimentação asfáltica da Avenida Limão e Rua dos Ipês no Distrito de Noroagro, no Município 

de Comodoro.” 

INDICAÇÃO: “Indica ao Exmº Sr.  Governador de Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Cidades, Wilson Pereira dos Santos, a necessidade 

de pavimentação asfáltica nas principais ruas e avenidas do Distrito de Nova Alvorada, no 

Município de Comodoro.” 

INDICAÇÃO: “Indica ao Exmº Sr. Governador de Estado, José Pedro Gonçalves 

Taques, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Vitorio Soares, a necessidade 

de doação de aparelhos de análises clínicas para atender o Município de Pontal do Araguaia.” 

MOÇÃO DE APLAUSOS: “Ao Presidente da Morumbi Agro, Eduardo Baroni, e 

ao Vice-Presidente, Jonatam Matos, pela realização da Feira Agrotecnologica e de Negócios-

Agrotec Show, no Município de Barra do Garças.” 

 

ZECA VIANA 

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 Informações direcionado ao Exmº 

Governador, Sr. José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Secretário de Estado de 
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Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo Duarte Monteiro, 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.” 

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 Informações direcionado ao Exmº 

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

Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Sr. Suelme Evangelista Fernandes, ao Exmº Secretário 

de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sr. Carlos Avalone Júnior, e ao Exmº Presidente do 

INDEA, Sr. Guilherme Linares Nolasco, 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.” 

 

WANCLEY CARVALHO 

REQUERIMENTO: “Nos termos dos arts. 177 e 443 do Regimento Interno desta 

augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que aprove a 

realização de Audiência Pública com a finalidade de „debater a semana de incentivo ao parto normal 

e humanizado em Mato Grosso‟, evento a ser realizado no dia 10 de maio de 2018, às 09h, no 

Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.” 

PROJETO DE LEI: “Fica instituído o Dia do Investigador de Polícia, a ser 

comemorado, anualmente, em 06 de agosto.” 

PROJETO DE LEI: “Torna obrigatória nas unidades da rede estadual de saúde a 

realização de analgesia farmacológica para alívio da dor com administração de anestésicos, após ser 

a parturiente informada sobre os riscos e benefícios de tal procedimento para o binômio mãe-filho(a) 

e concordar com sua administração.” 

 

PROFESSOR ALLAN KARDEC 

REQUERIMENTO: “Requerimento ao Governador do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações sobre os contratos de locação de automóveis pela Caravana da 

Transformação.” 

Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, passemos ao Grande 

Expediente.  

Com a palavra, a Deputada Janaina Riva (TRANSFERE). Com a palavra, o 

Deputado Oscar Bezerra (TRANSFERE). Com a palavra, o Deputado Zeca Viana.  

O SR. ZECA VIANA – É pela Liderança, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Janaina Riva, eu venho a esta tribuna, 

simplesmente, para esclarecer aquilo que denunciamos, na semana passada, a respeito dos kits de 

transposição, ao qual veio um Secretário chamar esses Parlamentares de desinformados, de 

desiquilibrados. É lamentável! 

Eu acho que esse Secretário deve ter se preocupado com a nossa denúncia, porque 

se ele estava preparando a caminha dele para fazer caixa para as eleições em cima do dinheiro 

público, realmente, jogamos areia no olho dele.  

No fundo, quem está despreparado e desinformado é esse Secretário que mandou 

para cá o Projeto de Lei nº 542, Mensagem nº 96, que se refere ao inciso VIII da Lei Federal do 

RDC. 
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Esse Secretário está tão desinformado, Deputada Janaina Riva, que o inciso VIII 

da Lei do RDC foi anulado pelo Ministro Barroso. Não existe na Lei do RDC, hoje, o inciso VIII.  

O inciso VIII... A Lei do RDC que prevalecia os incisos VI e VII que era com 

medida provisória, quando foi transformar a Lei o Congresso Nacional incluiu esse inciso VIII que 

dava direito para construção de pontes e asfaltos. Mas, o Senador Álvaro Dias entrou com mandado 

de segurança no Supremo e o Ministro Barroso, até na sua decisão, falou que no Projeto não cabia 

submarino legislativo e revogou o inciso VIII. Está sub judice para serem julgados no mérito os 

incisos VI e VII da Lei do RDC.  

Então, quero dizer ao Secretário que ele está totalmente desinformado. Esse 

Projeto de Lei que ele mandou para a Assembleia Legislativa, que não aprovamos ainda, vem 

baseado nesse inciso.  

Por esse inciso não existir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse Projeto de Lei deve 

ser retirado da Casa.  

Quero fazer um apelo, Sr. Presidente, a Vossa Excelência para que mande esse 

projeto de volta para a Casa Civil porque ele está totalmente inconstitucional por não existir o art. 

8º, que esse projeto vinha tomando como balizador. Ou devolve para a Casa Civil ou vamos ter que 

entrar, talvez, na Justiça com um mandando de segurança pedindo o cancelamento.  

Mas, acredito que pela sua sensibilidade, Vossa Excelência vai entender, vai ver a 

decisão do Ministro Barroso e vai mandar esse projeto de volta para que realmente esse governo 

corrija e tente antes de mandar um projeto para cá pelo menos alerte seus Secretários para que se 

informem e se atualizem mais, Deputada Janaina Riva, para depois nos chamar de mal informado e 

outros palavras que eu não lembro mais. 

 A Srª Janaina Riva – Deputado, permita-me aparte? 

O SR. ZECA VIANA – Concedo a palavra a Vossa Excelência. 

 A Srª Janaina Riva – Agradeço o aparte, colega Deputado Zeca Viana. 

Na verdade, ele foi além, o Secretário disse que somos desqualificados e que 

tínhamos interesses ocultos.  

Acredito que esse pedido de suspensão do Ministério Público está deixando muito 

claro quem tinha interesses ocultos.  

Numa pequena análise que eu e Vossa Excelência fizemos ali, identificamos que 

apenas duas empresas, duas empreiteiras, teriam condições de concorrer essa licitação.  

Então, é uma licitação direcionada, uma licitação feita para beneficiar alguns, se 

não o próprio bolso do Secretário, que na verdade está demostrando para Mato Grosso, pela 

qualidade das estradas que vimos por ai, que desqualificado e despreparado é o Secretário Marcelo. 

Quem tem interesses escusos é quem faz uma licitação com transposição de acesso a obstáculos.  

O nome utilizado para fraudar, a forma que foi feita a licitação para direcionar, é a 

cara da corrupção. Eles, que se gabam tanto para falar de corrupção. 

Esse Secretário é tão valente, tão valente, que ia disputar para Deputado Federal e 

não teve coragem de sair da Secretaria, porque ele iria ver o seu tamanho.  

É na urna que se conhece o tamanho das pessoas, Deputado Zeca Viana. Vossa 

Excelência está aqui na Assembleia Legislativa porque teve votos para está aqui, assim como os 

demais colegas.  

Agora o Secretário, que é tão corajoso para se postar atrás do cargo de Secretário 

de Infraestrutura, não teve coragem para enfrentar uma disputa à Câmara Federal. 

Acredito que agora que o Ministério Público pediu a suspensão, não sei se a Vossa 

Excelência recebeu, mas eu recebi um documento no qual o então Senador Pedro Taques dizia que o 

RDC era só para roubar.  
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Será que ele mudou de opinião depois que ele virou Governador? Ou será que ele 

está utilizando do RDC para roubar mesmo? 

Essa era a pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência.  

Obrigada pela parte. 

O SR. ZECA VIANA – Obrigado, Deputada Janaina Riva. 

Realmente essas foram suas palavras num seminário aqui no Centro de Eventos do 

Pantanal, no qual em 2011 ele se posicionou altamente contra o RDC, dizendo que o RDC era 

realmente para facilitar o roubo: “a flexibilização pode significar a falta de transparência nas 

execuções de obras, pois um dos dispositivos é sigilo das licitações”. E ele agora esta optando para 

isso. 

Fico em dúvida realmente. Qual é a intenção dele, é realmente construir as obras, 

ou é roubar? 

Outra coisa, Sr. Presidente, os editais, tem três editais aqui, de convocação para as 

licitações das pontes que licitaram, editais por região, em que a região 1 e a região 3 são exatamente 

idênticas. Não tem nem centavos de diferença. 

Ora, temos na região 1, vamos dizer que do Norte, Deputado Eduardo Botelho, e 

temos na região 3, no Araguaia, pontes do mesmo tamanho, metragem igual, custo ser igual, sem 

nenhum centavo de diferença? Está aqui no documento de Edital deles.  

Isso é totalmente absurdo! É uma coisa totalmente desproporcional com a 

realidade. 

O que gostaria, Sr. Presidente, que o senhor confirmasse se vai devolver esta 

mensagem, ou teremos que tomar uma decisão judicial, para que isso não venha a causar transtornos 

para nós, porque, se aprovarmos, teremos que entrar na justiça pedindo a revogação, porque isso é 

totalmente ilegal.  

E esse Governo já tem três minutas de processo de licitações, duas de pontes e 

uma de estrada, no regime RDC, para os quais não existe projeto ainda. 

Deputado Dr. Leonardo, o senhor que é o líder do Governo deve ajudar esse 

Governo a fazerem as coisas mais corretas, não mandar coisas para esta Casa para ficarmos tendo 

um discurso, talvez meio áspero, junto aos seus Secretários justamente pelas falhas grosseiras e pela 

forma como ele vem conduzindo seu governo contra esta Casa.  

Isso aqui para mim é um desrespeito à Assembleia Legislativa.  

Mandou um projeto para cá, não aprovamos ainda, estamos discutindo e já começa 

a fazer licitação e  minuta de contrato.  

É dizer que os Deputados... (TEMPO ESGOTADO)... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Deputado Zeca Viana, vou 

encaminhar esse projeto novamente para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação-CCJR. 

Como Vossa Excelência faz parte da Comissão, lá Vossa Excelência faz a 

argumentação para trazermos novamente ou se devolverá ou não. 

Com a palavra, o Deputado Dr. Leonardo. 

O SR. DR. LEONARDO – Sr. Presidente, nobres Pares, e aqueles que nos 

acompanham pela TV Assembleia, Rádio Assembleia.  

Saúdo todos que nos acompanham na tribuna.  

É sempre uma honra esta Casa receber a população, os visitantes, as lideranças que 

aqui estão para acompanhar os trabalhos legislativos, fazer suas reivindicações, como o senhor 

Jurubeba, fazendo pela LOTOMAT, e outros representantes da sociedade.  

É muito bom que venham, que participem da Assembleia Legislativa, desses 

momentos.  
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Saúdo todos os Deputados e hoje saúdo o Deputado Wilson Santos, meu professor 

querido, que retorna às atividades parlamentares, deixou a Secretaria das Cidades, um grande 

trabalho, um grande desafio que foi, com as obras da Copa do Mundo inacabadas, e Vossa 

Excelência magistralmente, com todas as dificuldades que as leis das licitações brasileira, o 

burocracia que emperra o Estado, soube levar sua experiência para conduzir aqueles projetos, e 

entregaremos alguns em breve para a sociedade; outros, devido às dificuldades, aos desvios feitos, 

que Vossa Excelência empenhou minucioso cuidado para que sejam entregues à sociedade com o 

menor custo, porque o maior custo a sociedade já teve, porque esperava na Copa do Mundo ter seus 

COTs, seu VLT e seus outros equipamentos públicos que não foi entregue. Esse é o custo alto, 

porque a população esperava, professor Deputado Wilson Santos, mas não foi entregue. Vossa 

Excelência, magistralmente, alguns serão entregues imediatamente à sociedade e outros em breve, 

porque não depende de Vossa Excelência. Seu desejo, o desejo da cidade de Cuiabá e de Mato 

Grosso era ver seus equipamentos públicos ainda em 2014. Infelizmente não foram feitos, mas 

estamos instaurando a ordem e a coisa correta na gestão pública. 

Então, senhoras e senhores, também quero aproveitar este momento, Sr. 

Presidente, para devolver à Mesa o Substitutivo Integral do Projeto de Lei nº 93/18, que dispõe 

sobre a regulamentação da substituição do Governador do Estado de Mato Grosso nos casos de 

impedimento.  

Eu o devolvo, porque pedi vista, e fizemos aquela correção necessária e deixamos 

no art. 3º a palavra “ausência do território nacional”. Estava escrito ESTADO em letra maiúscula e 

nós conversamos e trocamos a palavra “estado” por “ausência do território nacional por tempo 

superior a 24 horas”. 

Então, devolvo à Casa para apreciação no tempo correto. 

Sr, Presidente, aproveito o ensejo, Deputado Zeca Viana e Deputada Janaina Riva, 

falando da questão, para trazer à sociedade, para ficar bem claro, a nota oficial que o Secretário de 

Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, fez no final de semana passada. Trago esclarecimento à 

sociedade. 

E diz assim a nota oficial: “Em virtude das declarações dos Deputados Estaduais 

Janaina Riva e Zeca Viana, reveladoras de profundo desconhecimento, despreparo e descontrole, a 

Secretaria Estadual de Infraestrutura (SINFRA) vem a público esclarecer: 

1) O procedimento licitatório para contratação de empresa para elaboração dos 

projetos executivos de engenharia para fornecimento e instalações de Kits de Transposição de 

Obstáculos, RDCI Presencial 01/2017, está sendo realizado dentro da legalidade e com ampla 

publicidade, com divulgação de todos seus atos nos meios oficiais e participação de todos os 

segmentos da sociedade. 

2) Foi realizada Audiência Pública, devidamente precedida de publicação em 

Diário Oficial do Estado, no dia 06 de dezembro de 2017, na sede do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT), contando, ainda, com convites para A 

Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso (TCE-MT) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso. 

3) Mais do que publicidade decorrente da publicação nos meios oficiais e da 

realização a portas abertas, a Audiência pública destinada ao debate com a sociedade dessa 

contratação foi registrada por meio audiovisual, inclusive, com cooperação da TV Assembleia, 

estando atualmente disponível a qualquer cidadão no site: www.sinfra.mt.gov.br. 

4) A opção pelo Regime Diferenciado de Contratação Presencial, encontra 

expressa previsão na Lei Federal nº 12.462/2011, no artigo 1º, VIII, que estabelece o uso desse 



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

LEGISLATURA DO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17H. 

Pág. 12 - Secretaria de Serviços Legislativos 

regime para obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou 

ampliação de infraestrutura logística. 

5) A utilização da expressão Kits de Transposição de Obstáculos revela-se 

absolutamente habitual, e tecnicamente adequada em licitações dessa natureza. Mais do que isso, a 

contratação de Kit de Transposição de Obstáculos permitirá a substituição de pontes de madeira por 

pontes definitivas a menor custo e com prazo de execução mais ágil. 

6) Mato Grosso é um Estado com desafios logísticos imensos: são mais 30 mil km 

de rodovias e mais de 2 mil pontes de madeira. Por isso, precisa de soluções inovadoras, modernas e 

eficientes na área de logística e transportes. 

7) Em cumprimento ao compromisso da transparência e integridade, e com 

objetivo de reforçar os mecanismos de controle, encaminharemos cópia integral do procedimento 

licitatório ao Ministério Público Estadual.” 

Assina Marcelo Duarte Monteiro, Secretário de Estado de Infraestrutura e 

Logística. 

Então, Srs. Deputados, para ficar bem clara a discussão, essa foi a Nota que o 

Deputado Zeca Viana e a Deputada Janaina Riva puseram. Esclarecemos, agora, e trouxemos à 

sociedade a sua íntegra e aí o Secretário Marcelo Duarte poderá responder melhor. Sabemos que, 

hoje, ele esteve no Ministério Público para fazer as devidas explicações. 

Então, trazemos a público a Nota ora falada para não termos meias conversas. 

Essa foi a Nota oficial da SINFRA e o Governo do Estado, como falei, mais uma 

vez, está à disposição de manter a transparência e a lisura e acata qualquer convocação, qualquer 

argumento, qualquer indício, qualquer discussão para o combate à corrupção. Nós não aceitaremos, 

em nenhum momento... Agora, não podemos fazer acusações a “a” ou “b”, porque o princípio da 

inocência tem que estar preservado, a ampla defesa e o contraditório também. Temos que ter 

cuidado ao expressar, versar que há malversação do dinheiro público, roubo ou desvio de qualquer 

Secretário, assim como não gostamos quando fazem a Deputados desta Casa de outras legislaturas. 

A prerrogativa do Deputado é a investigação que faremos e que devemos fazer. Temos que ser duros 

no combate à corrupção, temos que ser duros e intolerantes à má gestão do dinheiro público, 

ineficiência da máquina pública que é o que esta legislatura vem fazendo, trabalhando na própria 

Assembleia Legislativa para melhorar o seu trabalho e contribuindo para que o Governo do Estado 

seja mais eficiente. 

Então, sempre agradecemos aos Deputados quando trazem para nós, nas suas 

prerrogativas a investigação. Nós vamos acompanhar e, digo, doa a quem doer não vamos passar a 

mão na cabeça de ninguém, mas temos que ter cuidado nas nossas afirmações que vamos entregar ao 

Ministério Público. Este Governo é um Governo que gosta de lisura, que vai ser transparente e fará 

os esclarecimentos necessários para Vossas Excelências, ao Ministério Público e à sociedade. Isso é 

o mais importante! 

Então, está lida a Nota, Srª Presidente, para estabelecermos a verdade e darmos 

esclarecimento à sociedade para entender o motivo dessa discussão. 

O Sr. Zeca Viana - Srª Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, pela Ordem, o nobre 

Deputado Zeca Viana. 

O SR. ZECA VIANA – Srª Presidente, Srs. Deputados, eu só quero contestar o 

pronunciamento do Líder. 

O Líder tem razão, ele tem que defender o Governo. 
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Hoje, esteve no meu gabinete, Líder, representante do CREA que, simplesmente, 

não compactua com essa situação da SINFRA. O Elói foi, hoje, ao meu gabinete indignado, dizendo 

que ele cedeu. 

O CREA cedeu um espaço para a SINFRA, que estava em reforma, Deputado 

Guilherme Maluf, e eles foram lá fazer os projetos deles, mas jamais com qualquer aval do CREA e 

veio o Secretário dizer sobre o aval do CREA. 

Então, eles perderam o rumo da verdade com a mentira. Eles misturam, como o 

próprio Pedro Taques falou, que nós reclamamos, porque perdemos leitinho, não sei o que! Eu não 

sei o que ele quis dizer com aquilo, porque ele sabe bem do meu passado. Ele deve estar desafiando 

mesmo. Eu acho que quem está querendo leitinho é ele, porque a teta dele está secando mesmo. Se 

ele não mamar até o final do ano, terá que mamar em uma onça do ano que vem para frente porque 

vai ser lá no fundo daquele lugar que as pessoas veem o sol nascer quadrado pela forma como ele 

vem conduzindo este Estado. E está querendo jogar na nossa cara que estamos denunciando um fato 

que, realmente, é verídico. Tanto é que o próprio Ministério Público já tomou o posicionamento dele 

de cancelar essa vergonha dessa fórmula de 

fazer essas licitações e jogando para cima de nós, dizendo que nós somos 

irresponsáveis, somos desinformados. 

Deputado Guilherme Maluf, estamos aqui fazendo nosso papel de denunciar. 

Qualquer denúncia de irregularidade que vier para cá, que chegar até mim, o meu papel é fazer essas 

denúncias, levantar os documentos e levar para o Ministério Público. É, exatamente, isso que 

estamos fazendo e não vamos deixar de fazer, agora, doa a quem doer. Ou eles ficam aí… Estão 

com dinheiro parado há mais de um ano na conta desse Pró-Concreto que nós aprovamos no 

Governo passado e não tiveram a capacidade de fazer uma licitação. Agora, querem empurrar tudo 

goela abaixo. 

Daí fizeram essa lambança que fizeram com esses editais, Deputada Janaina Riva. 

Então, é uma legítima vergonha. O Ministério Público tem que chegar, trancar tudo, proibir e deixar 

a coisa rodar. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós sabemos a realidade que o nosso Estado tem 

nas pontes. Já teríamos que ter várias pontes concluídas, mas, infelizmente, num governo que não 

tem capacidade de gerir os seus recursos, a sociedade paga por isso. 

Muito obrigado. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, o Deputado Adalto de 

Freitas. 

O SR. ADALTO DE FREITAS – Muito obrigado, Srª Presidente, pela fala 

concedida. 

Quero agradecer o Deputado Guilherme Maluf que nos concedeu o espaço. 

Quero, Srª Presidente, encaminhar Indicação. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado, a necessidade de incluir 

a Assembleia Legislativa na composição do Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos 

Fundiários. 

Este é um tema, Srª Presidente, Srs. Deputados, não temos dúvida que a 

Assembleia Legislativa, Deputado Guilherme Maluf, também deveria se posicionar diante de fatos 

tão relevantes, como a decisão que o Palácio tem sobre este comitê, logicamente, nós, com todo 

respeito, temos que ter a participação desta Casa.  

É uma Indicação que estamos fazendo para que possa se corrigir e dar, realmente, 

mais ênfase naquilo que nós compreendemos ser de grande relevância para a vida das pessoas e das 

decisões que, realmente, vão ser cumpridas nessas questões. 
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MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 185-A do Regimento Interno desta 

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

Anais Moção de Aplausos à Casa do Roncador em virtude da premiação no evento Top Farm-2018, 

Destaque do Agronegócio em Mato Grosso - Categoria Mel, concedida pelo Canal Rural e Sindicato 

Rural de Primavera do Leste. 

Nós tivemos hoje, em Primavera do Leste... Por ocasião da Farm Show foi 

realizado o Top Farm na noite de ontem, onde os melhores exemplos, os melhores modelos, os 

melhores cases de sucesso do agronegócio foram premiados em Primavera do Leste, o Sindicato 

Rural, presidido por uma grande equipe naquele Município, fez um grande evento na noite de 

ontem. 

Estamos aqui fazendo uma Moção de Aplausos para a Casa do Roncador, que é a 

empresa agropecuária que... Juntamente com o Canal Rural, o Sindicato Rural de Primavera do 

Leste, com os destaques do agronegócio de Mato Grosso neste evento, premiou a Casa do Roncador 

na categoria mel, e o empresário Roberto Dal Frio foi o homenageado e o detentor daquela 

premiação. 

Parabéns ao Roberto, que foi merecedor dessa grande honraria. 

E também, por último, quero encaminhar um Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI: Concede crédito presumido, no âmbito do ICMS, na saída 

interestadual de milho, milho de pipoca e soja aos contribuintes estabelecidos em território mato-

grossense, e dá outras providências. 

Sr. Presidente, quero encaminhar esse Projeto de Lei, haja vista que Mato Grosso 

perde muito por não comercializar nesse segmento, pois toda produção do Estado é dirigida, 

praticamente, para exportação. As grandes tradings recebem, comercializam, exportam e aqueles 

produtos que poderiam ser exportados para outros Estados que têm indústria. Nós não temos 

aproveitado, o Estado não tem aproveitado esse mercado, porque o ICMS de 12%  impede. Nós não 

somos competitivos, Deputado Guilherme Maluf, e com isso precisamos fazer parte do mercado. 

Então, o Estado não ganha hoje absolutamente nada, porque é, totalmente, inviável esse tipo de 

comercialização diante do mercado existente. 

Portanto, esse Projeto de Lei vai para apreciação para que possamos instituir o 

mais rápido possível para que o produtor, o empresário, o comerciante possa ao exportar para outros 

Estados... Mato Grosso auferir aí os seus 6% sobre algo que ele não tem recebido e não tem ganhado 

nada.  

Era isso, Srª Presidente. Muito obrigado. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, o Exmº Sr. Deputado 

Guilherme Maluf. 

O SR. GUILHERME MALUF – Srª Presidente, Srs. Deputados. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Deputado, um minuto, só para 

agradecer a presença – o Deputado Zeca Viana está cobrando aqui – do Vereador Lindomar lá do 

Município de Castanheira, que está acompanhando esta Sessão junto conosco. 

Com a palavra, Deputado Guilherme Maluf. 

O SR. GUILHERME MALUF – Srª Presidente, quero dar boas-vindas ao 

Deputado Wilson Santos. Deputado, esta Casa te deseja uma boa recepção, Vossa Excelência é um 

Parlamentar atuante. 

Inclusive, quero aproveitar a presença de Vossa Excelência e já discutir um tema 

importante aqui. Fiz uma Audiência Pública para debater a questão da retomada da construção do 

Hospital Júlio Müller, que está na Secretaria onde Vossa Excelência dirigiu por mais de um ano. 
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Pudemos constatar, Srs. Deputados, que o principal problema da retomada dessa 

obra não é a licitação, não é o terreno, e sim a ausência de projetos para a retomada da obra.  

Não adianta fazer licitação se não há projeto de bombeiro, o senhor sabe disso, 

Deputado Sebastião, se não há projeto de saneamento, uma estação de tratamento de água, se não se 

sabe da onde virá a água para o Hospital Júlio Müller. 

Quero pedir aos Srs. Deputados... Esses projetos custam em trono de três milhões 

de reais, e com isso nós faríamos o destravamento desta, talvez, segunda maior obra do Estado de 

Mato Grosso parada. Primeiro, é o VLT; em segundo, é o Hospital Júlio Müller, um hospital de 

duzentos e cinquenta leitos. Nós precisando de leito aqui no Estado de Mato Grosso, pessoas 

morrendo por falta de leito, Deputado Wagner Ramos, Vossa Excelência, que precisou de um leito 

de UTI, sabe disso. 

Nós temos um hospital de grande porte, de alta complexidade parado há muitos 

anos no nosso Estado.  

Temos que achar uma forma, e para o Estado é um bom negócio, nós precisamos 

desse hospital, porque a contrapartida do Estado, que é em torno de cinquenta, sessenta milhões de 

reais, ficaria apenas na construção. O custeio desse hospital, Deputados, viria por conta do MEC, 

que é um Hospital Universitário. Precisamos da retomada desse hospital, acredito que essa obra, no 

meu ponto de vista, seja mais importante do que o VLT, mais importante, porque saúde não espera.  

Temos pessoas morrendo no Estado de Mato Grosso por falta de leitos. 

Queríamos que nós fizéssemos uma frente para poder destravar isso, Deputado 

Wilson Santos. 

O Sr. Wagner Ramos – Um aparte, Sr. Deputado? 

O SR. GUILHERME MALUF – Pois não, Deputado Wagner Ramos.  

O Sr. Wagner Ramos – Só queria lhe parabenizar por trazer esse assunto mais uma 

vez. 

Infelizmente, eu fiquei sabendo da Audiência Pública quando ela já tinha se 

esgotada. E eu tenho ido, frequentemente, nestes últimos treze dias, ao Hospital Júlio Müller e vi a 

necessidade, realmente, dessa construção e reforma do Hospital Júlio Müller. 

E tenho certeza, Deputado, você pode ter certeza, que eu gostaria... Se o Sr. 

determinasse, agora, montar uma comissão de Deputados para começar a trabalhar isso, para discutir 

esse assunto, porque se falarmos e não montarmos uma comissão para se encontrar, reunir, pode ser 

que não encontremos um avanço mais rápido.  

Então, eu quero dizer que estou à disposição para ajudar nisso e se montar essa 

comissão de Deputados para começar a discutir este assunto, Vossa Excelência pode ter certeza de 

que terá o meu apoio. Quero colocar o meu nome à disposição para nós começarmos esse trabalho, 

envolvermos os Deputados para essa tão sonhada obra que, sem dúvida nenhuma, acredito que 

realmente seria uma obra mais importante que o próprio VLT mesmo.  

Então, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes obras para o Estado de 

Mato Grosso.    

O SR. GUILHERME MALUF - E, Deputado Wagner Ramos, nós corremos o 

risco de perder essa obra. Eu acredito que temos que intensificar os nossos esforços, nos unir em 

torno desse tema importantíssimo para o Estado de Mato Grosso. 

Quero também informar aos senhores que fiz uma Audiência Pública para debater 

a questão - a Deputada Janaina Riva também parece que fez - da violência contra as mulheres, o 

feminicídio, e o Estado de Mato Grosso ocupa um lugar vergonhoso entre os Estados do Brasil. 

Nessa Audiência Pública, nós tiramos algumas pautas, na verdade, três pautas importantes por meio 

dos atores: a Promotoria, a Defensoria, Dr. Jamilson... Primeiro: a reforma da delegacia da mulher. 
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Eu tive a informação de que a delegacia da mulher vai mudar para um prédio alugado onde terá 

novas instalações. 

Então, esse é um ponto que evoluirá. Logicamente que só a instalação não basta, 

precisa ter um atendimento multidisciplinar, precisa funcionar vinte e quatro horas. Estamos com 

essa pauta para que possamos diminuir a violência contra as mulheres do Estado de Mato Grosso. A 

questão da patrulha Maria da Penha, que já existe em alguns municípios do Estado, me parece que 

em Barra do Garças, Deputada Janaina Riva, e não tem ainda na capital. Essa patrulha atuaria de 

forma ativa, buscando focos de violência doméstica. Além desse segundo ponto, seria reeditar uma 

casa de apoio a essas mulheres que passaram por violência. E o Deputado Wilson Santos tem uma 

experiência, quando Vossa Excelência foi Prefeito, colocou o Revive aqui na nossa capital, depois 

eu não sei o que aconteceu com o Revive, extinguiu-se uma casa importantíssima que salva vidas. 

O Sr. Zeca Viana (FORA DO MICROFONE) - Concede-me um aparte, Deputado 

Guilherme Maluf? 

O SR. GUILHERME MALUF - Concedo um aparte a Vossa Excelência, 

Deputado Zeca Viana. 

O Sr. Zeca Viana - Obrigado, Deputado Guilherme Maluf. 

Quero só reiterar aquilo que Vossa Excelência vem falando do Hospital Júlio 

Muller. Hoje eu estive conversando com o Promotor Mauro Zaque, inclusive falamos sobre isso, de 

eu não entender por que o Governador Pedro Taques não abraçou esta causa, com a situação caótica 

como está a saúde. Como aquilo que Vossa Excelência falou, 50, 60, 70 milhões conclui a obra, uma 

obra com mais de 300 leitos, com todos os atendimentos de alta e baixa complexidade, e nós iríamos 

desafogar o pronto-socorro de Cuiabá, Várzea Grande. E agora, Vossa Excelência vem levantando a 

hipótese da falta de projeto. 

Eu acredito, Deputado Guilherme Maluf, que se realmente é falta de projeto e o 

Governo do Estado realmente assumir o compromisso de que põe essa contrapartida de 60 milhões, 

porque estamos correndo o risco de perder os 80 milhões que estão na conta que são do Governo 

Federal. Estamos correndo o risco de perder esses recursos, porque não está conclusa essa obra. Nós, 

chamando as instituições, a APROSOJA, a FAMATO, a AMPA... Eles ajudaram tanto nos projetos 

das obras da copa, eu acredito que eles farão parte, ajudarão nesses projetos desse hospital que é tão 

importante para todos os mato-grossenses. Eu não posso falar em nome deles, mas sei da parceria 

que eles fazem com o Governo, principalmente, quando é um assunto de grande relevância como 

esse. Acho que não teremos dificuldade de buscar esses recursos perante essas instituições para nós, 

realmente, elaborarmos esses projetos e concluirmos essa obra. 

O SR. GUILHERME MALUF - Muito obrigado, Deputado Zeca Viana. 

Estou apresentando alguns projetos também que foram tirados dessa Audiência 

Pública da Violência Contra as Mulheres. 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre medidas contra a veiculação publicitária 

misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual. 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do tema "combate 

à violência contra a mulher”, como tema transversal e especial, no currículo do ensino fundamental 

e médio, na rede de escolas públicas e privadas do Estado de Mato Grosso. 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviço ao Poder Público do 

Estado de Mato Grosso. 

Vai resolver? Não. Nós só resolveremos isso com educação, mas são políticas 

públicas que podem atuar de uma forma mais efetiva. 

Estou apresentando também Moções de Aplausos.  
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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 ao Sr. Jeremias Pereira Leite, Presidente do Sindicato Rural de Cáceres - MT, 

por ter ajudado a realizar a mobilização para o lançamento do Livro “A Fronteira Brasil-Bolívia em 

Mato Grosso” no Município de Cáceres. 

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 ao Sr. Cezare Pastorello Marques de Paiva, Vereador do Município de Cáceres - 

MT, por ter ajudado a realizar a mobilização para o lançamento do Livro “A Fronteira Brasil Bolívia 

em Mato Grosso”, no Município de Cáceres. 

Estivemos na Cidade de Cáceres, lançando o livro sobre a fronteira do nosso 

Estado com a Bolívia. Tivemos lá o apoio de algumas pessoas e estamos apresentando algumas 

Moções de Aplausos, como ao Jeremias Pereira Leite, Presidente do Sindicato Rural; Cezare 

Pastorello, Vereador do Município de Cáceres. E o livro ficou muito bom, inclusive, eu queria que 

os Srs. Deputados folheassem esse livro, contém dados importantíssimos da nossa fronteira. Para 

muita gente, a fronteira é apenas um trânsito de contrabando e drogas, esse livro traz informações 

importantes sobre a economia, a saúde, a educação da fronteira, dos 900 quilômetros entre a Bolívia 

e Mato Grosso. 

Então, foi uma produção de conhecimento aqui da Assembleia Legislativa e nos 

orgulhou muito quando fui Presidente, e contratamos essa consultoria. E o resultado disso é esse 

livro que foi lançado. 

No mais, Srª Presidente, quero externar a minha preocupação e tenho visto vários 

Deputados também preocupados com a questão do Fundo que virá para a Assembleia Legislativa e 

será apreciado pelos Srs. Deputados. A minha preocupação é que mais uma vez nós estaremos... Eu 

vou aguardar esse Projeto para que façamos um estudo, eu não tive acesso ao Projeto, mas nós 

temos preocupação de gerar mais um imposto sem resolver o problema crucial que é esse gargalo 

financeiro que o Estado de Mato Grosso está passando. Quero dizer que não adianta tentar dizer ou 

vincular emendas parlamentares com um Fundo que passará por apreciação deste Plenário. Não tem 

nada a ver uma coisa com a outra, quem quiser fazer esse tipo de vinculação está redondamente 

enganado. Emenda parlamentar é um direito do Parlamentar, está garantido na Constituição. 

Inclusive, a Deputada Janaina Riva e o Deputado Zeca Viana apresentaram uma ação judicial, e eu 

acho que essa ação tem que ser institucional, da Assembleia Legislativa, para que isso seja garantido 

a todos os Parlamentares. Já que está lá na Constituição, nós temos que fazer ser cumprida ou vamos 

rasgar a Constituição do Estado de Mato Grosso, porque não vai servir? 

Eu defendo a institucionalização dessa luta, Deputada, não vai servir para este 

Governo, porque isso aí vai demorar um tempinho, vai ter recursos, mas é uma luta que esta 

Assembleia Legislativa tem que deixar, esta legislatura tem que deixar resolvida se vai garantir ou 

não emendas parlamentares. Caso contrário, não vale a pena ficarmos nessa discussão, porque não 

sabemos se cumpre, se não cumpre.  

Então, eu defendo, sim, a institucionalização dessa ação para que possamos 

resolver de uma vez por todas se as emendas são direitos constitucionais ou não deste Parlamento.  

Muito obrigado, Deputada Janaina.  

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Obrigada, Deputado Guilherme Maluf.  

O Deputado traz à tona esse debate do feminicídio. Ontem, recebemos aqui a 

presidenciável Manuela D‟Ávila que é uma referência quando se trata do assunto de violência 

doméstica, violência contra as mulheres no nosso País e, de fato, essas leis que o Deputado elencou, 

já temos várias delas tramitando na Casa, a do Banco de Empregos, inclusive, estava prevista para 
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votação hoje se houver quórum; essa da Patrulha Maria da Penha, já foi votada em 1ª discussão, que 

também é muito relevante; e a Casa de Amparo, também é um Projeto que já está na Casa e é 

importante a participação de todos os colegas Deputados para que nós possamos aprovar.  

Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do Dia. 

Em discussão única, Requerimento nº 80/2018, de autoria do Deputado Baiano 

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

Estado de Saúde Sr. Luiz Antônio Vitorio Soares, solicitando que seja encaminhado 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; e quanto falta ser repassado ao 

Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia - CISMA, e qual é a previsão de quitação. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 81/2018, de autoria do Deputado Romoaldo 

Júnior, ao Secretário de Justiça e Direitos Humanos, solicitando informação quanto a eventuais 

providências adotadas para a simplificação do cadastramento das comunidades terapêuticas, para 

obtenção de recursos públicos mediante convênio.  

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

O Sr. Sebastião Rezende – Pela Ordem, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, pela Ordem, o 

Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Apenas para colocar sobre a mesa algumas 

matérias, Srª Presidente. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: “Moção de Aplausos ao Sr. Missionário Antônio 

Botelho de Rezende e à Srª Missionária Izabel Alves de Rezende, Líderes da Igreja Evangélica 

Missionária Pentecostal „A Voz do Evangelho‟.” 

MOÇÃO DE APLAUSOS: “Moção de Aplausos ao Pastor Ailon Nunes Lima, 

Líder da Igreja Evangélica „O Rei Jesus Está Voltando‟.” 

MOÇÃO DE APLAUSOS: “Moção de Aplausos ao Pastor Agnélio Alves dos 

Santos, extensivo à esposa Maria Barreto dos Anjos, às filhas Vanusa e Tatiana, às netas Thaynara e 

Thamires, aos sobrinhos e familiares pela comemoração do seu 90º aniversário.” 

 

Também quero registrar e fazer os nossos agradecimentos ao Governador Pedro 

Taques que atendeu a nossa solicitação para a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego 

do Onça, na MT-110. Foi há cinco meses, aproximadamente, que tivemos a ordem de serviço dada à 

empresa, no Município de Alto Garças e a ponte já está concluída.  

É um avanço, Deputado Wilson Santos, a construção dessa ponte sobre o Córrego 

do Onça. Nós temos ali aproximadamente 80 quilômetros, que vão de Guiratinga a Alto Garças. E o 

sonho daquela população, e Vossa Excelência sabe, é ver pavimentado aquele trecho que vai dar 

uma qualidade significativa para aquela população, tanto de Alto Garças quanto de Guiratinga.  

Então, quero apenas fazer este registro e dizer que a ponte já está construída. Nós 

seguramente com a conclusão dessa ponte vamos ter condições de já no período de inauguração a 

Secretaria de Infraestrutura já apresentar o projeto de pavimentação desse trecho, desses 86 

quilômetros.  
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Então, tanto a população de Guiratinga quanto de Alto Garças e também todos 

aqueles que poderão trafegar vindo de Tesouro e até ligando a BR-070 vão poder usufruir e 

economizar, e muito, nessa trafegabilidade. Não há necessidade mais de vir a Rondonópolis, ir até 

Alto Garças, ir até Alto Araguaia, vão poder fazer por este trajeto.  

Fica esse registro, o agradecimento ao Governador Pedro Taques por ter nos 

atendido na construção dessa ponte, são mais de 2 milhões de reais investidos ali e que seguramente 

vão ajudar, e muito, na economia daquela região. Muito obrigado, Srª Presidente! 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Vamos terminar a votação dos 

Requerimentos, porque temos mais de 10 requerimentos a serem votados, se não vamos conseguir 

fazer isso na Sessão de hoje. 

Em discussão única, Requerimento nº 82/18, de autoria do Deputado Romoaldo 

Júnior, solicitando informações ao Secretário de Estado de Fazenda quanto à execução da Lei 

10.280, de 03 de junho de 2015, do 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. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 83/18, de autoria do Deputado Romoaldo 

Júnior, solicitando informações ao Exmº Sr.  Secretário de Estado de Saúde quanto à aplicação de 

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

novo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. 

Em discussão o Requerimento... 

O Sr. Wilson Santos – Srª Presidente, solicito a palavra, para discutir.  

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, o Deputado Wilson 

Santos, para discutir. 

O SR. WILSON SANTOS – O Requerimento de autoria do Deputado Romoaldo 

Júnior, pede aqui colegas, informações sobre os investimentos do Governo do Estado no novo  

Hospital e Pronto-Socorro da Capital. Essa é uma obra secular para Cuiabá.  

Depois que o Prefeito Dante de Oliveira construiu o primeiro e único hospital 

Público Municipal de Cuiabá em 1986, 87,88, nunca mais a Capital de Mato Grosso há mais de 30 

anos recebeu uma nova unidade pública hospitalar. 

É o Governador Pedro Taques que está bancando dois terços do custo dessa obra, 

“papagaio come milho e periquito leva a fama” quem está bancando majoritariamente os recursos 

para o novo Hospital e Pronto–Socorro da Capital com aproximadamente 310 leitos é o Governo 

Pedro Taques, que tem avançado assim em outras áreas da saúde. O nosso Governo duplicou os 

repasses para atenção básica, dobrou, pegamos a gestão com três meses de repasses atrasados aos 

municípios e ai no primeiro semestre de 2015, o Governo Pedro Taques com sensibilidade  

encaminhou à  esta Casa uma Mensagem que permitiu duplicar os repasses  para atenção básica do  

141 municípios. 

 E agora, o Governo Pedro Taques, volta a Capital do Estado para investir mais de 

50 milhões de reais na construção do nosso Hospital e Pronto-Socorro da Capital que atende todo o 

Estado de Mato Grosso. 

Além disso, o nosso Governo tem investido em parcerias na atenção secundária, na 

implantação de unidade de pronto atendimento e também de atenção terciaria. Tem sido assim em 

Rondonópolis, Várzea Grande e diversos municípios. 

Então, substituindo aqui o nosso Líder, Deputado Dr. Leonardo, que está 

atendendo uma urgência em seu gabinete, nós  encaminhamos a nossa Bancada, a base governista  
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que vote favorável ao Requerimento do eminente Deputado Romoaldo Júnior, que solicita 

informações dos repasses financeiros do Governo Pedro Taques para a construção do novo Hospital 

e Pronto-Socorro Municipal da capital. 

Muito obrigado, Deputada Janaina Rivq!. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) –... Continua em discussão. Encerrada a 

discussão. Em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. 

(PAUSA). Aprovado! Vai ao Expediente.  

Requerimento n° 87/2018, de autoria do Deputado Zeca Viana, que solicita ao 

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

Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte Monteiro, solicitando cópia integral contrato 

n.º 0078/2009 e aditivos . 

Em discussão o Requerimento... 

O Sr. Wilson Santos – Srª Presidente, solicito a palavra, para discutir. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, para discutir, o nobre 

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Gostaria que a senhora nos informasse o mérito, do 

que se trata... 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Deputado é a cópia desse contrato, 

mas o Requerimento, agora, está em suas mãos para que possa fazer a leitura. 

O SR. WILSON SANTOS – Mas esse contrato trata de que, Srª Presidente?   

Ah, sobre obras! 

É com muita alegria que vamos encaminhar a discussão favoravel à aprovação do 

Requerimento.  

Dizer que o nosso Governo, sensível à infraestrutura do Estado, fez o maior pacote 

de pavimentação de toda a história de Mato Grosso. 

Já asfaltamos e reconstruímos dentro as quais a MT-130, de Primavera do Leste a 

Paranatinga. Mais de 2.400 quilômetros. 

Reconstruímos uma obra que o saudoso Dante de Oliveira começou, que é a 

pavimentação entre Primavera do Leste e Paranatinga. E não foi surpresa quando eu me encontrei, 

recentemente, com o Prefeito de Paranatinga, filiado ao PMDB, filho do ex-Prefeito Dedé, que disse 

a mim e a uma roda de Prefeitos, que, mesmo no PMDB, apoiará a reeleição do Sr. Pedro Taques 

caso venha a se candidatar. 

Fiquei surpreso, Deputado Sr. Oscar Bezerra, pois o Prefeito Dedé, conhecido 

como Dedé, porque seu pai foi Prefeito ali, do PMDB, disse a mim e, depois, gravou um vídeo 

dizendo que diante dos benefícios que o Governo Pedro Taques tem levado a Paranatinga e toda 

aquela região, ele declara desde já o seu voto e o seu trabalho, caso o Governador Pedro Taques 

venha a reeleição. 

Então, na condição de Vice-Líder da base governista, oriento a nossa base no 

sentido de que vote favorável à aprovação do Requerimento do eminente Deputado Zeca Viana. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Continua em discussão o 

Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 88/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

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

Infraestrutura e Logística Sr. Marcelo Duarte Monteiro solicitando informações sobre o Contrato nº 

0118/2009 e seus Termos Aditivos; encaminhamento dos respectivos comprovantes de pagamento 

vinculado ao referido contrato desde o ano de 2015 até março de 2018. 
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Em discussão o Requerimento... 

O Sr. Wilson Santos – Para discutir, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, para discutir, o 

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Deputados, é mais um Requerimento que vamos 

encaminhar favoravelmente a sua aprovação que fala sobre a delação do ex-Governador Silval 

Barbosa. 

Tenho dito por aí que as consequências da gestão Silval Barbosa se arrastarão por 

décadas. Elas se arrastarão por décadas... 

Oportunamente, vou explicar a situação do VLT Cuiabá-Várzea Grande, a 

contaminação que aconteceu quando o ex-Governador Silval Barbosa admite em delação premiada 

ao Ministério Público Federal que recebeu da Construtora CR Almeida, uma das componentes do 

consórcio do VLT Cuiabá-Várzea Grande, 18 milhões de reais de propina.  

Disse Silval Barbosa, recentemente, na tribuna da Câmara Municipal da Capital, 

que ele amealhou, aproximadamente, um bilhão de reais em propinas durante a sua gestão. É para 

cair da cadeira, da cama! Quanto a isso não são os seus adversários que estão lhe acusando. Em 

depoimento gravado e taquigrafado no Palácio Moreira Cabral, quando compareceu por convocação 

de uma CPI, o ex-Governador Silval Barbosa, agora, em 2018, disse a estarrecedora frase: “Desviei 

mais de 1 bilhão de reais dos cofres públicos do Estado de Mato Grosso. As consequências da 

passagem de Silval Barbosa, o tsunami Silval Barbosa, machucarão Mato Grosso por algumas 

décadas. 

A liderança encaminha favorável à aprovação do Requerimento do eminente 

Deputado Zeca Viana. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Continua em discussão o 

Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram. (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente. 

Requerimento nº 108/18, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, solicitando a 

realização de Audiência Pública, no dia 13 de abril do corrente ano, na cidade de Rondonópolis, 

com o intuito debater o tema “Implantação e Gestão da Universidade Federal de Rondonópolis”. 

Com coautoria da Deputada Janaina Riva e solicitado ao Presidente pelo Senador Wellington 

Fagundes. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Requerimento nº 111/18, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, solicitando a 

realização de Audiência Pública, no dia 11 de maio do corrente ano, das 8h às 18h, no Auditório 

Deputado Milton Figueiredo, nesta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o intuito 

debater o tema “Escola Sem Partido”. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Requerimento nº 110/18, de autoria do Deputado Wancley Carvalho, solicitando a 

realização da Audiência Pública com a finalidade de “debater a semana de incentivo ao parto normal 

e humanizado em Mato Grosso”, evento a ser realizado no dia 10 de maio de 2018, às 09h, no 

Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá – MT. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Requerimento nº 109/18, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, solicitando a 

realização de Audiência Pública, no dia 23 de abril do corrente ano, das 9h às 12h, no Auditório 
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Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o intuito de instruir o 

Projeto de Lei do Senado nº 750 de 2011, que “dispõe sobre a Política de Gestão e Proteção do 

Bioma Pantanal”. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Requerimento nº 101/2018, de autoria do Deputado Zeca Viana, solicitando 

informações ao Exmº. Sr. Governador Sr. José Pedro Gonçalves Taques com cópia ao Exmº 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Sr. Marcelo Duarte Monteiro solicitando 

informações da instalação de kits de transposição de obstáculos RDCI nº 01/17. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Requerimento nº 100/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, ao Governador 

Pedro Taques, com cópia ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Aurélio 

Marrafon, solicitando informações sobre o Contrato nº 0162/2017 e seus Termos Aditivos, devendo 

encaminhar os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 99/2018, de autoria do Deputado Zeca 

Viana, ao Governador Pedro Taques, com cópia ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer, Marco Aurélio Marrafon, solicitando informações sobre o Contrato nº 0157/2017 e seus 

Termos Aditivos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao 

referido contrato. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 98/2018, de autoria do Deputado Zeca 

Viana, ao Governador Pedro Taques, com cópia ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer, Marco Aurélio Marrafon, solicitando informações sobre o Contrato nº 0166/2017 e seus 

Termos Aditivos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao 

referido contrato. 

 Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 97/2018, de autoria do Deputado Zeca 

Viana, ao Governador Pedro Taques, com cópia ao Secretário de Estado de Infraestrutura e 

Logística, Marcelo Duarte Monteiro, solicitando informações sobre o Contrato nº 0225/2013 e seus 

Termos Aditivos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao 

referido contrato desde o ano de 2015 até março de 2018. 

Em discussão o Requerimento... 

O Sr. Wilson Santos – Para discutir, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, para discutir, o nobre 

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – O Deputado Zeca Viana agora resolveu trabalhar... 

(RISOS)... 152 Requerimentos! 
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O Deputado Zeca Viana, em mais um Requerimento, solicita cópia de mais um 

contrato sobre pagamentos, que eu acho plenamente justo, muito bom, sobre a restauração da 

Rodovia MT-170, no trecho de Caramujo a Salto do Céu, a ponte sobre o Rio Cabaçal a Salto do 

Céu, uma extensão de 52 quilômetros.  

Passei por lá, recentemente, com o Governador Pedro Taques, com o Deputado Dr. 

Leonardo. Depois que o saudoso Dante de Oliveira deixou o governo nunca mais. O Deputado 

Oscar Bezerra estava lá. A forma entusiasta e até emocionada como a população recebeu o 

Governador Pedro Taques. 

Depois de quase 20 anos sem nenhuma manutenção naquele trecho da MT-170, o 

Governador esteve lá inaugurando a recuperação asfáltica, Salto do Céu, Rio Branco, Lambari até a 

ponte sobre e o Rio Cabaçal.  

Foram 52 quilômetros entregues recentemente, Deputado Saturnino Masson. Ficou 

um trabalho de primeira e aquela população, através dos seus representantes, está extremamente 

satisfeita.  

Então, a Liderança, aqui representando o Deputado Dr. Leonardo, orienta a 

Bancada Governista a aprovar o Requerimento do nobre Deputado Zeca Viana.  

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Continua em discussão o 

Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 96/2018, de autoria do Deputado Zeca 

Viana, ao Exmº Sr. Secretário Marco Aurélio Marrafon, solicitando que seja encaminhado cópia 

integral do Contrato nº 0049/2017 e seus Termos Aditivos e os respectivos comprovantes de 

pagamento vinculado ao referido contrato. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 95/2018, de autoria do Deputado Zeca 

Viana, ao Exmº Sr. Governador Pedro Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário Júlio Cezar 

Modesto dos Santos, solicitando informações sobre o Contrato nº 001/2018/SEGES/MT; os 

respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato e cópia do Parecer Técnico 

que dispensou a licitação. 

 Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 94/2018, de autoria do Deputado Zeca 

Viana, ao Exmº Sr. Governador Pedro Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário Marco Aurélio 

Marrafon, solicitando que seja encaminhado cópia integral do Contrato nº 0092/2016 e seus Termos 

Aditivos e os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 93/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

ao Exmº Sr. Governador Pedro Taques, com cópia ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer, Sr. Marco Aurélio Marrafon, solicitando cópia integral do Contrato nº 0015/2018 e os 

respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato. 
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Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente.  

Em discussão única Requerimento nº 92/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

ao Exmº Sr. Governador Pedro Taques, com cópia ao Exmº Secretário de Estado de Infraestrutura e 

Logística, Sr. Marcelo Duarte Monteiro, solicitando cópia integral do Contrato nº 00246/13 e seus 

Termos Aditivos e os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato. 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente.  

Em discussão única Requerimento nº 91/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

ao Exmº Governador Pedro Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Educação, 

Marcos Aurélio Marrafon, solicitando cópia integral do Contrato nº 205/2008 e seus Termos 

Aditivos e os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato. 

Em discussão o Requerimento.  Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente.  

Em discussão única Requerimento nº 90/18 de autoria do Deputado Zeca Viana, ao 

Exmº Sr. Governador Pedro Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de  Estado de Educação, 

Marcos Aurélio Marrafon, solicitando cópia integral do Contrato nº 0164/17 e seus Termos 

Aditivos; e os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato.  

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente.  

Em discussão única, Requerimento nº 89/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

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

Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte Monteiro, solicitando cópia integral do Contrato nº 

0136/13; encaminhar os respectivos comprovantes de pagamento vinculado ao referido contrato.  

Em discussão o Requerimento... 

O Sr. Wilson Santos – Para discutir, Sr. Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, para discutir, o nobre 

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Aqui, colegas Deputados, o Deputado Zeca Viana 

solicita informações da execução de pavimentação na rodovia MT-100, no trecho da BR-364, 

entroncamento da 070, Barra do Garças, entroncamento da 336, Araguaína, subtrecho da MT-463 

para Ribeirãozinho, Rio das Garças, divisa Pontal do Araguaia-Barra do Garças, acesso ao 

Município Ribeirãozinho e acesso ao Município de Torixoréu, que é o lote II, 59 milhões.  

Vamos orientar a bancada votar favorável, mas fazer a observação de que Vossa 

Excelência vai gastar muito papel, porque tem muito asfalto pelo Governo Pedro Taques. 

Fizemos mais de 2.400 quilômetros de asfalto, novos e reconstruídos. 

O que o Deputado Zeca Viana faz, e com todo direito e legitimidade, é solicitar 

informações sobre todos esses trechos pavimentados pela gestão do Governador Pedro Taques. 

E nós vamos, com muito prazer, acatar esta decisão do parlamento estadual, 

porque, mais do que nunca, Deputado Saturnino, fica comprovado o quanto o Governo fez em 

pavimentação asfáltica e quanto o governo recuperou, agora mesmo a 246, indo de Barra do Bugres 

a Nova Jangada. 
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Agora estamos entregando o trecho do Distrito da Guia até as proximidades do 

rodoanel em Cuiabá. Já recapeamos de Rosário Oeste até Distrito da Guia, que está totalmente 

recapeado. O trecho também da região próximo a Acorizal até Jangada, 12 quilômetros recapeados. 

E o Deputado Zeca Viana nos dá oportunidade de mostrar a Mato Grosso o quanto 

temos feito em pavimentação asfáltica.  

Tenho certeza que a Casa Civil e a Secretaria de Infraestutura farão a entrega de 

toda a documentação, não só do contrato original, como também dos aditivos que o Deputado 

solicita, que é um direito, é legítimo e é um dever do Governo presta essas informações. 

A base está liberada para aprovar o Requerimento. 

O Sr. Adalto de Freitas – Solicito a palavra para discutir, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, para discutir, o 

Deputado Adalto Freitas.   

O SR. ADALTO DE FREITAS – Muito obrigado. 

Srª Presidente, em que pese o tema levantado aqui pelo nobre Deputado Wilson 

Santos ser no sentido de dar liberdade, dar autorização à Bancada para aprovar o Requerimento, eu 

não tenho dúvidas que esse pedido de recursos, esse aditivo que o Governo busca para completar, 

complementar, terminar as obras da MT-100 é de extrema necessidade, necessidade porque não só 

os trechos estão paralisados, mas as pontes também precisam ser terminadas, ou feitas, ou 

construídas. 

São da minha região do Araguaia e, não é segredo para ninguém, todos esses 

imbróglios em torno das discussões relacionadas a projetos, a licitações, a execução de mão de obras 

no Governo passado, foram feitos com profundos vícios, desordem e improbidades. Logicamente, 

na hora de retomar e consertar essa lambança, precisa de mais recursos, precisa se de mais dinheiro, 

sim senhor! 

Acho um milagre fazer obra de qualidade, depois de ter sumido parte do dinheiro, 

para agora ter condições de terminar tão importantes obras, como essas de pavimentação da MT-

100, dos trechos não pavimentados, como de suas pontes. 

 Quanto vale uma vida, Deputado Wilson Santos? Eu posso enumerar a Vossa 

Excelência muitas vidas que se foram, já se perderam em função de não ter aqueles pequenos 

trechos pavimentados, conforme era o desejo do Governador Pedro Taques, conforme era o desejo 

do Secretário de Infraestrutura Marcelo Duarte, como era o desejo da sociedade do Araguaia.  

Não sei se para a região Oeste e Norte do Estado esse interesse vem ao caso, mas, 

para mim, que sou de lá, não acredito que vamos ver aquele asfalto sem esse aditivo. Esse aditivo 

faz-se necessário. 

Culpados devem ser punidos, porém, não podemos deixar de fazer com que 

retomem as obras da MT-100, as pontes do Pitomba e todas as outras que ainda estão por terminar, 

porque não foi uma, nem uma, nem duas, mas dezenas de vidas foram ceifadas naqueles trechos por 

o Estado não ter tido a possibilidade de retomar aquelas obras 

Era o que eu tinha para dizer, Deputado Wilson Santos. 

Portanto, é de grande importância a retomada das obras da MT-100, conforme o 

dispositivo do projeto que o Governador Pedro Taques tem para fazer com que a pavimentação 

chegue a todos os municípios deste Estado. 

Muito obrigado. 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, para discutir, o autor 

do requerimento, Deputado Zeca Viana. 
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O SR. ZECA VIANA – Srª Presidente, nobres colegas Deputados, Deputados 

Wilson Santos e Adalto de Freitas, talvez os senhores estranhem ou confundem as coisas quando 

fazemos um requerimento.  

Este requerimento não é, Deputado Adalto de Freitas, contra a vontade da 

construção do asfalto. Muito pelo contrário! Essa MT-100 foi licitada no Governo Silval Barbosa, 

começou no Governo Silval Barbosa, paralisou no Governo Pedro Taques e não continuou no 

Governo Pedro Taques.  

Mas a minha preocupação quanto a esses requerimentos, nobre Deputado Wilson 

Santos, Vossa Excelência que é um Parlamentar exemplar, de alto conhecimento, é que nós 

criticávamos muito as empreiteiras por superfaturamento no Governo Silval Barbosa e de repente 

essas mesmas empreiteiras estão sendo aditivadas com 59 milhões de reais, como é o caso dessa 

aqui.  

Então, onde está o superfaturamento do Governo Silval Barbosa? E não estou 

defendendo o Governo Silval Barbosa, não. Eu, na legislatura passada, era um dos únicos que ficava 

criticando e apontando as falhas daquele Governador.  

O que me deixa indignado é justamente isso, falar uma coisa hoje e quando for 

amanhã é outra.  

Se eles estão com superfaturamento, tínhamos que paralisar as obras, como foram 

paralisadas, e retomar com contrato a menor do que aquele que vigorava, não aditivar.  

Essa é a minha preocupação e por isso venho pedir essas informações, para que 

seja esclarecido. 

O Sr. Wilson Santos (FORA DO MICROFONE) – Concede-me um aparte, 

Deputado Zeca Viana?  

O SR. ZECA VIANA – Nobre Deputado, com todo respeito, e estou pedindo essas 

informações. 

Concedo um aparte ao Deputado Wilson Santos. 

O Sr. Wilson Santos – Eu sou, sempre fui e serei a favor de todo requerimento que 

busque informações. Isso é o mínimo que o Parlamentar tem! Se o Parlamentar não tiver o direito de 

solicitar informações até para que ele estude, conheça e a partir daí tome as suas decisões... 

O grande problema reside na elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura.  

A maioria dessas obras tem profundos equívocos na elaboração dos projetos. A 

parti daí a correção exige os aditivos. Às vezes são aditivos a menor - às vezes são até a menor. 

Eu recentemente toquei uma obra pela SECID que foi o fim do alagamento na 

Fernando Corrêa, próximo ao viaduto. Nós reduzimos em mais de 40% o orçamento elaborado não 

pelo Estado, mas pela Universidade Federal. Fizemos aditivos a menor. 

 

Mas o que quero dizer a Vossa Excelência é que tenho certeza que Vossa 

Excelência receberá a documentação, analisará junto a sua assessoria e verá que, mesmo com 

aditivos a maior, o preço final do quilômetro na gestão Pedro Taques é bem menor. E olha que 2, 4, 

quase 4 anos depois é menor que o preço da gestão anterior. Nós temos feito asfalto com preços, 

com a relação custo benefícios para o cidadão, para o contribuinte muito melhor. Então, os aditivos 

não significam superfaturamento, os aditivos não significam esquema espúrio. Na maioria das vezes, 

eles representam a necessidade de correções, de implementação, às vezes, até de complementação 

dos projetos técnicos. 

 

Posso dizer a Vossa Excelência que a maioria dos projetos foi feito 

apressadamente, açodadamente, e quando a empresa vencedora vai a campo não encontra aquela 
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realidade. Ficou claro que Vossa Excelência não quer, de forma nenhuma, impedir, e eu sou 

testemunha disso, que essa obra seja retomada. É um direito de Vossa Excelência! 

 

O nosso Governo providenciará toda documentação solicitada e, mais uma vez, 

nós encaminhamos favoravelmente pela aprovação do Requerimento com a prestação de 

informações sobre os aditivos nessa obra. 

 

O SR. ZECA VIANA – Obrigado, nobre Deputado. 

 

E seria essa a minha preocupação, só para Vossa Excelência entender que não é 

querer atrapalhar o andamento da obra. Não! Muito pelo contrário! O que eu preciso entender é se, 

realmente, existia um contrato de superfaturamento e foi paralisada a obra. Agora, para retomá-la 

teve que aditivar em quase 60 milhões. 

 

Realmente, é preocupante, mas Vossa Excelência veio com a sua justificativa e eu 

acato a sua justificativa. Sei que Vossa Excelência é um Parlamentar que está a par, realmente, dos 

problemas que acontecem com esse Governo e não teria motivo para chegar aqui e distorcer a 

verdade dos fatos. 

 

Obrigado! 

 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Continua em discussão o 

Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram. (PAUSA) Aprovado. Vai ao Expediente. 

 

Requerimento nº 103/18, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, à Mesa 

Diretora, solicitando a convocação de uma Sessão Especial, a ser realizada no dia 31 de março, às 

20h, na Igreja A Voz do Evangelho, como parte das comemorações dos 18 anos de existência no 

Município de Rondonópolis. 

 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

 

Requerimento nº 102/2018, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, à Mesa 

Diretora, solicitando a convocação de uma Sessão Especial a ser realizada no dia 1º de abril, às 19h, 

na Igreja O Rei Jesus Está Voltando, como parte das comemorações dos 18 anos de existência no 

Município de Rondonópolis. 

 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

 

Requerimento nº 84/2018, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Sr. Marco Aurélio Marrafon, solicitando 

informações a respeito do funcionamento dos cursos técnicos ofertados pela Escola Estadual Central 

Ikpeng, no Município de Feliz Natal. 
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Em discussão o Requerimento... 

 

O SR. WILSON SANTOS – Srª Presidente, solicito a palavra, para discutir. 

 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Com a palavra, para discutir, o nobre 

Deputado Wilson Santos. 

 

O SR. WILSON SANTOS – Eu pedi para discutir para estabelecer com clareza a 

política do Governo Pedro Taques em relação ao Ensino Médio Profissionalizante. 

 

Quando o Governador assumiu, em janeiro de 2015, tínhamos algo em torno de 8 

escolas técnicas estaduais em Mato Grosso e, ao final deste ano, Deputado Saturnino Masson, 

Deputada Janaina Riva, Deputado Adalto de Freitas, Deputado Sebastião Rezende, Deputado 

Professor Allan Kardec, Deputado Zeca Viana, demais colegas Deputados, vamos encerrar o quarto 

ano da gestão Taques, praticamente, dobrando 100% o número de escolas técnicas estaduais. 

 

Mato Grosso completará... 

 

Estamos próximos, também, dos 280 anos. Nesse período todo fizemos apenas, 8 

escolas técnicas estaduais. O Governo Pedro Taques, em 4 anos, deixará à sociedade mais 8 escolas 

técnicas. De 8 para 16. É o compromisso do Governo com estudantes mais humildes, mais pobres, 

mais carentes e que necessitam de um curso técnico já no Ensino Médio para buscar seu sustento e 

complementar a renda familiar. 

 

Eu fico muito satisfeito quando vejo aqui o Deputado Valdir Barranco solicitando 

informações do nosso Governo sobre as escolas técnicas estaduais. 

 

Em outra oportunidade eu quero falar sobre as Escolas Tiradentes, as Escolas da 

Polícia Militar de Mato Grosso. 

 

Quando o Governador Pedro Taques assumiu existia, apenas, uma Escola Militar 

aqui, em Cuiabá, Depois irei contar essa história, quantas escolas serão entregues até o final deste 

ano. 

 

A base está autorizada a aprovar o Requerimento. 

 

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Continua em discussão o 

Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

como se encontram. (PAUSA) Aprovado. Vai ao Expediente. 

 

Em discussão única, Requerimento nº 86/2018, de autoria do Deputado Valdir 

Barranco, ao Exmº Sr. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso, Dr. 

Mauro Benedito Pouso Curvo, 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. 
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Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

 

Em discussão única, Requerimento nº 85/2018, de autoria do Deputado Valdir 

Barranco, ao Exmº Sr. Secretário de Segurança Pública, 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. 

 

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

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

Expediente. 

 

Indicações de autoria dos Srs. Deputados Guilherme Maluf, Adalto de Freitas, 

Dilmar Dal Bosco, Dr. Leonardo e da Deputada Janaina Riva apresentadas no Pequeno Expediente 

desta 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. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. José Afonso 

Botura Portocarrero, pela premiação do seu projeto arquitetônico baseado na sabedoria e 

conhecimento ancestrais dos povos do Xingu e que é o edifício-sede do Centro SEBRAE de 

Sustentabilidade, localizado em Cuiabá. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. José 

Guilherme Barbosa Ribeiro, Diretor-Superintendente do SEBRAE e idealizador do Centro SEBRAE 

de Sustentabilidade, que foi premiado em duas categorias do BREEAM AWARDS 2018, 

conquistando os troféus de melhor edificação sustentável na categoria Novas Construções em uso da 

América e melhor prédio sustentável da premiação eleito pelo voto popular digital. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. Jeremias 

Pereira Leite, Presidente do Sindicato Rural de Cáceres, por ter ajudado a realizar a mobilização 

para o lançamento do Livro “A Fronteira Brasil Bolívia em Mato Grosso”, no Município de Cáceres. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 
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Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. Cezare 

Pastorello Marques de Paiva, Vereador do Município de Cáceres, por ter ajudado a realizar a 

mobilização para o lançamento do Livro “A Fronteira Brasil Bolívia em Mato Grosso”, no 

Município de Cáceres. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. Luiz 

Fernando da Silva Oliveira, SD da Polícia Militar, por ter ajudado a salvar a vida de uma família 

retirando-os da casa em decorrência de estarem sendo atacados por um enxame de abelhas, no 

Município de Paranatinga. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. Renato 

Nantes Poltraiere, SD da Polícia Militar, por ter ajudado a salvar a vida de uma família, retirando-os 

da casa em decorrência de estarem sendo atacados por um enxame de abelhas, no Município de 

Paranatinga. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Adalto de Freitas, à Casa do 

Roncador, em virtude da premiação no evento “Top Farm-2018 Destaque do Agronegócio em Mato 

Grosso”, categoria Mel, concedida pelo Canal Rural e Sindicato Rural de Primavera do Leste. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, ao Sr. 

Missionário Antônio Botelho de Rezende e a Srª Missionária Izabel Alves de Rezende, líderes da 

Igreja Evangélica Missionária Pentecostal “A Voz do Evangelho”, extensivo a todo corpo de 

obreiros, diretoria, membros e congregados, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato 

Grosso na divulgação de valores éticos, morais, sociais, cristãos, na pregação do Evangelho e pelos 

30 anos de existência da Igreja no Município de Rondonópolis. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, ao Pastor Ailon 

Nunes Lima, líder da Igreja Evangélica “O Rei Jesus Está Voltando”, extensivo a todo corpo de 

obreiros, diretoria, membros e congregados, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato 

Grosso na divulgação de valores éticos, morais, sociais, cristãos, cristãos na pregação do Evangelho 

e pelos 18 anos de existência da Igreja no Município de Rondonópolis. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 
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Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, ao Pastor Agnélio 

Alves dos Santos, extensivo à esposa Maria Barreto dos Anjos, às filhas Vanusa e Tatiana, às netas 

Thaynara e Thamires, aos sobrinhos e familiares, pela comemoração do seu 90º aniversário. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Dr. Leonardo, ao Sr. Manfred Robert 

Göbel, Coordenador da Associação Alemã aos Hansenianos e Tuberculosos-DAHW, pelo trabalho 

voluntário exercido ao longo de 4 décadas no combate à hanseníase no Brasil. 

 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

 

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. 

 

Com a palavra, o Deputado Professor Allan Kardec. 

 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Srª Presidente, eu gostaria de solicitar 

aos nobres Pares, àqueles que, ainda, estão em plenário... 

 

Estamos, hoje, em 20 inscritos no painel, mas temos visivelmente falta de quorum 

para que possamos avançar na votação de projetos, eu peço aos nobres Pares que, amanhã, façamos 

um esforço para votarmos os projetos de lei, em especial o 

 

projeto que institui a Comenda Tricentenária de Cuiabá às famílias pioneiras e dá 

outras providências, Deputada Janaina Riva, Deputado Wilson Santos.  

Projeto do Governo do Estado criando uma Comenda ao Tricentenário das 

famílias pioneiras em Cuiabá. E o Movimento Muxurim Cuiabano, da Família Calhao, que está 

trabalhando esse acervo das famílias pioneiras em Cuiabá, junto com o Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso e com a Academia Mato-grossense de Letras, vem solicitar para que nós 

possamos aprovar o quanto antes esta Comenda para que, na próxima semana, no aniversário de 

Cuiabá de 299 anos, nós possamos preparar, a partir desta Comenda, um grande evento para agraciar 

as famílias que estão aqui e são pioneiras. Há famílias que remontam aos idos dos séculos XVII e 

XVIII.  

Então, nós temos a oportunidade de esta Casa aprovar esse Projeto, que é uma 

Mensagem de autoria do Governo do Estado, e estamos juntos nesse Projeto. 

(O SR. DEPUTADO ADALTO DE FREITAS ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 

20H04MIN.) 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Então, peço que, amanhã... Vamos 

catalogar essas famílias para fazer um trabalho histórico, para preparar o grande evento da Cuiabá 

300 anos. Então, eu peço para que os Deputados possam vir, amanhã, para que façamos esta votação 

que já está pronta e já está pautada. 

Obrigado, Sr. Presidente!  

O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS) – Com a palavra, a Deputada 

Janaina Riva. 
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A SRª JANAINA RIVA – Agradeço ao Deputado Adalto de Freitas ter tomado 

conta da Presidência. Acompanhei atentamente todos os debates e discussões.  

Precisamos dar celeridade na votação desta Casa. Isso nos tem preocupado, o que 

o Deputado Professor Allan Kardec colocou agora, essa falta de quorum na Casa, que tem se 

tornado uma constância, isso é muito preocupante, porque não temos número de Deputados não só 

para debatermos, mas também para fazermos as votações dos projetos, mensagens dos colegas 

Parlamentares, que são várias e começam a serem empilhados nesta Casa. Acredito que na semana 

que vem, com a formação das Comissões, nós possamos dar mais celeridade aqui no trabalho, e a 

população exige isso de todos nós. 

Eu quero novamente usar a palavra nas Explicações Pessoais, Deputado Adalto de 

Freitas, para falar sobre o importante evento que nós fizemos ontem para tratar do feminicídio. Esse 

evento contou com a presença da Deputada Manuela D‟Ávila, Deputada pelo Rio Grande do Sul; 

contou com a presença do Movimento das Mulheres Negras, liderado pela Antonieta; contou com a 

presença do Deputado Professor Allan Kardec, que nos acompanhou do início ao fim; da Maria 

Lúcia Cavalli, de outras personalidades, da Drª Lindinalva, da Drª Rosana, de pessoas, como o Dr. 

Jamilson Haddad, que têm o compromisso com a causa. É uma história de luta contra a violência. 

Sem dúvida, foi tão produtiva, tão produtiva que o tempo acabou sendo insuficiente, nós acabamos 

avançando por muitas horas. 

A Audiência chegou a um consenso de que não só se faz necessário uma educação 

contra o machismo e o preconceito dentro das escolas, mas também o cumprimento efetivo das leis 

que nós temos.  

A Lei Maria da Penha, Deputado Adalto de Freitas, é uma das leis mais moderna e 

avançada na defesa da mulher do mundo, mas nós não temos políticas públicas efetivas para o seu 

cumprimento. 

O Deputado Guilherme Maluf citou agora há pouco algumas medidas, como a 

Patrulha Maria da Penha, projeto que está aqui dentro desta Casa; Casa de Amparo a Mulher, está 

aqui dentro desta Casa; projeto como banco de reserva de vagas de empregos para mulheres vítimas 

de violência também está dentro desta Casa. 

Nós aprovamos, e virou lei no ano de 2015, o tratamento multidisciplinar a 

mulheres e crianças vítimas de violência sexual, Deputado Wilson Santos, que ficam padecendo de 

unidade de saúde a unidade de saúde, e não foi regulamentada pelo Governo até hoje. Assim como 

outras questões que, em minha opinião, são mais vontade política em fazer capacitação do que 

investimento de fato, aplicação de recursos público. Eu sei que recursos públicos ainda é necessário, 

isso é claro, é necessário orçamento para isso, mas precisamos discutir mais essa questão do 

feminicídio. Um Estado que, em menos de dois meses, mata vinte mulheres por serem mulheres é 

um dado alarmante.  

Mulher, Deputado Adalto de Freitas, não pode só ficar no discurso de campanha 

eleitoral, a defesa da mulher não pode se resumir a isso. Esses dias, eu falava com o Deputado 

Eduardo Botelho sobre o horário das Sessões na Casa, eu sei que nós só temos uma mulher aqui 

dentro desta Casa, mas uma mãe numa Sessão que se alonga, ela vai chegar a casa às dez da noite, 

ela vai chegar às onze horas, dificilmente ela vai ver o filho antes de dormir. Eu pedi a ele vamos 

antecipar as Sessões, Sessão tem que ser prioritária, vamos concentrar na quarta-feira, conseguimos 

fazer Sessão no meio da tarde. 

Então, acredito que a bandeira das mulheres tem que ser uma bandeira de todas 

nós. Eu só quero fazer um registro de agradecimento aos Deputados, à Assembleia Legislativa pelo 

apoio ao projeto que nós desenvolvemos para tratarmos na Audiência Pública, que agora deve passar 

pela Câmara Temática, e a vontade que nós temos de vermos essas leis aprovadas, mas que haja um 
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compromisso efetivo desta Casa com o orçamento do ano que vem para desenvolvermos políticas 

públicas de verdade.  

Para diminuir o número de mulheres sendo mortas, mulheres sendo agredidas, só 

na minha cidade em Juara, duzentos e cinquenta e seis registros de ocorrência de violência em 

menos de oito meses. 

Isso tem que parar e só vai parar quando houver punição efetiva, e para haver 

punição nós precisamos de número efetivo de recursos para isso. 

Muito obrigada, Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS) – Parabéns Deputada Janaina 

Riva pelo tema abordado. 

Nas Explicações Pessoais, Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Deputado colega Adalto de Freitas, eminente 

representante do Araguaia neste Parlamento. 

Trago a fogosa e alvissareira notícia de que o nosso colega Deputado Max Joel 

Russi juntamente com o Secretario de Estado Suelme Evangelista filiaram-se, nesta data, no Partido 

Socialista Brasileiro, o grande PSB, nascido na década de 1940, uma das grandes agremiações 

partidárias deste País, que já vai para quase um século de existência. 

Seja bem-vindo PSB à base do Governo Pedro Taques, seja bem-vindo Deputado 

Max Russi, seja bem-vindo Secretário de Estado Suelme, que fez um trabalho extraordinário e 

histórico em favor da agricultura familiar. 

Sei que há alguns ressentimentos, alguns óbices, por sinal, justos! Mas quero dizer 

aqui que são frutos, muito provável, da inexperiência somada à vontade enorme do Secretário 

Suelme de atender ao máximo de famílias da agricultura familiar.  

Sr. Suelme Evangelista é sem dúvida uma grata novidade na política deste Estado. 

Historiador formado pela querida Universidade Federal, filho do grande Município de Poxoréu, 

filho biológico de um garimpeiro de chapa e cruz, fez um trabalho fulminante. E foi responsável 

pelo maior investimento de toda a história deste Estado! Os pequenos agricultores, aqueles 

arrendatários, os meeiros, os sem-terra, sempre tiveram em Suelme uma receptividade e a 

compreensão dos seus dramas. 

Foram centenas de patrulhas mecanizadas para a agricultura familiar, foram 

centenas de resfriadores de leite para aqueles que têm duas, três vaquinhas e que não tinham como 

fazer o queijo, o requeijão, ou mesmo vender o seu leite para a merenda escolar do seu município, 

estava lá Suelme, sob o comando do grande Governador Pedro Taques, chegando aos últimos mato-

grossenses, aqueles que Pedro Taques dizia na campanha: “Ninguém, ninguém será esquecido neste 

Estado.”  

Parabéns, Suelme! A história da agricultura familiar em Mato Grosso será contada 

antes e depois da gestão Suelme Evangelista. 

E eu encerro, Deputado Adalto de Freitas, querido amigo, colega e parceiro de 

sonhos, do nosso querido Araguaia, de Britânia, Aruanã, Cocalinho, Barra, Pontal, de tantas 

histórias, desta gente bravia que, chamada pelo Presidente Vargas, sob o comando do Ministro João 

Alberto, fez essa marcha para o Oeste brasileiro. Vossa Excelência é necessário, a permanência 

neste Parlamento para mais um mandato... O Araguaia não pode ficar sem representação. Rogo a 

Deus e ao juízo do povo araguaiense, que traga Vossa Excelência de volta, que traga o Deputado 

Baiano Filho. E o PSB, de tantas idas, de tantas disputas, Deputado Saturnino Masson, finalmente 

define o seu destino e marchará para a reeleição do Governador Pedro Taques. É uma força 

importante sob o ponto de vista histórico, cívico, patriótico, ideológico, comprometido com os mais 

necessitados, comprometido com os carentes. E o nosso Governo encontra no PSB e o PSB no nosso 
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governo o Programa Pró-Família, criado e idealizado por um membro deste Parlamento, um 

companheiro de primeiro mandato, um novel parlamentar mato-grossense, que ao chegar aqui, 

representando o Vale do São Lourenço, e a região sul do Estado, já trazia nas suas impressões 

digitais que seria um destaque nesta legislatura. E foi! Foi um destaque como Parlamentar, o 

Deputado Max Russi. Chamado pelo Governador Pedro Taques para assumir uma Secretaria de 

Estado, uma Secretaria na área da ação social, ele não titubeou e aceitou o desafio. E na passagem 

de Max Russi pela Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social, muita coisa foi tocada, muitos 

projetos saíram do papel. Mas há um que toca fundo o coração do Governador, há um que marca, há 

um que leva a trinta e cinco mil famílias pobres, esquecidas... o Pró-Família. 

 Eu não poderia, no meu retorno, Deputado Adalto de Freitas, jamais registrar a 

satisfação que tive o privilégio e a honra de ser Secretário de Estado. E ali, ao lado do Suelme, ao 

lado de Max Russi, de tantos bravos companheiros que insistem, que teimam em fazer de Mato 

Grosso um lugar melhor para se viver, eu faço questão, na minha volta, de registrar o meu 

reconhecimento a dois baluartes, a dois jovens e a duas jovens promessas da política estadual. Max 

Russi já deverá estar aqui amanhã, já filiado ao Partido Socialista Brasileiro, oxalá como um dos 

seus dirigentes em nível estadual, e rogo também que Suelme possa, ao deixar a secretaria, tocar a 

sua campanha nesses 141 municípios onde a sua presença física e de trabalho se fez notar. 

Parabéns ao Governador Pedro Taques que escolheu para o seu secretariado o Max 

Russi e o Suelme. 

Registro nas Explicações Pessoais a gratidão e a alegria de saber que o PSB - aliás, 

em nível de Parlamento - continuará na base do Governador Pedro Taques e, agora, já com mais 

clareza, sinalizando o apoio indelével, claro, coerente, porque apoiou durante três anos a reeleição 

do Governador Pedro Taques. 

Muito obrigado, Deputado Adalto de Freitas, um forte abraço a Vossa Excelência 

e a toda a gente briosa do nosso querido Araguaia. 

O SR. PRESIDENTE (ADALTO DE FREITAS) - Obrigado, nobre Deputado 

Wilson Santos, grande orador do Parlamento deste Estado. 

Com a palavra, nas Explicações Pessoais, o nobre Deputado Sebastião Rezende 

(AUSENTE). 

Não havendo mais orador inscrito, antes de encerrar a presente Sessão, convoco a 

próxima para amanhã, no horário regimental. 

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

Integração – Adalto de Freitas, Dilmar Dal Bosco, Gilmar Fabris, Wagner Ramos, Eduardo Botelho, 

Dr. Leonardo, Nininho, Pedro Satélite, Saturnino Masson, Sebastião Rezende, Jajah Neves e 

Wancley Carvalho; da Bancada do Bloco Independente – Guilherme Maluf, Oscar Bezerra, Mauro 

Savi, Romoaldo Júnior e Silvano Amaral; da Bancada do Bloco Assembleia Livre – Professor Allan 

Kardec, Janaina Riva e Zeca Viana. 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Professor Adriano e Baiano Filho, 

(CONFORME O MEMORANDO Nº 025/2018), da Bancada do Bloco Integração; Zé Domingos 

Fraga, da Bancada do Bloco Independente; Valdir Barranco, (CONFORME O MEMORANDO Nº 

049/2018), da Bancada do Bloco Assembleia Livre. 

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

 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 
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- Taiza Antônia Noujain; 

       - Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 

- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 

- Donata Maria da Silva Moreira; 

- Luciane Carvalho Borges; 

- Taiza Antônia Noujain; 

- Tânia Maria Pita Rocha. 

- Alessandra Maria Oliveira da Silva 

 

- Revisão: 

- Ivone Borges de Aguiar Argüelio; 

- Regina Célia Garcia; 

- Rosa Antonia de Almeida Maciel; 

- Rosivânia Ribeiro de França; 

- Sheila Cristiane de Carvalho; 

- Solange Aparecida Barros Pereira. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


