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O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – Havendo número regimental, 

invocando a proteção de Deus, em nome do povo mato-grossense, declaro aberta a presente Sessão. 

Convido os Deputados Dilmar Dal Bosco e Dr. Leonardo para assumirem as 1ª e 

2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E DR. LEONARDO ASSUMEM AS 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.).   

O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Com a palavra, o Sr. 2º Secretário, 

para proceder à leitura da Ata. 

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

29 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 08H.) 

O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – 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  - “Memorando nº 090/2018, data em 04 de abril de 

2018, do Gabinete do Deputado Wancley Carvalho ao Consultor Técnico-jurídico da Mesa, Xisto 

Alessandro Bueno: 

Sr. Consultor, 

Venho cumprimentá-lo, cordialmente, solicitar a alteração do horário da Audiência 

Pública para debater a semana de incentivo ao parto normal e humanizado em Mato Grosso para as 

14h do dia 10 de maio de 2018, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa, em 

Cuiabá. 

Sem mais para o momento, agradeço e fico à disposição. 

Atenciosamente, 

Wancley Carvalho 

Deputado Estadual.” 

Agradeço a presença do Jurubeba que veio  participar, Dr. Olair que está sempre 

presente aqui representando o Deputado Zeca Viana e a Uélida. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – Feita a leitura do Expediente, 

registramos a presença do grande mato-grossense Jurubeba Albuquerque. 

Dando sequência aos trabalhos. Encerrada a primeira parte do Pequeno 

Expediente, passemos à segunda parte do Pequeno Expediente, com a palavra o Exmº Sr. Deputado 

Oscar  Bezerra, grande representante do noroeste de Mato Grosso  ex-Prefeito da cidade de Juara, 
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próximo a assinar sua ficha de filiação ao grande Partido Verde Brasileiro, deixando o PSB e 

ingressando no PV. O PV ganha muito com a chegada desse eminente Parlamentar. 

 Deputado Oscar Bezerra com a palavra.   

O SR. OSCAR BEZERRA – Senhores e senhoras, estou meio ruim da voz 

Deputado, Presidente Wilson Santos. 

 Realmente será um processo histórico para o PV, eu acredito que nacional, o 

madeireiro, pecuarista se filiando ao Partido Verde. Eu acho que todos nós temos um pouquinho de 

ambientalista no nosso coração e tenho certeza absoluta de que vamos poder contribuir, porque o 

radicalismo muitas vezes não é o caminho, é a boa conversa, o bom entendimento, muitas vezes a 

conciliação, a produtividade e, consequentemente, o nosso meio ambiente. 

Mas, venho aqui para apresentar, já antecipadamente algumas Moções de 

Congratulação aos aniversários dos munícipios deste mês, em especial a nossa querida Cuiabá, que 

agora neste final de semana completa 299 anos. Estendo ao Prefeito Emanuel Pinheiro, ao 

Presidente da Câmara e a todos os Vereadores que representam o povo de Cuiabá, os meus 

cumprimentos. 

MOÇÃO DE CONGRATUALAÇÃO: Com fulcro no artigo 185-A, Parágrafo 

único, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, 

congratulações ao Senhor Emanuel Pinheiro, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara 

Municipal e toda a população de Cuiabá/MT, pelo transcurso do aniversário do Município, 

comemorado no dia 08 de abril. 

Da mesma forma, cumprimentamos o Munícipio de Dom Aquino que no próximo 

dia 14 faz aniversário, em nome do Sr. Josair e também da Câmara de Vereadores. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no artigo 185-A, Parágrafo 

único, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, 

congratulações ao Senhor Josair Jeremias Lopes, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da 

Câmara Municipal e a toda população de Dom Aquino, pelo transcurso do aniversário do Município, 

comemorado no dia 14 de abril. 

 Nova Xavantina, no mesmo dia 14 foi também aniversário do Município, 

cumprimento o Prefeito João Batista Vagas e toda a Câmara de Vereadores . 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com Fulcro no artigo 185-A, Parágrafo 

único, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o soberano Plenário, 

congratulações ao Senhor João Batista Vaz da Silva, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da 

Câmara Municipal e a toda a população de Nova Xavantina/MT, pelo transcurso do aniversário do 

Município, comemorado no dia 14 de abril. 

 Cumprimento Barra do Bugres, que também na próxima semana, dia 19, faz 

aniversário, Sr. Raimundo Nonato e todos os Vereadores, estendido os cumprimentos aos 

Municípios. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇAO: Com Fulcro no artigo 185-A, Parágrafo 

único, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que 

registre nos anais e encaminhe ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Barra 

do Bugres/MT, “Moção De Congratulação”, 

 “A Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso, por seus membros, 

mediante requerimento do Deputado Oscar Bezerra, expressa suas mais efusivas congratulações ao 

Senhor Raimundo Nonato De Abreu, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara 

Municipal e toda a população de Barra do Bugres, pelo transcurso do aniversário do Município, 

comemorado no dia 19 de abril”. 
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PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a garantia da possibilidade de quitação de 

faturas em atraso no ato de interrupção de serviços essências, na forma que menciona. 

Tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o 

Governador do Estado sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º. Fica garantida a possibilidade da quitação de faturas em atraso no ato de 

interrupção dos serviços essenciais de energia elétrica, de abastecimento de água e gás no âmbito do 

Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, no ato de interrupção 

dos serviços essenciais por falta de pagamento, as concessionárias de serviços públicos de energia 

elétrica, de abastecimento de água e gás deverão oferecer ao consumidor inadimplente a 

possibilidade de pagamento, por meio de cartão de débito, das faturas em atraso. 

Art. 3º. A concessionária poderá, a seu critério, oferecer ao consumidor o 

parcelamento das faturas em atraso, por meio de cartão de crédito. 

Art. 4º. O descumprimento desta Lei sujeitará o responsável ao pagamento de 

multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que deverá ser revertida ao Fundo Estadual 

de Defesa do Consumidor. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

A pessoa, não paga a conta porque não tem dinheiro, porque ninguém deixa de 

pagar conta luz, por exemplo, se ele estiver com dinheiro no caixa. E muitas vezes o recebimento do 

salário do serviço que ele fez é bem no dia do corte. Com dinheiro no bolso e esta lá o homem com a 

escada para cortar a energia. 

Esse projeto credenciaria o próprio agente que faz a leitura, ou o corte, a fazer... 

(TEMPO ESGOTADO) 

 

O SR. PRESIDENTE ( WILSON SANTOS) -  Concedo mais dois minutos ao 

Deputado Oscar  Bezerra. 

O SR. OSCAR BEZERRA – Obrigado Sr. Presidente, mas dois minutos será 

muito, concluirei rapidamente 

 Automaticamente, o corte seria impedido, porque da forma que é, muitas vezes, a 

pessoa está com o dinheiro no bolso para pagar a energia, mas tem que ficar quarenta e oito horas 

para fazer a religação, e isso é para todos os serviços e não só para energia, água, para tudo, e gás. E 

consequentemente é o mecanismo que estamos oferecendo, obviamente, se for aprovado por esta 

Casa e sancionado pelo Governador, que os nossos cidadãos tenham um tratamento diferenciado nos 

momentos de arrocho, de aperto. É só, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – Desejo ao Deputado Oscar Bezerra 

sucesso e êxito, que tenha vida boa no PV, partido que começou essa legislatura com dois 

parlamentares, e agora, com a saída do Deputado Taborelli, Vossa Excelência reconstitui a bancada 

verde nesta Casa, ao lado do Deputado Wancley Carvalho, e vai terminar a legislatura nova que 

começou.  

Convido, para o Pequeno Expediente, a Deputada Janaina Riva... Convido o 

Deputado Dr. Leonardo para assumir a Presidência. 

(DEPUTADO DR. LEONARDO ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 9H35MIN) 

                            O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente Eduardo Botelho, Presidente que 

exerce a chefia dos trabalhos nesta manhã, Deputado Dr. Leonardo, apresentarei dois Projetos de 

Lei: um institui o Programa Muxirum de alfabetização, que propõe atacar de maneira frontal jovens 
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e adultos a partir dos 15 anos de idade. Está apresentado neste Projeto de Lei um caminho para que 

possamos... Não vou dizer erradicar, mas iniciar um programa estruturado com início, meio e fim, 

visando reduzir drasticamente o número de analfabetos, que supera os 250.000 no Estado de Mato 

Grosso. E o outro Projeto de Lei é para dar nome ao Viaduto sobre a Av. do CPA no encontro com a 

Av. Miguel Sutil de Ramis Bucair. 

Ontem, eu apresentei esse mesmo homenageado, mas o Deputado Guilherme 

Maluf me procurou e comunicou que já havia um projeto de sua autoria naquele mesmo logradouro, 

então eu estou transferindo a homenagem a Ramis Bucair para o Viaduto da Av. do CPA no 

encontro com a Miguel Sutil nas proximidades do prédio da Polícia Federal, do McDonald’s, na 

região para que esse nome jamais seja esquecido pela população mato-grossense. 

É o mínimo que podemos fazer pelo gigantesco e extraordinário trabalho daquele 

que foi o sucessor de Cândido Mariano Rondon, daquele que fez todo o levantamento topográfico, 

ordenamento urbanístico de Barra do Bugres, aquele que refez em mais de setecentos quilômetros as 

linhas telegráficas de Cândido Mariano da Silva Rondon desde Barra do Bugres até Vilhena. 

Aquele homem que montou um museu as suas custas, o Museu de Pedras Ramis 

Bucair, eu já disse ao Deputado Guilherme Maluf, quando presidia esta Casa, que a família aceita 

deslocar o museu para as dependências do Palácio Dante de Oliveira. 

Nós temos que reviver esse museu, que, se eu não estiver equivocado, é o único 

museu de pedras do Brasil! Um trabalho fantástico. Porque se a Assembleia Legislativa não quiser... 

Eu quero pedir a Vossa Excelência, Deputado Dr. Leonardo, que me dê mais alguns segundos para 

concluir minha fala. Muito obrigado. 

Excelência, se a Assembleia Legislativa não encontrar possibilidades de reavivar o 

Museu Ramis Bucair, nós estudaremos a possibilidade de levá-lo para o complexo da Salgadeira, 

porque muitas dessas pedras, dessas rochas, Ramis Bucair trouxe da região de Chapada dos 

Guimarães, que foi berço de dinossauros. Inclusive, lá no complexo turístico da salgadeira, nós 

teremos pelo menos um exemplar de dinossauro, real, verdadeiro, retirado ali das rochas da 

formação geológica de Chapada dos Guimarães. Será um dos atrativos. Há tantas coisas lindas lá.  

Então, espero que nós possamos apressar isso, que a Prefeitura de Cuiabá, o 

Governo de Estado possa fazer a identificação dos dois lados do viaduto Ramis Bucair. 

Também, Sr. Presidente, quero agradecer e junto com Vossa Excelência... Vossa 

Excelência recebeu ontem das mãos do Secretário Marcelo Duarte Monteiro esta revista. Esta 

revista é um resumo do que a Secretaria de Estado de Infraestrutura fez nos últimos três anos. E aqui 

está pormenorizadamente, detalhadamente aquilo que eu havia dito nas Sessões de anteontem e 

ontem, os dois mil e quatrocentos quilômetros de asfalto novo e reconstruído, quilômetro por 

quilômetro, MT por MT, cada metro, cada quilômetro está aqui. Então, passaremos ainda hoje às 

mãos dos 24 colegas Deputados este documento. 

O SR. PRESIDENTE (DR. LEONARDO) – Convido os Srs. Deputados e a Srª 

Deputada a se inscreverem no Pequeno Expediente. 

Com a palavra, o Deputado Saturnino Masson. 

O SR. SATURNINO MASSON – Sr. Presidente, colegas Deputados, Srª Deputada 

e imprensa. 

Venho nesta manhã sugerir ao nosso Secretário de Infraestrutura e Logística, 

Marcelo Duarte, já estivemos conversando, mas é preciso alertarmos, e o meu nobre colega 

Deputado Wagner Ramos é testemunha, que com essa chuvarada grande que houve esses dias, 

muito extensas, a nossa estrada MT-246, que liga Jangada a Barra Bugres, tem um trecho que 

danificou muito. Abriram diversos buracos e está muito perigoso morrer pessoas naquele trecho.  
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Então, faço um apelo, um pedido ao nosso Secretário que fale com a empreiteira e 

que dê um tratamento naquele trecho muito urgente ainda esta semana para que nós possamos 

trafegar com tranquilidade. A estrada está empreitada, está fazendo meio lentamente, mas está 

fazendo. 

Há um compromisso do Governo do Estado e também do Secretário Marcelo de 

que irão dar continuidade e o acabamento da estrada até Barra do Bugres; de Barra de Bugres para lá 

está ficando muito bonita, está ficando bom, está chegando ao Distrito de Assari, de Nova Olímpia, 

vindo para Assari, mas esse trecho de Barra do Bugres está muito perigoso. 

Então, fica o nosso pedido, o nosso apelo para que o Governo do Estado e o 

Secretário Marcelo façam com urgência essa melhoria, esse tapa buraco para que possamos trafegar 

com tranquilidade naquele trecho. 

Era o que eu tinha para o momento, Sr. Presidente. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (DR. LEONARDO) – Com a palavra, o nobre Professor 

Allan Kardec. 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Sr. Presidente, nobres Pares, imprensa, 

todos que nos acompanham pela Rádio Assembleia, TV Assembleia, pelas redes sociais da 

Assembleia Legislativa, faço uso do Pequeno Expediente, senhoras e senhores, para anunciar 

oficialmente o meu retorno ao Partido Democrático Trabalhista - PDT.  

O PDT foi fundado em 1979 por meio da anistia internacional e da 

redemocratização do Estado brasileiro. O PDT teve, nas suas bases fundamentais, Leonel Brizola e 

Darci Ribeiro, da intelectualidade brasileira; e, no centro dos debates políticos, a educação como 

política-mãe.  

Eu fui filiado ao PDT e retorno a casa com muito orgulho, agradeço ao nosso 

Presidente, Deputado Zeca Viana, e a todos os companheiros pedetistas pela recepção desse Partido 

que tem história em Mato Grosso, esse Partido que tem história no Brasil. Um servidor público, 

filho de uma professora, forjado na luta comunitária, no momento estudantil, e forjado nos ideais 

trabalhistas retorna a sua casa para fortalecer o Partido de Leonel Brizola no Estado de Mato Grosso. 

Portanto, Sr. Presidente, farei uso aqui desta tribuna, a partir de hoje, no Partido 

Democrata Trabalhista no Estado de Mato Grosso, e viva a Internacional Socialista que tem como 

símbolo a rosa vermelha, a rosa de Luxemburgo, viva Darcy Ribeiro e todos aqueles que acreditam 

na educação pública de qualidade e integral para a transformação da sociedade. 

 De volta ao PDT, mas na luta pelo servidor público do Estado de Mato Grosso; na 

luta pela sustentabilidade do Estado que precisa transformar as suas riquezas primárias, porque há 

trezentos anos exportamos apenas a produção primária, precisamos verticalizar a nossa produção e 

industrializá-la. Precisamos, de uma vez por todas, fazer do turismo ecológico um grande negócio 

para a ampliação de renda e emprego no Estado de Mato Grosso. 

 Cuiabá retoma um espaço importante na política, que muitas vezes foi utilizado 

como trampolim, mas hoje retorna um pedetista aqui nas fileiras da Assembleia Legislativa, e com a 

oposição já consolidada neste Parlamento, juntos, ampliamos, então, as possibilidades de construir 

um novo projeto para Mato Grosso. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (DR. LEONARDO) - No Pequeno Expediente, com a 

palavra, o Deputado Adalto de Freitas (TRANSFERE), com a palavra, Deputado Sebastião 

Rezende. 
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O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento 

também os servidores da Casa e todos aqueles que prestigiam esta Sessão, Sr. Presidente. 

Trago apenas a minha satisfação de ter no ano de 2017... E está em tramitação na 

instituição Bombeiro Militar a implantação da Companhia de Bombeiro Militar no Município de 

Alto Araguaia e também em Campo Novo dos Parecis. Na realidade, é um desejo há muito tempo 

aguardado, e nós temos trabalhado muito nesse sentido, até porque Alto Araguaia é um Município 

em que temos grandes empresas instaladas, até pelo fato de termos ali um terminal ferroviário, as 

empresas  se instalaram ali e a demanda é muito grande. E a necessidade da Companhia de 

Bombeiro Militar é algo premente. 

Gostaria de agradecer ao Governador Pedro Taques por estar nos atendendo neste 

pleito; o Comandante de Bombeiro Militar tem sido solícito, o Comandante Regional de 

Rondonópolis; e também o Prefeito Municipal, que não tem medido esforços em viabilizar a 

estrutura física para essa implantação. 

Quero deixar aqui também os cumprimentos ao Prefeito Gustavo, que tem 

trabalhado nesse sentido, aos nossos companheiros Vereadores.  

E da mesma forma, no Município de Campo Novo do Parecis, já está o termo de 

cooperação técnica disponibilizado para o Prefeito Rafael. Nós esperamos o mais rápido possível 

que o Prefeito Rafael assine esse termo de cooperação técnica para que a implantação possa ocorrer, 

e também haverá a participação da Prefeitura com a estrutura física e também uma parte de pessoal 

para que possamos ter também a Companhia de Bombeiro Militar, no Município de Campo Novo do 

Parecis, que é um Município próspero, pujante, e está numa região estratégica, e poderá atender 

melhor aquela região, Sapezal, Brasnorte, que precisa da presença da Companhia de Bombeiro 

Militar. 

Fica aqui apenas esse registro, dizendo que nós vamos continuar trabalhando no 

sentido de fortalecer a Companhia de Bombeiro no Estado. 

(MATÉRIA APRESENTADA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.) 

REQUERIMENTO: Com fulcro nos Termos Regimentais Vigentes, requeiro à 

Mesa Diretora, que convoque Sessão Solene a ser realizada no dia 07 de abril do corrente às 10h na 

Igreja Assembleia de Deus no Município de Juína/MT. 
O SR. PRESIDENTE (DR. LEONARDO) - Ainda no Pequeno Expediente, 

Deputado Adalto de Freitas. 

O SR. ADALTO DE FREITAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero ocupar este 

Pequeno Expediente para encaminhar à Mesa Diretora uma indicação para que seja formado um 

grupo de estudo e trabalho para a discussão dos estudos para os limites do Parque da Serra Azul, em 

Barra do Garças. Esse parque foi criado há muitos anos e nós estamos apresentando à Mesa, nesta 

manhã, e solicitamos que seja criado esse grupo de estudos. Pedimos à Mesa Diretora o apoio e, da 

mesma forma que houve por parte desta Casa a responsabilidade com os trabalhos para que 

pudéssemos fazer a legalização do Parque Ricardo Franco, nós também queremos fazer com que o 

Parque da Serra Azul, em Barra do Garças, também, depois de muitos anos, as coordenadas que 

foram feitas à época, sem o devido estudo local...  

Ele tem trazido muitas contrariedades, pois a população já habitava na fralda da 

Serra Azul e essa habitação, hoje, está fora do contexto legal, tendo até mesmo que destruir 

residências, fazer com que as áreas não possam ser regularizadas, não possam ser vendidas. Então, 

temos, sim, ajustes a serem feitos. E para que seja feito, dentro da ordem, dentro do espírito de 

somar os esforços para uma melhor qualidade nesses trabalhos, para fazer um novo 

georreferenciamento, que é o instituto legal, atual e de precisão, para fazer justiça àquela questão 
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dos limites do parque, nós entregamos à Mesa Diretora para que, assim, demos andamento e criemos 

esse grupo de trabalho. 

Era o que tínhamos, Sr. Presidente.  

Muito obrigado.    

O SR. PRESIDENTE (DR. LEONARDO) - No Pequeno Expediente, com a 

palavra, a Deputada Janaina Riva.  

A SRª JANAINA RIVA - Obrigada, jovem Presidente Dr. Leonardo, em seu 

nome, quero cumprimentar todos os presentes, a imprensa e os que acompanham das galerias a 

nossa Sessão. 

Dar boas-vindas ao Senador José Medeiros que está aqui pelos nossos corredores. 

O Senador tem orgulhado e muito o Estado de Mato Grosso. É um homem que tem uma postura 

muito firme, muito ética no Senado, grande representante da população mato-grossense. 

Sr. Presidente, apresentarei um Requerimento solicitando informações a respeito 

da dispensa de licitação para retomada das obras do complexo da Salgadeira, bem como cópia do 

Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual. 

Apresentarei, também, Moções de Aplausos a todos os premiados no Top Farm, 

realizado em Primavera do Leste, na semana passada, aliás, desculpe-me, segunda feira. Eu tive o 

prazer de estar lá com o Prefeito Leonardo Bortolin acompanhando as premiações de grandes 

produtores que realizaram grande trabalho em Mato Grosso.  

Então, apresentarei Moções de Aplausos a cada um dos premiados que estiveram 

no evento. Dentre eles estavam... O Ministro Blairo Maggi não esteve presente, mas estava 

representado pelo Secretário Neri Geller, foi um dos homenageados; a Srª Norma Gatto foi a mulher 

destaque, assim como outros trabalhadores de Primavera do Leste, como, por exemplo, o Sr. Odair 

Piccini, o Grupo Nativa,  FSBio Energia, Moacir Tomazetti, Mário Wolf Filho, Nivaldo Miquetti, 

Marcos Roberto Bravin, Drª Norma Gatto - como disse há pouco -, Amarildo Merotti, a Casa do 

Peixe, Gilberto Goelner, Paulo Lucion.  

E, também, os homenageados: Ricardo Roberto, Aroldo Clain, Sérgio Stefanello, 

Iraldo Ebertz, Casa do Roncador, Ortêncio Paro e Ministro Blairo Maggi como eu disse há pouco. 

Então, apresentarei Moções de Aplausos a todas essas pessoas que ajudam que 

Mato Grosso seja o Estado representativo e produtor que é. 

Quero apresentar outras Projetos de Lei e Indicações: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: Modifica a Lei Complementar nº 112, de 

1º de julho de 2002, que “institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado 

de Mato Grosso”. 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos, 

no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 

Também, quero fazer uma indagação, Sr. Presidente. 

Estamos aqui com o Líder e com o Vice-Líder do Governo, o Deputado Dr. 

Leonardo e o Deputado Wilson Santos, para dizer que, hoje, o SAMU amanheceu com 90 DGAs 

desligados.  

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO ASSUME A PRESIDÊNCIA ÀS 9H57MIN.) 

A SRª JANAINA RIVA - O SAMU já tem muita dificuldade para trabalhar e 

atender... (TEMPO ESGOTADO)... 

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

Deputada Janaina Rvia. 
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A SRª JANAINA RIVA - O SAMU, que tem muita dificuldade em atender, agora, 

com 90 servidores desligados, se alguém precisar do SAMU, neste momento, talvez, terá dificuldade 

até com o atendente do telefone, porque foram exonerados atendentes, operadores, motoristas, 

enfermeiros e socorristas do SAMU. São 90 servidores.  

Então, quero saber do Governo do Estado um posicionamento sobre esta situação, 

até porque temos lá 3 ambulâncias Mercedes-Benz paradas e, segundo me disseram, o Governo está 

aguardando a Caravana da Transformação para fazer uma grande propaganda  e divulgação do seu 

trabalho, mas sabemos que com saúde não se brinca. Para que não tenhamos outros casos de mato-

grossenses morrendo pelo descaso do Governo eu acho importante que os Deputados ajam para que 

o atendimento no SAMU seja retornado com maior urgência possível.   

Muito obrigada, Sr. Presidente!  

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

Deputado Dr. Leonardo. 

Antes, informo que chegou à Assembleia Legislativa a Mensagem nº 38/18, 

acompanhada do respectivo Projeto de Lei que altera a Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, que 

define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundo e dá outras providências.   

“Ofício/GG/041/2018-SAD, datado em Cuiabá, 04 de abril de 2018, do 

Governador do Estado, Pedro Taques, ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, Deputado Eduardo Botelho:  

Senhor Presidente, 

Submeto à qualificada apreciação dessa augusta Assembleia Legislativa a 

Mensagem nº 38/18, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que  altera a Lei nº 7.958, de 25 de 

setembro de 2003, que define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundo e dá outras 

providências.   

Atenciosamente, 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado. 

 

MENSAGEM Nº 38,        DE  04  DE ABRIL DE 2018. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhora Deputada, 

No exercício da competência estabelecida no artigo 42, da Constituição do Estado, 

tenho a elevada honra de dirigir-me às Vossas Excelências para submeter à apreciação dessa Casa de 

Leis, o anexo Projeto de Lei que „altera a Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, que define o 

Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundo e dá outras providências‟. 

O projeto de lei em anexo tem como objetivo atualizar a Lei nº 7.958, de 23 de 

setembro de 2003, medida necessária para a execução dos programas previstos no Plano de 

Desenvolvimento de Mato Grosso, em conformidade com as reais demandas de cada setor no atual 

contexto econômico, o que ainda refletirá no incentivo para a  retomada do desenvolvimento de 

diversos setores na economia mato-grossense. 

Esta proposta visa a criar a possibilidade do CONDEPRODEMAT, colegiado 

composto pelo Poder Executivo e os seguimentos da sociedade mato-grossense definirem as 

condições e as contrapartidas exequíveis de acordo com a característica de cada um dos 05 

programas previstos no Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso. 

Dentre as alterações propostas destaca-se a criação de um novo conceito ao 

PRODEIC, fomentando o desenvolvimento de cadeias produtivas importantes para o Estado, sem 
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deixar de lado a atração de investimentos, permitindo o desenvolvimento sustentável, baseado na 

isonomia de tratamento entre os beneficiários e diluindo a chance de uso maléfico, como 

notoriamente foi utilizado em outra época.  

A proposta também busca comtemplar aos empreendimentos industriais já 

instalados no Estado e que dependem do PRODEIC para a manutenção de suas atividades 

industriais, consequentemente, dos empregos por eles gerados, sem gerar dispêndio que inviabilize o 

enquadramento ao programa. 

Outro ponto de destaque é a possibilidade de permitir o acesso  as micros e 

pequenas empresas em um dos programas previstos no plano de desenvolvimento, assegurando 

ferramentas de desenvolvimento para quase 90% do empresariado mato-grossense, gerando 

emprego e renda para aqueles que mais precisam. 

Diante das razões expostas, e por entender que a alteração proposta tem como 

escopo o atendimento do interesse maior, que é o interesse público, encaminho o presente Projeto de 

Lei à apreciação deste Parlamento, contando, como de costume, com a colaboração de Vossas 

Excelências para a conversão em lei. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de abril de 2018. 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado. 

 

PROJETO DE LEI Nº      DE             DE                            DE 2018. 

 

Altera a Lei nº 7.958, de 25 de 

setembro de 2003, que define o Plano 

de Desenvolvimento de Mato Grosso, 

cria Fundo, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o art. 7° da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

‘Art. 7º Fica autorizada a fruição do incentivo fiscal ao contribuinte que se 

integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do art. 1° e/ou os submódulos 

destes, desde que cumpridas as condições previstas nesta lei, no seu regulamento e nas 

obrigações complementares estabelecidas pelo CONDEPRODEMAT. 

Parágrafo único As obrigações complementares e as contrapartidas, 

previstas no caput deste artigo, devem observar as características especificas de cada módulo e 

de cada submódulo desta lei, mediante indicadores que reflitam o retorno social, econômico e 

ambiental.‟ 

Art. 2º Fica alterado o art. 8º da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, alterado 

pela Lei nº 10.453, de 20 e outubro de 2016, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

‘Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de 

Mato Grosso – PRODEIC terá como objetivo estratégico promover o desenvolvimento 

econômico e social, considerando a relevância e a importância das cadeias produtivas para o 

Estado de Mato Grosso, a verticalização do processo industrial e o alcance social mediante a 

implantação dos seguintes submódulos: 
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I – PRODEIC Investe Mato Grosso - com o objetivo de promover o 

desenvolvimento industrial por meio de investimentos na forma de ampliação, revitalização e 

modernização de unidades existentes ou criação de plantas industriais; 

II – PRODEIC Investe Confecção Mato Grosso - com o objetivo de 

promover o desenvolvimento industrial, a agregação de valor às matérias primas oriundos da 

cadeia produtiva do algodão, de origem mato-grossense; 

III – PRODEIC Investe Madeira Mato Grosso - com o objetivo de 

promover o desenvolvimento industrial, a agregação de valor às matérias primas oriundas da 

cadeia produtiva da madeira, de origem mato-grossense; 

IV – PRODEIC Investe Trigo Mato Grosso - com o objetivo de 

promover o desenvolvimento industrial, a agregação de valor às matérias primas oriundas da 

cadeia produtiva do trigo; 

V – PRODEIC Investe Couro Mato Grosso - com o objetivo de 

promover o desenvolvimento industrial, a agregação de valor às matérias primas oriundos da 

cadeia produtiva do couro; 

VI – PRODEIC Investe Mato Grosso Biocombustíveis - com o 

objetivo de estimular a produção e o consumo do biocombustível, e seus subprodutos, derivados 

de matéria prima oriunda da agropecuária mato-grossense; 

VII – PRODEIC Investe Mineração Mato Grosso - com o objetivo de 

promover o desenvolvimento industrial, a agregação de valor às matérias primas oriunda da 

cadeia produtiva mineral mato-grossense; 

VIII – PRODEIC Investe Laticínios Mato Grosso - com o objetivo de 

promover o desenvolvimento industrial, a agregação de valor às matérias primas oriundas da 

pecuária leiteira mato-grossense; 

IX – PRODEIC Investe Energias Renováveis Mato Grosso - com o 

objetivo de promover o desenvolvimento industrial, incentivar a produção e o consumo de 

energia elétrica proveniente de fontes renováveis; 

X – outros submódulos de interesse estratégico para o 

desenvolvimento industrial do Estado de Mato Grosso a serem definidos pelo 

CONDEPRODEMAT. 

§ 1º Para fins de enquadramento ou renovação do benefício fiscal 

previsto neste artigo, entende-se por atividade industrial a execução de qualquer operação que 

modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, 

ou o aperfeiçoe para consumo. 

§ 2º Para efeito desta lei não se considera produto industrializado: 

I – a comercialização de produtos a granel; 

II – produtos empacotados em embalagens de apresentação com 

peso superior a 20 kg. 

§ 3º Fica dispensada a exigência da realização de investimentos 

adicionais, para reenquadramento ou renovação de empresas industriais que foram beneficiadas 

anteriormente pelo Programa previsto neste Capítulo.‟ 

Art. 3º Fica alterado o art. 9º da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, alterado 

pela Lei nº 9.932, de 07 de junho de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

„Art. 9º O usufruto dos benefícios previstos neste Capítulo fica 

condicionado ao enquadramento prévio junto Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico de Mato Grosso – SEDEC do contribuinte industrial, efetuado por requerimento 
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próprio e aprovado pelo CEDEM, desde que atendam aos requisitos desta lei e do seu 

regulamento aplicável a cada submódulo, bem como ao cumprimento do disposto no art. 7° e 

no art. 10 desta lei. 

§ 1º O benefício fiscal ao contribuinte credenciado em qualquer 

submódulo de que trata este Capítulo consistirá na concessão de: 

I - redução de base de cálculo nas operações internas próprias, e/ou; 

II - crédito presumido nas operações interestaduais, e/ou; 

III - diferimento do ICMS na aquisição de bens para o ativo 

permanente, matéria prima, e/ou; 

IV - diferimento para o momento da saída subsequente o 

lançamento do imposto incidente nas operações internas realizadas entre indústrias 

enquadradas nos mesmos submódulos deste artigo, e ou; 

V - diferimento às operações internas e interestaduais de aquisição 

de matérias primas por contribuinte industrial credenciado e optante do Simples Nacional, 

com CNAE-Fiscal de indústria de confecção, do trigo e de madeira, sendo dispensado o 

recolhimento do ICMS devido pelas operações antecedentes em caso de interrupção, desde 

que seja recolhido na operação subsequente, o ICMS devido nos termos da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 2º A carga tributária e os prazos para fruição dos contribuintes 

industriais credenciados nos submódulos deste artigo serão definidos pelo Conselho 

Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT.  

§ 3º Não poderá ser enquadrado nos submódulos do Programa previsto 

no caput o estabelecimento que for beneficiário de incentivos e/ou benefícios fiscais 

incompatíveis com os definidos nesta lei, na mesma operação. 

§ 4º A fruição do benefício decorrente do módulo de que trata este 

Capítulo não impede a empresa nele enquadrada de pleitear os benefícios instituídos pelo 

Programa de Desenvolvimento Industrial - PRODEI, criado pela Lei nº 5.323, de 19 de julho 

de 1988. 

§ 5º revogado. 

§ 6º vetado.‟ 

Art. 4º Fica acrescentado o art. 9-A à Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, 

com a seguinte redação: 

„Art. 9º-A Para fins de renovação dos benefícios fiscais de que trata o 

Capítulo II desta Lei, as obrigações previstas nos instrumentos concessivos ao contribuinte 

beneficiário, em virtude das disposições dessa lei, poderão ser substituídas pelo cumprimento 

de obrigações sociais do Governo, na forma disposta neste artigo. 

Parágrafo único A substituição das exigências não cumpridas pela 

empresa pretendente da renovação do benefício fiscal, de que trata o caput, serão avaliadas e 

dimensionadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM.‟ 

Art. 5º Fica alterado o art. 12 da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

„Art. 12 O módulo Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso-

PRODER terá por finalidade proporcionar condições de desenvolvimento e competitividade 

ao agronegócio mato-grossense, integrando os aspectos de apoios produtivos, tecnológicos, 

organizacionais, ambientais e de mercado, no intuito de promover as atividades agropecuárias 

relevantes para o Estado e a geração de renda. 
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Parágrafo único Cabe ao Conselho de Desenvolvimento Agrícola 

Empresarial - CDAE, juntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico- SEDEC, a avaliação e a definição dos segmentos econômicos que serão 

beneficiados e dos indicadores de resultados, procedendo posteriormente à análise dos projetos 

de enquadramento de beneficiários.‟ 

Art. 6º Fica autorizado, em caráter excepecional, a aprovação de renovação do 

benefício fiscal de que trata o Capítulo II da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, quando constatada 

divergência entre o prazo de fruição do benefício estabelecido no Termo de Acordo celebrado pela 

empresa industrial e o registrado na Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ.  

§ 1º O prazo para protocolizar o pedido de renovação do benefício fiscal de que 

trata o caput será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta lei. 

§ 2º A renovação do benefício fiscal, se concedida, terá efeitos retroativos a data do 

vencimento do benefício fiscal previsto no Termo de Acordo celebrado pela empresa industrial. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º Fica revogado o inciso IV do artigo 11-A da Lei nº 7.958, de 25 de setembro 

de 2003.  

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  de         de 2018, 197° da Independência e 130° da 

República. 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado.” 

 

Só registrar a entrada desta Mensagem. 

Solicito ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa fazer o registro desta Mensagem, 

de autoria do Governo, na Assembleia Legislativa. 

Com a palavra, o nobre Deputado Dr. Leonardo. 

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

acompanham pela TV Assembleia Legislativa. 

 Mais uma vez, já aproveitando o ensejo da Deputada Janaina Riva, dizer que nos 

reunimos, na semana passada, com a comissão de servidores condutores de ambulância do SAMU 

que estiveram presentes no nosso gabinete levando algumas demandas. E eles, hoje, estão 

novamente presentes na Casa. Estavam em nosso gabinete aguardando para mais uma reunião.  

Os cargos ocupados no SAMU eram cargos DGAs, cargos de confiança. E a 

Secretaria Estadual de Saúde aproveitou esse ensejo, neste momento, para fazer teste seletivo e fazer 

a transposição, retirar esses cargos de confiança e fazer teste seletivo para diversas áreas como 

Vossa Excelência comentou. Fizemos algumas solicitações do edital desse teste seletivo que foi 

encaminho à Secretaria de Saúde. Fizemos alguns andamentos necessários para as correções, 

principalmente no que diz respeito aos condutores de ambulância dos quais a terminologia que 

estava lá era inadequada. Há, também, a questão de que mexe na estrutura financeira com relação à 

qual solicitamos atenção do Secretário Luiz Soares e da Secretária Adjunta Viviane para as 

correções necessárias.  

Estamos aguardando para hoje uma reunião com esses profissionais que trabalham 

no SAMU aos quais quero aproveitar para deixar um forte abraço a todos os integrantes: às pessoas 

que ficam no administrativo, na rádio e na comunicação, àqueles que vão às ruas, aos condutores, 

médicos, técnicos de enfermagem, assistentes, pessoal da limpeza, enfim, a todos que têm esse 

trabalho estressante que é o serviço de atendimento de urgência e emergência que vai às ruas, que 
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faz atendimento às ocorrências nos locais necessários quando do chamamento da população. Então, 

são bravos! São heróis! 

Só quem trabalha... Eu sou Médico de profissão, já pude fazer alguns transportes e 

sei tensão que é! Imagina você estar no dia a dia do atendimento, do plantão, normalmente, não há 

atenção especial para esses profissionais e a opção da Secretaria Estadual de Saúde foi fazer um 

teste seletivo. 

Mas, Sr. Presidente, também, aproveito, ainda reforçando as palavras  do meu 

professor querido Deputado Wilson Santos, para dizer que, ontem,  tivemos acesso a este material 

que foi entregue  pela SINFRA. Aqui está o material imprenso. Ele traz detalhes dessa parte até 

nesta data dos trabalhos do Governo Pedro Taques. Traz trecho a trecho do que foi construído, 

reconstruído, reformado, outras informações inerentes ao trabalho da Secretaria de Infraestrutura e 

Logística. Eu vou distribuir para todos os Deputados, à Deputada Janaina Riva, Deputado Zeca 

Viana que trouxe a esta tribuna diversas indagações. Todos os Deputados receberão o 

folhetim...(TEMPO ESGOTADO)... 

Peço mais 2 minutinhos, Sr. Presidente, para concluir. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Concedo mais 2 minutos para o 

Deputado concluir. 

O SR. DR. LEONARDO - Já temos todas as informações necessárias. Ainda, se 

necessário for, com certeza, há outras informações que o Secretário e todo o Secretariado do 

SINFRA se colocam à disposição de todos os Deputados para colocarem pormenorizadamente todos 

os trechos. Porque aqui traz um resumo: convênio, ordens de serviço, qual a MT, quantos 

quilômetros foram construídos de novo asfalto. Na outra folha traz... Então, são 1.000 quilômetros 

de estradas construídas, trecho a trecho; 1.400 quilômetros de reconstrução trecho a trecho, 

quilômetro por quilômetro; se está finalizado; se não está; em que fase está. E traz outras 

informações das premiações que a SINFRA recebeu, traz as regiões, enfim, diversos assuntos, sobre 

o FETHAB, FETHAB II, trafegabilidade em estradas de rodovias não pavimentadas. Traz 

informações sobre o Pró-Concreto, traz informações sobre as concessões, sobre as parcerias 

internacionais que a SINFRA trouxe; a questão dos aeroportos também compete à SINFRA; fala 

sobre as licitações; expansão da malha ferroviária no Estado de Mato Grosso e outras questões estão 

contempladas nesta revista que traz as informações. 

Colocamos à disposição toda Secretaria, caso os Deputados queiram estar presente 

em Sessão ou em uma reunião de Colégio de Líderes ou em outro momento para trazer o Secretário, 

e o Secretário trazer essas informações. 

E como eu falei, os nossos amigos do SAMU aqui chegaram. 

Sejam bem-vindos! 

No momento oportuno estaremos fazendo a nossa reunião para atender as 

demandas e levá-las, novamente, à Secretaria de Estado de Saúde. 

Quero deixar meus parabéns a todos os servidores do SAMU! Vocês são heróis! 

Parabéns pelo trabalho! Nós precisamos de vocês firmes e fortes lá trabalhando e vamos estar juntos 

para resolver seus problemas. 

(MATÉRIA APRESENTADA ) 

REQUERIMENTO: Nos Termos dos arts. 177 do Regimento Interno desta 

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

realização de Sessão Solene para entrega de Moções de Aplausos, Comendas e Títulos de Cidadão 

Mato-Grossense, a realizar-se no dia 14 de junho de 2018, às 19h, no Plenário das Deliberações 

“Deputado Renê Barbour”, nesta Casa de Leis. 
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Sr. Wilson Santos – Pela Ordem, Sr. Presidente. 

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

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, baseado no Regimento Interno da 

Casa, no capítulo das Comissões Permanentes e na condição de membro mais velho da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, eu convoco a reunião para  escolha do Presidente e do Vice-

Presidente da CCJR após o término desta Sessão, na sala ao lado do Plenário Deputado Renê 

Barbour. 

 Os Deputados Max Russi, Dr. Leonardo, Oscar Bezerra, Janaina Riva e Wilson 

Santos são os membros titulares da CCJR, indicados pelas respectivas Bancadas: da Situação, da 

Oposição e do Bloco Independente.  

Membros Suplentes: Deputados Sebastião Rezende, Saturnino Masson, Pedro 

Satélite, Romoaldo Júnior e Zeca Viana. 

Então, logo após o encerramento desta Sessão Ordinária, na sala anexa, ao lado do 

Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, para cumprimento do Regimento Interno do 

Parlamento, a eleição do Presidente e do Vice-Presidente para o próximo exercício. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Em relação a essa convocação 

que o Deputado Wilson Santos acabou de fazer, eu sugiro a todas as Comissões que se reúnam e 

definam logo o Presidente e um calendário, inclusive, de reuniões para debater os projetos pendentes 

que estão em cada Comissão, especialmente nas Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de 

Orçamento onde têm vários projetos parados. 

A Srª Janaina Riva – Sr. Presidente, concede-me a palavra pela Ordem? 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Com a palavra, pela Ordem, a 

Deputada Janaina Riva. 

A SRª JANAINA RIVA – Sr. Presidente, o Deputado Dr. Leonardo respondeu 

aqui, só quero deixar uma sugestão a Vossa Excelência, que vem liderando várias discussões nesta 

Casa, inclusive com os filantrópicos, e quero parabeniza-lo por isso, que não é o papel de um 

Presidente de Assembleia Legislativa fazer essa interlocução, mas Vossa Excelência tem a 

sensibilidade de que o momento é de todos e Vossa Excelência tem feito, para que Vossa Excelência 

possa também articular uma reunião para tratar dessa questão do SAMU.  

Como isso aconteceu, hoje de manhã eles viram que estão desligados, esses 

noventa, tenho certeza que Vossa Excelência sabe que os servidores do SAMU são os primeiros a 

apanhar quando demora para chegar, quando demora para atender, porque as pessoas não querem 

saber se estão com menos ou com mais servidores, qual é a realidade hoje. 

Então, quero sugerir a Vossa Excelência que faça uma reunião e chame o Líder do 

Governo, o Secretário de Saúde, para tratar dessa questão do SAMU, porque fazer um concurso até 

entendemos que existe a necessidade, mas não dá para desligar antes de ser feito o concurso para 

que as pessoas fiquem sem atendimento do SAMU.  

Era essa a minha solicitação a Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Ok, Deputada Janaina. Eu vou 

atender a sua sugestão e fazer a discussão, ainda, hoje. 

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

proposições de autoria dos Srs. Deputados: 

DILMAR DAL BOSCO: 
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“PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao 

consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de 

assistência à saúde no caso de negativa de cobertura e dá outras providências. 

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 uma ambulância para atender a demanda do distrito de entre rios no Município de 

Nova Ubiratã. 

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

Taques, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Educação, Esportes e Lazer, Marco Aurélio 

Marrafon, a disponibilização de um micro-ônibus para atender os atletas do Município de Nova 

Ubiratã. 

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 de 3 (três) km de estradas a realizar no início da cidade de Luciara. 

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

Taques, com cópia ao Sr. Marcos Marrafon, Secretario de Educação, Esporte e Lazer, a necessidade 

da implantação de uma Unidade da Escola Militar Tiradentes no Município de Campo Novo do 

Parecis.” 

 

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

Secretário de Estado de Segurança Pública, a construção de uma base da Polícia Militar, localizada 

no Distrito de Três Fronteiras, na Comunidade de Taquaruçu do Norte, no Município de Colniza. 

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

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e ao Secretário de Estado de Cidades, a 

necessidade de pavimentação asfáltica e obras de melhoria das vias de acesso na Comunidade de 

Taquaruçu do Norte, no Município de Colniza. 

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

Secretário de Estado de Saúde, a necessidade de ações de políticas públicas ao combate da epidemia 

de malária na região da Comunidade de Taquaruçu do Norte, no Município de Colniza. 

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

Secretário de Estado de Educação, a necessidade da destinação de recursos financeiros para a 

construção de escola na região da Comunidade de Taquaruçu do Norte, no Município de Colniza. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Prefeito de Cuiabá, com cópia ao Exmº Sr. 

Secretário de Obras Públicas Municipal, a necessidade de pavimentação asfáltica de ruas do Bairro 

Tancredo Neves, em Cuiabá.” 

Encerrado o Pequeno Expediente e, devido ao adiantado da hora, passemos à 

Ordem do Dia.  

Eu peço aos Srs. Deputados que não saiam do plenário para que possamos votar 

pelo menos os Requerimentos e as Moções que se encontram aqui.  

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. João 

Batista Vaz da Silva, Prefeito Municipal de Nova Xavantina, extensiva ao Presidente da Câmara 

Municipal e a toda população, pelo transcurso do aniversário do município, comemorado no dia 14 

de abril. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Raimundo 

Nonato de Abreu, Prefeito Municipal de Barra do Bugres, extensiva ao Presidente da Câmara 
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Municipal e a toda população, pelo transcurso do aniversário do município, comemorado no dia 19 

de abril. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Emanuel 

Pinheiro, Prefeito Municipal de Cuiabá, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda 

população, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 08 de abril. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Josair 

Jeremias Lopes, Prefeito Municipal de Dom Aquino, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal 

e a toda população, pelo transcurso do aniversário do município, comemorado no dia 14 de abril.  

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

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

Indicações de autoria dos Deputados Eduardo Botelho e Dilmar Dal Bosco 

apresentadas nesta Sessão. 

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

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento nº 113/18, de autoria do Deputado Sebastião 

Rezende, solicitando a realização de Sessão Solene, a ser realizada no dia 07 de abril do corrente, às 

10h, na Igreja Assembleia de Deus, no Município de Juína. 

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 114/18, de autoria do Deputado Dr. 

Leonardo, solicitando a realização de Sessão Especial com o objetivo de entrega de Moções de 

Aplausos, Comendas e Títulos de Cidadão Mato-Grossense. 

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 106/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

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

Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo Duarte, solicitando informações sobre o Programa Mais 

Estradas/MT Integrado. 

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 105/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, 

ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme 

Evangelista Fernandes, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Carlos Avalone, e ao Exmº Sr. Presidente do INDEA, Guilherme Linares Nolasco, 

solicitando informações das cópias GTA-Guias de Trânsito de Animais do ano de 2017.  

Em discussão o Requerimento...  

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

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

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, eu estou vendo muitas notícias muito 

agradáveis sobre a erradicação da febre aftosa em Mato Grosso e muitos parabéns muito justos, mas 

não poderia deixar de fazer um registro aqui. 
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Mato Grosso está há vinte e dois anos sem registrar nenhum foco de aftosa no seu 

rebanho bovino.  

Esse trabalho, Deputado Eduardo Botelho, começou em 1996, na gestão Dante 

Martins de Oliveira.  

O último foco da febre aftosa registrado no nosso rebanho bovino foi em fevereiro 

de 1996, sob a Presidência do saudoso médico veterinário, poconeano e pantaneiro Ênio Arruda.  

O ex-Governador Dante de Oliveira determinou um combate implacável a essa 

moléstia que tanto prejuízo trazia à economia estadual.  

Um Estado com base econômica primária, onde a pecuária sempre teve um peso 

expressivo, não poderia continuar convivendo com a febre aftosa.  

Os mercados nacional e internacional fechavam-se para o gado mato-grossense.  

Eu não poderia deixar de fazer esse registro histórico de que foi no ex-Governador 

Dante de Oliveira que iniciou um combate implacável, duríssimo.  

Fizemos uma parceria com a iniciativa privada, com a FAMATO, com 

associações, com sindicatos rurais; criou-se o FEFA, o Fundo Estadual, e através de recursos do 

FEFA e recursos públicos foi possível, inclusive, Deputado Dr. Leonardo, ajudar o governo 

boliviano a vacinar parte do seu rebanho, especialmente aquele rebanho localizado na fronteira com 

Mato Grosso, porque não bastava, Deputado Pedro Satélite, cuidarmos internamente do nosso 

rebanho.  

Muito gado transportado por Cáceres, por Corumbá, por Ladário, por Rondônia, 

por Guajará-mirim, pelo Acre, acabava chegando a Mato Grosso contaminado. Nós cuidávamos da 

nossa casa, mas, infelizmente, a pecuária boliviana não fazia a sua parte, e no Governo Dante de 

Oliveira criamos o FEFA, em parceira com os pecuaristas, e também estendemos a vacinação a parte 

do rebanho bovino boliviano.  

Então, quero, ao discutir essa matéria, registrar nos Anais deste Parlamento o 

trabalho do grande ex-Governador Dante de Oliveira, do grande ex-Presidente do INDEA, Ênio 

Arruda, ambos falecidos, ambos pantaneiros, que deixaram registrados para sempre na pecuária 

mato-grossense essa contribuição extraordinária.  

Estamos caminhando a passos largos para não só a erradicação da febre aftosa, 

mas também para o fim da vacinação.  

Hoje, se eu não estiver equivocado apenas o Estado de Santa Catarina está livre da 

vacinação e nós nos próximos três, quatro, cinco anos, mantendo essa postura, essa politica 

sanitarista, também estaremos livre da vacinação e atingiremos o mercado mais exigentes para a 

abertura da carne mato-grossense. 

Parabéns! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Continua em discussão. 

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 107/2018, de autoria do Deputado Professor 

Allan Kardec, ao Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando informações 

cópia integral de todos os processos licitatórios, dos contratos e de todos os aditivos de locação de 

automóveis ou de transporte dos servidores para prestarem seus serviços à Caravana da 

Transformação. 
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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. 

Moção de Pesar, de autoria do Deputado Wilson Santos, falecimento da saudosa 

Elza Faria Bucair, ocorrido em Cuiabá em 29 de março de 2018, aos 86 anos de idade, estendendo 

os sentimentos desta augusta Casa a todos os seus familiares e amigos. 

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 Wilson Santos, pela comemoração ao 

aniversário de 40 anos da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada “Brigada Barão de Melgaço”, em 27 

de julho de 2018.  

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 Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Senhor 

Emanuel Pinheiro, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e toda a 

população de Cuiabá/MT, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 08 de 

abril. 

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 Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Senhor Josair 

Jeremias Lopes, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e toda a 

população de Dom Aquino, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 14 de 

abril. 

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 Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Senhor João 

Batista Vaz da Silva, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e toda a 

população de Nova Xavantina/MT, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no 

dia 14 de abril. 

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 Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Senhor 

Raimundo Nonato de Abreu, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e 

toda a população de Barra do Bugres, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no 

dia 19 de abril. 

Em discussão a Moção. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Requerimento nº 0112/2018, de autoria do Deputado 

Saturnino Masson, requerendo a realização de Audiência Pública, para discutir assuntos pertinentes 

a “Regularização Fundiária Rural e Urbana” no município de Tangará da Serra – MT, à realizar-se 

no dia 10 de maio de 2018, às 19:00 h, na Associação Comercial e Empresarial de Tangará da Serra 

- ACITS. 

Em discussão o Requerimento.  

O Sr. Wagner Ramos – Solicito a palavra, para discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Com a palavra, para discutir, 

Deputado Wagner Ramos. 
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O SR. WAGNER RAMOS – Sr. Presidente, esse Requerimento do Deputado 

Saturnino Masson é realmente muito importante. 

Já discutimos isso em outras oportunidades e gostaria de solicitar ao Deputado 

Saturnino Masson para subscrever este Requerimento porque é realmente de fundamental 

importância para a nossa região nessa questão da regularização fundiária, tanto na área rural, como 

na área urbana no Município de Tangará da Serra. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Muito bem Deputado Wagner 

Ramos.  

Continua em discussão. Encerrado a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 

Não há mais matéria a ser votada. 

Declaro encerrada esta Sessão, convocando Sessão Ordinária para a próxima terça-

feira. 

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

Integração – Adalto de Freitas, Max Russi, Dilmar Dal Bosco, Gilmar Fabris, Wagner Ramos, 

Eduardo Botelho, Dr. Leonardo, Pedro Satélite, Saturnino Masson, Sebastião Rezende, Wancley 

Carvalho e Wilson Santos; da Bancada do Bloco Independente – Oscar Bezerra; da Bancada do 

Bloco Assembleia Livre – Professor Allan Kardec e Janaina Riva. 

 Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Baiano Filho (CONFORME O 

MEMORANDO 025/2017), Nininho, da Bancada do Bloco Integração; Guilherme Maluf 

(CONFORME MEMORANDO 041/2018), Mauro Savi, Romoaldo Júnior, Silvano do Amaral e Zé 

Domingos Fraga (CONFORME O MEMORANDO Nº 39/2018), da Bancada do Bloco 

Independente; Zeca Viana e Valdir Barranco (CONFORME MEMORANDO Nº 049/18), da 

Bancada do Bloco Livre. 

Declaro encerrada a presente Sessão. (LEVANTA-SE A SESSÃO). 
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    - Alessandra Maria Oliveira da Silva 

- Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 

- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 
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- Rosivânia Ribeiro de França; 

- Sheila Cristiane de Carvalho; 

- Solange Aparecida Barros Pereira. 

 

 

 


