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O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) – Havendo número regimental, 

em nome de Deus e do povo de Mato Grosso, declaro aberta a presente Sessão. 

Convido os Deputados Wilson Santos e Jajah Neves para assumirem a 1ª e 2ª 

Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS WILSON SANTOS E JAJAH NEVES ASSUMEM A 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) - 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 

21 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 08H.) 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON ) – 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 052/2018, do Gabinete do Deputado 

Dilmar Dal Bosco ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Deputado 

Eduardo Botelho: 

Sr. Presidente, 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a substituição do Deputado Wancley 

Carvalho, como Membro Titular da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, pelo 

Deputado Pedro Satélite. 

Sem mais para o momento, agradecemos com votos de estima e apreço. 

DILMAR DAL BOSCO 

Deputado Estadual. 

Líder do Bloco Integração.” 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) - Encerrada a primeira parte, 

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente.  

Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Começo no Pequeno Expediente fazendo um registro e ao mesmo tempo uma 

homenagem a um moço da minha geração. Tive o privilégio de ser contemporâneo dele na Escola 

Técnica Federal de Mato Grosso, à época dirigida pela Professora Edna Affi e pelo diretor de 

ensino, Coronel Octayde Jorge da Silva, dois exemplos, e quero homenagear nesta manhã o meu 

colega, também professor, Gilberto Nasser Canavarros.  
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Gilberto Nasser Canavarros, de um lado libanês, Nasser, família que adentrou a 

Mato Grosso por Buenos Aires e Assunção, erradicou-se em Rosário Oeste, os Nasser de Rosário 

Oeste, e do outro lado Canavarros. Ele vem a ser neto de uma das mais importantes figuras 

femininas de toda a história de Mato Grosso, o Gilberto Nasser Canavarros é neto da extraordinária 

mulher Zulmira Canavarros, nome do Teatro deste Parlamento Estadual, Zulmira Canavarros, e não 

poderia dar outra coisa, intelectual e um baita de um professor.  

Não sei se todos sabem, mas Gilberto é dramaturgo, poeta, cantor, mas a formação 

acadêmica dele é em física, ele é físico. É licenciado, possui licenciatura plena no curso de física, 

coisa que eu também quase fui, cheguei a fazer cinco semestres na área, faltava só um ano, acabei 

abandonando o curso e optei por estudar, fazer e lecionar história. 

Gilberto é professor do Instituto Federal de Mato Grosso, antiga Escola Técnica 

Federal, antigo CEFET, é cantor e assumiu recentemente a Secretaria de Estado de Cultura no lugar 

do brilhante Jornalista Cléber Lima. 

Neto da Professora Zulmira Canavarros, Gilberto já dirigiu 18 peças teatrais e 

deixou mais de 35 composições musicais. Tem representatividade em nível nacional, fundou aqui o 

Grupo de Teatro Ânima, na década de 1980, que foi um importantíssimo celeiro de artistas nessa 

área de artes cênicas em Cuiabá e Mato Grosso.  

Além de ser um dos idealizadores e cantores do Grupo Alma de Gato, é produtor e 

também diretor... (TEMPO ESGOTADO) 

A antiga Escola Técnica Federal, na qual tive o privilégio de estudar, com o 

Professor Carlão Nascimento, Mimo, Lenildo, aquela plêiade de grandes mestres, Kaminsque, 

Osvaldo Costa, Luciano Albuquerque, foi o berço do pessoal do Ânima, em 1987. 

As Professoras Viturina Vieira Lopes e Ana Maria Rispoli, na verdade, queriam 

realizar uma homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade e pediram ao Gilberto Nasser que 

organizasse um Sarau. Gilberto achou melhor ousar mais e fez uma peça teatral. Ali começava a 

nascer um dos melhores dramaturgos de Mato Grosso.  

O primeiro concurso nacional, Xisto, voltado para arranjadores de música vocal no 

Brasil foi o Festival Brasil Vocal, promovido pelo Banco do Brasil, teve a participação de 62 

concorrentes e 124 arranjos inscritos. Gilberto foi o vencedor do Brasil Vocal, trazendo para Cuiabá 

o troféu e o primeiro lugar em 2011. 

Então, quero parabenizar o Governador Pedro Taques por escolher um mato-

grossense de “tchapa e cruz‟, descendente da cruza de libaneses, como é o nosso neto de libanês o 

Dr. Ueiner Jajah Neves, e o também filho de libaneses o Deputado Guilherme Maluf - os libaneses 

têm uma presença muito forte em Mato Grosso -, quero parabenizar o governador pela escolha e 

desejar sucesso ao meu colega e professor, grande cuiabano e mato-grossense, Gilberto Nasser 

Canavarros. Parabéns! 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) – Muito obrigado, Deputado 

Wilson  Santos, por suas brilhantes palavras. 

Agora convido para sua fala o Deputado Zé Domingos Fraga. (TRANSFERE) 

Com a palavra, o Deputado Jajah Neves. 

O SR. JAJAH NEVES – Sr. Presidente, eminente Deputados aqui presentes, 

servidores desta Casa, galeria, imprensa, todos que nos acompanham. 

Eminente amigo Jurubeba aqui presente, grande abraço, sua presença enriquece 

este plenário. Obrigado pela presença! 

Faço uso deste Pequeno Expediente, Sr. Presidente, para falar da minha alegria por 

uma conquista que obtivemos, pois travamos grandes debates, na Audiência Pública a respeito da 

concessão da Rota Oeste das estradas aqui em Mato Grosso.  
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Um desses trechos está muito prejudicado, sofrido pela irresponsabilidade da Rota 

Oeste por não cumprir o seu papel na entrega do serviço para o cidadão, mas, sim, com a instalação 

de caça níqueis, pois, não são para mim nada mais do que caça níqueis esses pedágios instalados nas 

estradas de Mato Gross. 

Quem sofre muito, quem muito tem sofrido é o povo da minha Várzea Grande, 

principalmente na travessa da Imigrantes, Deputado Eduardo Botelho, daqueles estudantes, daqueles 

alunos, daqueles trabalhadores que atravessam a Imigrantes para o Bairro São Mateus da nossa 

região. 

Os estudantes que atravessam ali, trabalhadores, muitas vezes, estão sendo 

atropelados, porque não têm forma de atravessar, Deputado Zeca Viana. A passarela que havia sido 

prometida e contratualmente pactuada com a Rosa Oeste, infelizmente, não aconteceu. 

Então, nós brigamos muito e falamos que tinha que ter no mínimo um semáforo ali 

para respeitar o cidadão que por ali passa. Graças a Deus, conseguimos que esse semáforo fosse 

colocado.  

Está aqui hoje a dona Adriana, mãe do Alisson que perdeu a vida.  

Um garoto de apenas 8 anos voltando da escola, Deputado Oscar Bezerra, perdeu a 

vida.  

Quanto vale essa vida?  

Talvez a Rota Oeste que têm seus caça níqueis instalados não tenha esse 

entendimento, mas nós que estamos na ponta... 

É por isso que digo da importância de termos Deputados do povo, presentes, junto 

com a sociedade, ouvindo de perto as necessidades. 

Estou muito feliz com essa conquista que tivemos, porque agora pelo menos 

termos uma segurança para esses trabalhadores, para essas crianças quando atravessarem essa BR. 

Principalmente, agora, com a duplicação da Filinto Müller, o trânsito também aumentou muito dos 

veículos que transitam ali, fazendo a travessia para esses bairros. 

Uma grande conquista nós, também, tivemos ao lado do Governador Pedro 

Taques, Deputado Wilson Santos, que fez um investimento dessa envergadura no Município de 

Várzea Grande. Foram quase 30 milhões investidos em Várzea Grande e, muitas vezes, ainda, 

consigo ouvir que o nosso Governo não trabalha, Só da Avenida Filinto Müller. 

Então, realmente, é muito importante e, hoje, eu estou feliz! 

Gostaria aqui de me solidar com a Dona Adriana, mãe do Alisson que perdeu a 

vida voltando da escola.  

Quanto vale essa vida e tantas outras que se perderam ali? 

Pode parecer simples um semáforo nessa travessia, mas pode e deverá salvar 

muitas vidas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e a todos que nos acompanham. 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) – Obrigado, Deputado Jajah 

Neves. 

Agora convido o Deputado Valdir Barranco... (TRANSFERE) 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) - Nos termos do art. 118, § 1º do 

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

WAGNER RAMOS: 

“MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Em conformidade com o Artigo 185-A, do 

regimento Interno, requeiro a Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, a importância de 

aprovar e encaminhar Moção de Congratulação à Escola Especial Favo de Mel, do Município de 

Barra do Bugres, pelo exemplar trabalho realizado em prol dos excepcionais. 
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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Em conformidade com o Artigo 185-A, do 

regimento Interno, requeiro a Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, a importância de se 

aprovar e encaminhar Moção de Congratulação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE, do Município de Barra do Bugres, pelo exemplar trabalho realizado em prol dos 

excepcionais.” 

NININHO 

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

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

de Pesar, na forma: A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por seus membros, 

mediante requerimento do Deputado Estadual Ondanir Bortolini (Nininho), expressa seu profundo 

sentimento de pesar pelo falecimento do senhor Oreste Gobbi, no dia 11 de abril de 2018, em 

Itiquira/MT.” 

ADALTO DE FREITAS 

“INDICAÇÃO: Indico ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópias ao Exmº 

Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e ao Exmº Sr. Secretário de Estado de 

Trabalho e Assistência Social, indicando, a necessidade de viabilizar recursos para a construção de 

escola na Aldeia Teriblé – São Domingos, localizada no município de Luciara.” 

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. 

Com a palavra os Deputados inscritos para suas falas no Grande Expediente. 

O primeiro a chamar é o Deputado Wilson Santos. (TRANFERE) Com a palavra, 

o Deputado Valdir Barranco. (TRANSFERE) Com a palavra, o Deputado Zé Domingos Fraga. 

(AUSENTE) 

Passemos à Ordem do dia. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Wagner Ramos, à Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, do Município de Barra do Bugres, pelo exemplar 

trabalho realizado em prol dos excepcionais. 

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 Wagner Ramos, à Escola 

Especial “Favo de Mel”, do Município de Barra do Bugres, pelo exemplar trabalho realizado em 

prol dos excepcionais. 

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 Pesar, de autoria do Deputado Nininho, pelo falecimento do Sr. Oreste 

Gobbi, no dia 11 de abril de 2018, em Itiquira/MT. 

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 de Informações nº 130/18, de autoria da 

Deputada Janaina Riva, ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de 

Estado de Saúde, para que enviem informações referentes ao não fornecimento de medicamentos 

para o tratamento da doença “hipertensão pulmonar”, pois, mesmo com decisões judiciais, não 

realizam a entrega, ainda mais por ser um pequeno grupo de usuários, ensejando baixo impacto aos 

cofres públicos. 

Em discussão o Requerimento... 

O Sr. Wilson Santos – Concede-me a palavra, para discutir, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) – Com a palavra, para discutir, o 

Deputado Wilson Santos. 
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O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, há muito tempo houve-se críticas em 

relação à gestão da chamada Farmácia de Alto Custo, mas quero registrar nos Anais da Casa matéria 

circulada no site Mídia News, no aniversário de Cuiabá, dia 08 de abril deste ano, às 10h50min, 

assinada pelo profissional Alair Ribeiro, quero parabenizar o profissional dono da fotografia e não 

há o nome do jornalista da redação. 

Diz a matéria: 

“Secretaria de Estado de Saúde reorganiza dispensação e economiza 2 milhões e 

900 mil reais na Farmácia de Alto Custo. Ação foi apoiada pelo UNOPS no âmbito do Projeto Rede 

Cidade da Saúde. 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), no âmbito do Projeto Rede Cidade da 

Saúde, normalizou o abastecimento de medicamentos da Farmácia de Atendimento ao Componente 

Especializado, Farmácia de Alto Custo, e reduziu em mais de R$ 2,9 milhões o gasto do Estado 

nessa área. 

A retomada da produção da Autorização para Procedimentos de Alta 

Complexidade/Alto Custo, APACs, possibilitou garantir o acesso aos pacientes que necessitam dos 

remédios.   

O trabalho foi realizado pelas áreas técnicas da SES-MT, a Superintendência de 

Assistência Farmacêutica-SAF com o apoio da área técnica de Controle e Avaliação e do 

especialista em assistência farmacêutica do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - 

UNOPS, Suetônio Queiroz, consultor do Projeto Rede Cidade da Saúde.   

Os medicamentos em questão são usados para tratar mais de 70 patologias de 

acordo com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde, por 

exemplo, para Alzheimer, Parkinson, artrite reumatoide, esquizofrenia, doença de Crohn, hepatites 

virais, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, distúrbios de crescimento, além de pacientes 

em hemodiálise e/ou transplantados, entre outros tratamentos. 

O preenchimento correto e regular das APACs permite que o Estado receba os 

medicamentos que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e o reembolso daqueles que são 

adquiridos pelo Governo Estadual, mas garantidos pelo Ministério por pactuação entre os gestores 

do Sistema Único de Saúde -SUS, de acordo com o especialista do UNOPS. 

Dessa maneira, a SES-MT recebe recursos federais a partir desse envio do 

histórico de dispensações, economizando recursos estaduais, garantindo que o medicamento seja 

disponibilizado para quem precisa. 

Em outubro do ano passado, o valor de produção por APACs foi de, 

aproximadamente, 103 mil reais; já em janeiro deste ano, atingiu 1,2 milhão de reais, mês de menor 

e maior produção. Numa comparação entre meses do mesmo ano, em fevereiro de 2017, a produção 

foi em torno de 210 mil reais, já no mesmo período deste ano chegou a quase 01 milhão de reais. 

Os repasses do Ministério da Saúde para a SES-MT, referentes ao trimestre de 

dezembro a fevereiro, será de R$ 2.983.032,41. Valor mais alto desde a publicação da Portaria nº 

1.554/2013, que regulamenta a execução do componente especializado. 

Além do ganho financeiro, Siriana Maria da Silva, Secretária Adjunta de Unidades 

Especializadas, observa a importância da reorganização da situação das autorizações. Ela acredita 

que este cenário aumentará o acesso aos medicamentos de forma mais eficiente aos pacientes que 

dele necessitam. 

Também explica...” – continua a Secretária Adjunta – “...que a reorganização 

permitiu que a SES tenha mais informações e conta que atualmente a Secretaria negocia com os 

fornecedores para garantir o acesso aos medicamentos de alto custo que são comprados por ela. 
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A produção de APACs foi priorizada na atuação do Projeto Rede Cidade da Saúde 

em função das dificuldades enfrentadas pela Secretaria após a saída da empresa terceirizada que 

realizava este trabalho em setembro do ano passado. 

Esta situação foi compreendida pelo especialista em assistência farmacêutica do 

UNOPS, em sua atuação referente ao mapeamento de processos e a implementação do sistema 

Hórus-Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, implementado pelo Ministério da 

Saúde e que permite o controle e distribuição dos medicamentos disponíveis no Sistema Único de 

Saúde. 

Após dois meses sem preenchimento, por falta de condições de fazê-lo, a 

Secretaria Adjunta realizou um mutirão para a alimentação das dispensações de medicamentos e 

regularização da situação. A equipe trabalhou em fins de semana e feriados e fez horas-extras nos 

últimos meses de 2017 no intuito de regularizar a situação e reordenar os fluxos e processos 

relacionados às informações da Farmácia de Atendimento do Componente Especializado, antiga 

Farmácia de Alto Custo. 

Servidores e funcionários foram capacitados no uso do sistema Hórus, utilizado 

também para as APACs, e puderam retomar o preenchimento, que é uma responsabilidade estadual. 

„Nosso pensamento foi não deixar o paciente sem o medicamento‟, explica o 

farmacêutico Felipe Winck do Nascimento, que atua na área e fez parte da força-tarefa.  

Além de atender os pacientes, o farmacêutico ressalta que a Secretaria Adjunta 

será capaz de fornecer informações importantes sobre todos esses medicamentos que serão úteis na 

Secretaria de Estado de Saúde. 

A retomada da produção de APACs também contribuiu para evitar a perda de 

medicamentos, que não era priorizada durante a gestão da empresa terceirizada. „Não teve perda 

esse mês‟, comemorou a farmacêutica responsável técnica pelo Centro Estadual de Abastecimento e 

Distribuição de Insumos de Saúde-CEADIS, Rose Kelly Ribeiro Leite, sobre os medicamentos 

administrados pela Secretaria no mês de março.” 

E não só, Deputado Max Russi, as servidoras devem comemorar, mas nós 

Deputados e a sociedade também, porque demonstra que a gestão em relação à Farmácia de Alto 

Custo está entrando no eixo. É muito bom ouvir isso e é muito ruim quando ouvimos que vai 

queimar medicamentos com data de validade vencida, uma demonstração de que não houve a gestão 

correta. São recursos públicos, da sociedade. 

Então, é uma notícia alvissareira de que a Farmácia de Alto Custo, finalmente, está 

sendo bem gerenciada. 

“O desempenho da SES como gestora do processo tem sido demonstrado pela 

equipe responsável pelas autorizações, que já produz, em média, mais APACs que a empresa 

terceirizada produzia, gerando um ganho financeiro para o Estado; evitando, inclusive, 

judicialização de alguns destes medicamentos. 

Além disso, as autorizações são monitoradas pela equipe de Controle e Avaliação 

da Secretaria, permitindo que eventuais erros sejam corrigidos, de acordo com a responsável técnica. 

A Superintendente de Assistência Farmacêutica-SAF, Drª Betina Vilela Vandoni, ressalta a 

importância da relação de apoio com o setor de controle e a integração com outras áreas técnicas da 

SES. 

Agora a Secretaria já conta com uma pequena equipe treinada na produção das 

autorizações e todos são otimistas de que o trabalho será realizado de modo ainda mais eficiente, à 

medida que a equipe se adapte ao novo sistema. Assim, será possível manter o fluxo de APACs e 

contribuir para que os pacientes possam ter acesso ao medicamento de forma regular. 
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John Lennon de Morais, assistente administrativo na área de sistemas de 

informações ambulatoriais da área de Controle e Avaliação, explica que as informações são 

enviadas pela equipe da SAF e analisadas pelo sistema. Havendo inconsistências nas informações, 

estas são devolvidas para correção e, uma vez corrigidas, enviadas ao Ministério da Saúde, em 

Brasília. 

Ele observa que, nos últimos meses, o número de APACs aumentou e o número de 

erros diminuiu significativamente, especialmente, após a implantação do sistema Hórus.   

Unops - A equipe da SAF destaca também como o apoio do Unops foi 

fundamental nesse processo. Siriana considerou que a atuação do especialista do Unops na prática 

foi muito diferente de uma simples entrega de relatório, a partir da transferência de conhecimento, 

permitiu-se a retomada real das APACs. 

Na mesma linha, Felipe Winck explica que Suetônio foi capaz de mostrar o 

caminho que deveriam seguir e a farmacêutica do CEADIS, Rose Kelly Ribeiro Leite, completa que 

a troca de experiências com outros estados tem contribuído para a realização do trabalho em Mato 

Grosso. 

O Unops é um organismo das Nações Unidas. Ao redor do mundo, apoia outras 

agências do sistema ONU, governos, organismos multilaterais e outros parceiros na execução de 

projetos humanitários, de desenvolvimento e de consolidação da paz. No Brasil, por meio de 

acordos de cooperação técnica, o Escritório apoia os governos em diferentes áreas, transferindo 

conhecimentos por meio dos melhores especialistas, garantindo que os recursos públicos sejam 

utilizados de forma eficiente e transparente, e que os projetos sejam geridos com um enfoque em 

sustentabilidade. 

O Escritório da ONU tem mais de 20 anos de experiência em mais de 80 países 

nos setores de transporte, água, saneamento, energia, resíduos sólidos, saúde, educação e justiça. 

Seus programas de assessoria e assistência técnica ajudam os parceiros a melhorar sua capacidade 

de planejar, implementar e gerir a infraestrutura. 

Também colabora com empresas e universidades de ponta para seguir as melhores 

práticas internacionais nas áreas de elaboração de projetos e construção sustentáveis.” 

Sr. Presidente, aproveito a fala para convocar os membros da Comissão 

Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, reunião na próxima 

terça-feira, às 7h30min, na Sala 201, quando deveremos receber o parecer do relator das contas do 

Executivo 2016. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) - Muito obrigado, Deputado 

Wilson Santos, por sua brilhante fala. 

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

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

Em discussão única, Requerimento 131/2018, de autoria da Deputada Janaina 

Riva, ao Governador do Estado, com cópia ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações minuciosas e detalhadas quanto às cirurgias bariátricas realizadas no Estado de Mato 

Grosso. 

Em discussão o Requerimento... 

O SR. WILSON SANTOS - Para discutir, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) - Para discutir, Deputado  

Wilson Santos. 
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 O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, há de convir que as cirurgias 

bariátricas é um  evento novo na medicina mundial, nacional e também estadual,  tem salvado vidas, 

tem  transformado vidas.  

Todos nós, Deputados, jornalistas que cobrem esta Sessão, munícipes que 

prestigiam esta Sessão, assistentes da TV Assembleia, temos alguém na família ou alguém conhecido 

que já realizou a cirurgia. Inclusive, vejo aqui meu amigo Ronaldo Pacheco, e eu faço questão de 

inscrevê-lo na fila também do Hospital Metropolitano de Várzea Grande para que ele possa voltar a 

ter aquele corpinho dos anos 1940, 1950 quando era jovem na região da Guarita na nossa querida 

cidade de Várzea Grande. 

Ontem, o Governador foi à Rádio Mega FM e, numa entrevista de uma hora e 

meia ao jornalista Lino Rossi, a Srª Maria Zilda ligou cobrando mais celeridade, mais agilidade, e o 

Governador repassou a seguinte informação, Deputado Saturnino Masson, Vossa Excelência que é 

de Tangará da Serra, sempre tem gente de lá aqui. 

Hoje o Hospital Metropolitano em Várzea Grande realiza as cirurgias bariátricas, 

uma média de vinte cirurgias ao mês, praticamente uma cirurgia por dia, há meses que chega a vinte 

e cinco, vinte e oito, até trinta cirurgias, mas uma média de vinte, vinte e duas cirurgias ao mês. 

Então, as cirurgias estão sendo feitas, como não é uma cirurgia de apêndice, como não é a extração 

de um dente, como não é uma fimose, são cirurgias que exigem um diagnóstico profundo com 

dezenas de exames, acompanhamento psicossocial, uma ou várias consultas com nutrólogo, com 

nutricionista, porque tem que mudar completamente a cabeça do paciente. Ele não pode sair da 

cirurgia com a cultura de 20, 30, 40, 50 anos de comilão como foi a vida inteira.  

Não é uma cirurgia qualquer, é algo extremamente exigente, e pode ter certeza de 

que o Secretário Luiz Soares responderá a todas as informações solicitadas pela nobre Deputada, 

mas a notícia boa é que não parou, o Hospital Metropolitano está fazendo, sim, de 20 a 30 cirurgias 

ao mês, bariátricas. 

E outra notícia boa, também, é que o Hospital Jardim Cuiabá está atendendo ao 

plano MT Saúde totalmente. Então, os pacientes, os clientes do plano, os 25 mil servidores, 

aproximadamente, e seus dependentes do plano MT Saúde, dentre os vários hospitais que estão 

atendendo, eu aqui registro o atendimento completo pelo Hospital Jardim Cuiabá na capital. 

É o que tinha para discutir, Sr. Presidente Saturnino Masson. 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) - Obrigado, Deputado Wilson 

Santos. 

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 132/18, de autoria da Deputada Janaina 

Riva, ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, requerendo Informações acerca do 

repasse monetário mensal que o Estado deveria realizar ao Município de Juara, referente à 

manutenção das atividades do Consórcio do Vale do Arinos. 

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 de Informações nº 133/15, de autoria da CPI 

do Ministério Público Estadual, solicitando aprovação do pedido de prorrogação do prazo de 

funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, constituída pelos atos nºs 057/2015 e 059/2015, publicados no DOE/MT nº 26667, de 

26/11/2015, e 26685, de 23/12/2015, respectivamente, com o objetivo de “investigar a conduta de 
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membros do Ministério Público Estadual, relacionadas a supostas irregularidades na negociação de 

cartas de crédito, ocorridas na área sujeita ao controle e fiscalização do Poder Legislativo Estadual”, 

por mais 180 (cento e oitenta dias) dias para a conclusão dos trabalhos investigativos e de auditoria. 

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 do Deputado Adalto de Freitas, apresentadas na presente 

Sessão. 

Em discussão as Indicações... 

O Sr. Adalto de Freitas (FORA DO MICROFONE) – Para discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) – Com a palavra, para discutir, o 

Deputado Adalto de Freitas. 

O SR. ADALTO DE FREITAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 

da TV Assembleia. 

Eu pedi para discutir a Indicação, Sr. Presidente, porque a vemos como de grande 

relevância e a Assembleia Legislativa, a Mesa Diretora, prontamente, dentro do seu calendário, da 

sua programação, busca estar próxima da sociedade. 

Queremos indicar ao Sr. Governador, com cópias ao Exmº. Sr. Secretário de 

Educação, Esporte e Lazer e ao Exmº. Sr. Secretário Trabalho e Assistência Social, viabilizar 

recursos para a construção da Escola Teriblé, de São Domingos, Município de Luciara. Essa é uma 

escola legendária na região do Araguaia, e o Município de Luciara clama, juntamente com toda 

classe política local e a sociedade, que a Aldeia de São Domingos seja contemplada com essa 

escola. Já é uma escola estadual que pode muito bem se tornar, inclusive, referência não só por 

responsabilidade da parte da formação, da educação, como, também, um importante ponto atrativo 

turístico da região haja vista que tem uma história a Aldeia de São Domingos e essa escola é uma 

escola bastante relevante às visitações de pessoas tanto de Mato Grosso como de Goiás, enfim, do 

Brasil todo, inclusive estrangeiros, que vão a Luciara e não abrem mãos de visitar a Aldeia de São 

Domingos, às margens do Rio Araguaia. Essa é uma escola que, não tenho dúvida, é um 

investimento com dupla aptidão, tanto para a formação como para a concepção de fortalecimento 

econômico da região no que tange, inclusive, ao turismo. 

Aproveitar, Sr. Presidente, dizer que ao ocupar este Expediente não poderia deixar 

de chamar a atenção para a Assembleia Itinerante que ocorrerá, no próximo dia 27, no Município de 

Pontal do Araguaia, que é um Município pequeno que fica ao lado do Município de Barra do 

Garças. Serão contemplados os municípios de Barra do Garças, Araguaiana, Torixoréu, General 

Carneiro, Ponte Branca, Araguainha e Ribeirãozinho.  

Então, todos esses municípios, os prefeitos, os vereadores, à Assembleia 

Legislativa estará lá presente e tenho certeza que o Presidente, Deputado Eduardo Botelho, que 

sempre está presente na Assembleia Itinerante, também, estará lá. Vários serão os Deputados que, 

com certeza, estarão prestigiando esse momento que a Assembleia Legislativa fará essa grande ação 

de cidadania, serviços na área de saúde, emissão de RG, segundas vias de documentação, orientação 

jurídica, aproximando a Assembleia Legislativa da população, levando a presença dos Deputados, 

exames, fórum de debate entre os vereadores, prefeitos e os Deputados têm um encontro político.  

Portanto, quero desta tribuna, chamando a atenção à região de Barra do Garças, 

com todo carinho, com todo o respeito que temos, dizer que queremos ver aquele município 

umbilicalmente ligado a Barra do Garças, mas de grande importância para o coração de todos os 

barra-garcenses, que é o Município do Pontal do Araguaia. Esse será o município prestigiado pela 

Assembleia Legislativa.  
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E nesse quesito quero cumprimentar e agradecer ao Presidente, Deputado Eduardo 

Botelho, que de forma muito carinhosa, estrategicamente, coloca aqueles municípios que, inclusive, 

têm mais demandas reprimidas.  

Queremos fazer da Assembleia Itinerante do final do mês de abril, em Pontal do 

Araguaia, uma data importante à sociedade, à cidadania, aos debates políticos de interesses que vêm 

ao encontro a todas as demandas que a região, que a cidade, que a sociedade possui no âmbito de 

todos esses municípios, seja o Município de Araguainha, Município de Ribeirãozinho, Município de 

Ponte Branca, Município de Torixoréu, Município de General Carneiro, Município de Araguaiana, 

Município de Barra do Garças e, especialmente, o nosso querido Município Pontal do Araguaia.   

Todos estão convidados a participar. Eu estarei pessoalmente ali com a permissão 

da Mesa Diretora, logicamente, entrando em contato com todos os Srs. Prefeitos e Prefeitas para que 

aqueles municípios possam, ativamente, participar e, logicamente, contemplar a estrutura que a 

Assembleia Legislativa ao interiorizar as suas ações, as suas atividades, uma aproximação com a 

sociedade, faz com que este Poder Legislativo tenha a cabeça erguida de frente com a sociedade 

resolver os problemas oriundos das necessidades, das dificuldades, onde, muitas vezes, temos 

muitas demandas reprimidas, desde corte de cabeço, desde retirada de documentos, segundas vias, 

exames, pauta para discussões, estratégicas de encontros políticos. Enfim, será um dia de muito 

trabalho, de muita participação. 

Quero parabenizar a Mesa Diretora de dar ao Araguaia, a minha região de Barra 

do Garças, de Pontal do Araguaia, a oportunidade de receber essa megaestrutura. 

Nós já tivemos no Araguaia o privilégio de receber a Caravana da Transformação 

nos Municípios de Porto Alegre do Norte, Canarana, Barra do Garças e, logicamente, agora ganha 

outras regiões, vai para outras regiões de Mato Grosso. Sei que agora será Cuiabá e há uma 

expectativa muito grande. 

Eu tenho certeza que a Caravana em Cuiabá é de grande relevância e importância e 

que todos venham. Que toda sociedade de Cuiabá, especialmente os que mais precisam, possa 

aproveitar esse momento rico, ímpar, de solidariedade que o Governo Pedro Taques coloca. Uma 

estrutura de governo que nenhum Governo no planeta terra tem feito para o seu povo, Mato Grosso 

tem feito neste Estado com a Caravana da Transformação.  

E paralelo à Caravana da Transformação, que é uma ação do Governo do Estado, 

nós, na Assembleia Legislativa, temos a Assembleia Itinerante que, também, presta um grande 

serviço de relevância.  

E nós queremos trazer todos esses municípios, esses líderes, essas lideranças da 

sociedade, Legislativo, Executivo, para, ao lado do Parlamento, ao lado dos Srs. Deputados e da Srª 

Deputada, que representam o Estado de Mato Grosso neste Parlamento, estarem em Pontal do 

Araguaia, no dia 27 de abril, para uma grande ação de cidadania.  

Para esse feito, Sr. Presidente, quero aqui render a minha gratidão a esta Casa, à 

Mesa Diretora, por escolher Pontal do Araguaia o endereço para receber a próxima ação da 

Assembleia Itinerante. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Encerrada a Ordem do Dia.  

Não temos número suficiente para dar continuidade à votação.  

Comunico aos Deputados que na próxima semana vamos fazer uma pauta 

exclusiva de Vetos. Temos 30 Vetos para serem votados e precisamos da compreensão dos 

Deputados para que venham votá-los, até da Deputada Janaina Riva, que é da Oposição... 

Precisamos dos senhores aqui para votar esses Vetos. Temos 30 Vetos que já estão ultrapassando o 

prazo de votação.  
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Então, a próxima semana será especialmente para votar os Vetos. Eu conto... 

(O SR. DEPUTADO OSCAR BEZERRA FALA COM O PRESIDENTE, DEPUTADO 

EDUARDO BOTELHO, DA SUA BANCADA – INAUDÍVEL). 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Não está sobrestado? Mas, se 

qualquer um pedir, pode sobrestar a qualquer momento. Vamos, antes que aconteça isso... Porque 

sobrestar a pauta, Deputado Oscar Bezerra, não é bom para ninguém, nem para nós, nem para a 

Oposição, fica parado sem votar nada. Então, é melhor votarmos logo isso. 

Quero cumprimentar o Jaime Osmar Rodrigues, Presidente do Sindicato dos 

Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso-SINDOJUS, que está nos visitando.  

Muito obrigado pela visita! 

Passo agora às Explicações Pessoais.  

Com a palavra, o Deputado Wilson Santos.  

O SR. WILSON SANTOS – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Eu quero ler matéria importante no Diário de Cuiabá de hoje: “O relatório do 

Cumprimento das Metas Fiscais de 2017 foi apresentado ontem, quarta-feira (11), pelo Secretário 

Rogério Gallo, nesta Casa, durante Audiência Pública.  

Os dados mostram que o ano fechou com uma receita orçamentária líquida 

nominal de 15 bilhões 325 milhões de reais, enquanto as despesas de todos os Poderes totalizaram 

16 bilhões 808 milhões.  

Do total de 16 bilhões 808 milhões de despesas em 2017, 62% foram para 

pagamento de pessoal e encargos sociais; 23% para despesas correntes; 9% para investimentos; 4% 

para amortização da dívida e 2% para juros e encargos da dívida.” Isso contrata de todos os Poderes. 

“No ano passado, enquanto a receita tributária líquida cresceu 4%, as despesas 

com a folha de pagamento de pessoal subiram 12,5%. No período a despesa com pessoal somou 10 

bilhões 469 milhões, Deputado Jajah Neves, ultrapassando em 21% a receita tributária líquida, que 

foi de 8 bilhões 609 milhões de reais.  

Com o resultado obtido em 2017, a receita líquida realizada ficou 4,8% menor que 

a prevista na Lei Orçamentária Anual. A queda foi puxada tanto pelas receitas tributárias quanto 

pelas transferências da União.  

Na receita líquida de 15 bilhões 325 milhões já estão deduzidos os repasses aos 

municípios, os repasses ao FUNDEB e restituições.” 

Aqui eu abro um parêntese à matéria que está sendo lida.  

O FUNDEB que está sendo objeto de uma Comissão de investigação nesta Casa, 

muito bem conduzida pelo Deputado Mauro Savi, vai chegar à conclusão, já vou adiantar aqui, que 

não houve desvio de nenhum centavo do FUNDEB. Essa não é a prática do Governo Pedro Taques. 

Houve atraso.  

12 de abril, o relatório vai sair daqui a meses. Eu não tenho bola de cristal e nem 

sou Mãe Diná, mas estudei esse assunto com razoável profundida: não houve nenhum desvio de 

nenhum real, de nenhum centavo do FUNDEB aos municípios, houve, sim, em determinado 

momento atraso. 

Volto à matéria do mais antigo matutino deste Estado, Diário de Cuiabá. 

“No ano passado houve frustração de 257 milhões na receita tributária, totalizando 

11 bilhões ante os 11 bilhões 257 milhões projetados. E o peso maior está no carro-chefe da 

arrecadação que é o ICMS. O tributo responde por 82,5% da receita tributária total e o ICMS fechou 

2017 com uma arrecadação de 9 bilhões e 49 milhões, apresentando uma queda.”  

Caiu, Deputado Saturnino Masson!  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DO 
DIA 12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 8H. 

Pág. 12 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Nós tivemos uma queda, também, no ano passado em quase 1%, 0,9% em relação 

ao projetado na LOA-Lei Orçamentaria Anual para 2017. Não atingimos o previsto na LOA. A 

arrecadação do ICMS foi 0,9% menor. 

O segmento de energia elétrica foi um dos que puxou a queda do ICMS em 2017.  

A incidência da bandeira amarela a partir de março e a própria dificuldade 

econômica ainda registrada no período, “leia se crie”, fez com que o consumo de energia elétrica em 

Mato Grosso caísse e, por consequência, reduzisse a arrecadação em quase 11%, 10,7% para sermos 

mais precisos. 

Se comparada a 2016, a receita corrente líquida cresceu 4% em 2017.  

“O crescimento é resultado de receitas extraordinárias advindas da cobrança do 

ICMS de grandes contribuintes”, afirmou o Secretário Sr. Rogério Gallo, ao acrescentar que no 

período ainda não foi possível registrar a dissolução da crise econômica nacional.  

O Sr. Rogério Gallo ressalta que o trabalho continua para aumentar a receita 

corrente do Estado, com a qual se pode contar para o equilíbrio das despesas mensais de Mato 

Grosso.  

Com relação a transferências da União - esse é um dado muito grave! - esse 

cenário econômico continuou refletindo nos repasses do Governo Federal ao Estado. As chamadas 

transferências correntes tiveram uma redução, tanto na comparação com 2016, quanto em relação ao 

projetado na LOA de 2017.  

Em relação ao previsto na LOA, houve uma diminuição de 4,1% dos repasses da 

União, chegando a Mato Grosso R$188,9 milhões a menos que os R$4,599 bilhões projetados para 

2017.  

Se comparado a 2016, a frustração foi de R$304,9 milhões.  

Recebemos, Excelência, R$304 milhões a menos da União nessas transferências, 

que são os chamados convênios, que a União também não pagou, deixando Estados e Municípios 

completamente à deriva. Então, por aí vamos entendendo a complexidade das finanças em Mato 

Grosso.  

O consumo de energia diminui por quê? Porque o contribuinte também passou a 

economizar mais, menos lojas foram abertas, menos investimentos foram feitos. 

Houve quase 11% de redução de consumo de energia. É a crise! É alguém que 

troca o ar-condicionado pelo ventilador, é alguém que tira o ventilador e fica sem, é alguém que 

passa a não ter mais o chuveiro elétrico, é a empresa que passa a fechar uma hora mais cedo, gasta 

menos energia e, gastando menos energia, arrecada-se menos imposto, menos ICMS, 11% 

aproximadamente.  

Eu termino falando sobre as transferências dos SUS.  

No ano passado, 2017, Mato Grosso recebeu 19,7% a menos do que este 

Parlamento havia aprovado na LOA, perfazendo 54 milhões e 500 mil reais a menos. Vamos 

começando a entender os problemas da saúde.  

A União passou menos dinheiro para o Estado, a Energisa pagou menos impostos, 

só do SUS 54 milhões e 500 mil reais a menos. 

Agrava-se a isso, Deputado Jajah Neves, o fato de que o governo Pedro Taques 

dobrou os repasses da saúde básica, da atenção primária para os 141 municípios. Então, dobra-se os 

repasses e a União, que está na tripartite, da sua parte passa 54 milhões e meio a menos. Tem que ter 

essa compreensão.  

Na LOA estavam previstos 276 milhões e 800 mil reais, mas apenas 222 milhões e 

300 mil reais foram aportados pela União ao Estado de Mato Grosso. Em relação a 2016, houve uma 

queda de 7,7%.  
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Então, faço questão que essa belíssima matéria do Jornal Diário de Cuiabá, jornal 

que deve completar no ano que vem, se eu não estiver errado, 50 anos de existência, com uma 

belíssima capa, aliás, capa igual a do Diário de Cuiabá são pouquíssimos jornais... (TEMPO 

ESGOTADO) ...neste País que conseguem fazer.  

Parabéns à diagramação!  

Parabéns a Dona Íris!  

Parabéns ao grande guerreiro Adelino Praeiro!  

Parabéns ao Gustavo Oliveira!  

Em nome dos proprietários eu estendo os parabéns de todo o Parlamento Estadual 

ao mais antigo diário mato-grossense em vida, e que o nosso glorioso Diário de Cuiabá possa ter 

vida cada vez mais longa, que passe para os netos, bisnetos e continue prestando serviços de 

qualidade, como faz desde os tempos que o seu idealizador e criador Alves de Oliveira, grande 

vereador por Cuiabá, jornalista e radialista, criou o Diário de Cuiabá. 

Então, parabéns ao Diário de Cuiabá! Essa matéria foi esclarecedora para que a 

opinião pública possa entender toda a movimentação financeira. 

Na semana que vem, mais uma vez aviso os nobres colegas Deputados, a 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária estará desde às 7h da 

manhã da terça-feira reunida, para apreciar o parecer do decano desta Casa, ex-Prefeito de Tangará 

da Serra, Saturnino Masson, sobre as contas do Executivo 2016. Diga-se de passagem, contas que 

constam como parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado pela sua devida aprovação. Há 

ressalvas, e tenho certeza que o Relator fará as observações também em relação às ressalvas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) – Obrigado, Deputado Wilson 

Santos, pela belíssima explicação. 

Com a palavra, o nobre Deputado Jajah Neves. 

O SR. JAJAH NEVES – Sr. Presidente, nobres Pares, galeria de imprensa que nos 

acompanham. 

Quero fazer o uso das Explicações Pessoais primeiramente para parabenizar a 

forma didática, esclarecedora, comprometida com o cidadão, que o Deputado Wilson Santos acabou 

de fazer sua fala. 

Acompanhamos aqui muitas vezes debates calorosos que muitas vezes acabam 

perdendo, Deputado Wilson Santos, seu principal fundamento, que é levar informação ao cidadão, 

que é trazer o cidadão para que participe e entenda de fato o que acontece com a verdade, com o 

compromisso esclarecedor e vemos uma reportagem como essa, e quero parabenizar não só o 

veículo de imprensa, mas o jornalista que a escreveu - esclarecedora.  

Aí não está comprometida a fala de um Deputado da base do Governo ou de 

Oposição. Aí estão os números, a realidade! 

Quem não quer, Deputado Wilson Santos; Presidente, Deputado Saturnino 

Masson; Deputado Adalto de Freitas, que a saúde pública chegue e chegue atendendo a cada 

cidadão deste Estado? Eu não tenho um pingo de dúvida de que a pessoa que mais deseja isso é o 

Governador deste Estado e que ele trabalha para que isso aconteça e nós aqui, também, que 

representamos o cidadão, que estamos aqui por esses cidadãos. 

Então, quando vemos números não são montagens da Oposição ou da Situação. É 

a realidade! Que Governador é esse que tem compromisso de dobrar os repasses aos municípios, à 

atenção básica, Deputado Wilson Santos. Esse efeito crise que foi um tsunami já está se 

distanciando, graças a Deus que está. As curvas dos índices já mostram isso de forma nacional aqui 

digo. 
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Então, é muito importante que nós tragamos para este Parlamento, por isso disse 

ontem, e digo novamente a importância de termos um Deputado da sua envergadura, do seu 

conhecimento, um professor, que conhece e sabe o que diz para trazer esse debate, porque esse 

debate é o que o cidadão precisa. É esse debate que o cidadão está interessado, é esse esclarecimento 

que ele busca por meio desses veículos de comunicação institucionais que levam a mensagem 

amplificada para todo o Estado de Mato Grosso. 

Fico muito feliz realmente, digo mais uma vez, com o retorno de Vossa Excelência 

para esta Casa para que possa puxar essas discussões, trazer para este Parlamento esse debate sadio, 

salutar, para o avanço do Estado de Mato Grosso. 

E quero reiterar aqui que não só na área da saúde, mas todos os setores nós temos 

muito para mostrar e vamos mostrar e estamos mostrando em todos os municípios, em todas as 

regiões. 

Há pouco falamos de infraestrutura aqui, de quase 30 milhões. 

Olha o sonho do povo de Várzea Grande, Deputado Wilson Santos, que, com 

certeza, sabe desse número. 

Mas nós temos do lado de lá da Imigrantes, Deputado, aproximadamente, 40 mil 

pessoas. Há pouco disse aqui da Adriana que perdeu um filho, o Alisson, lá na travessia, que estava 

voltando de uma escola, uma criança de 8 anos de idade. Nós brigamos e chegou a ser colocado um 

semáforo lá. Eu fui a Várzea Grande e falei com a Prefeita Lucimar Campos. Eles foram lá e 

tiraram. Agora, o Governo Federal resolveu acatar e nós conseguimos colocar esse semáforo lá... 

O Sr. Wilson Santos - Permita-me um aparte, Excelência? 

O SR. JAJAH NEVES – Eu concedo um aparte a Vossa Excelência com toda 

satisfação. 

O Sr. Wilson Santos – Muito obrigado pelas palavras que dirigiu a minha pessoa, 

mas quero repassá-las aos jornalistas do Diário que fizeram essa matéria extremamente didática. É 

uma pena que não tenho o nome. Ficou como da redação. 

Excelência, eu presenciei uma Audiência Pública, nesta Casa, comandada pelo 

Senador Wellington Fagundes e pelo Presidente Deputado Eduardo Botelho, onde o ex-Governador 

Jaime Campos compareceu e fez uma fala extremamente dura, duríssima, dirigida a um 

representante da Rota do Oeste e alertou que crianças poderiam morrer. Hoje, vejo Vossa 

Excelência da tribuna trazendo essa notícia letal de que a criança morreu. É uma pena! 

O que nós temos que fazer, Excelência? Como foi federalizado aquele trecho... É 

um trecho construído pelo, então, Governador Júlio Campos, sempre foi estadual e, agora, foi 

federalizado. Temos que parar de ficar na espera do ente federado. 

Temos que fazer pelo município, realizar executar pelo Estado e mandar a conta, 

Excelência. Por que agora? Qual a conta que vai mandar para a mãe e o pai do garoto? Pode mandar 

um caminhão de dinheiro que não vai restituir, abriu um buraco no coração. 

Muitas vezes, Excelência, o pai e a mãe são enterrados juntos, vivos, porque eles 

permanecem por aqui só para sofrer. Eu guardei para sempre uma fala da cantora Ivete Sangalo, 

quando teve o primeiro filho. Depois de alguns meses, primeiros anos, perguntaram a ela: “O que 

você acha do seu filho? O que é que você faria por ele?”. Ela falou: “Eu faço coisa pouca por ele. Eu 

tenho coragem de pular do 20º andar do meu prédio pelo meu filho.”. É isso que uma mãe, um pai 

fazem. 

O que vai trazer essa criança de volta? 

Agora, fica nessa papelada, Deputado Jajah Neves? Vai papel e vem papel; vai 

memorando, vai ofício, vai requerimento e não resolve. 
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Então, temos, sim, às vezes, que patrolar algumas situações. Às vezes, nós temos 

que pular o sinal, pular degraus, fazer e depois vimos arrumando a papelada! 

Então, nesse caso, a Prefeitura faça a faixa de pedestre, Dr. Mauro Benedito Pouso 

Curvo, o redutor de velocidade, a lombada eletrônica, instale um semáforo e depois vamos discutir 

quem pagará isso. Aliás, isso não é nada para um município que arrecada 500 milhões por ano! Não 

dá mais para ter um comportamento burocrático, engessado, antigo e ultrapassado. A sociedade 

exige de seus gestores respostas mais rápidas. 

Muito obrigado, Excelência! 

O SR. JAJAH NEVES – Eu gostaria que a fala do Deputado Wilson Santos fosse 

incorporada às minhas explicações. 

Concordo plenamente e quero até informar Vossa Excelência - acredito que Vossa 

Excelência também, já saiba - que antes desta Audiência Pública eu promovi uma Audiência 

Pública, nesta Casa, na qual convidei os 3 senadores, os 8 deputados federais, o representante da 

Rota do Oeste esteve presente, a Dona Adriana esteve presente, a mãe de Alisson. E lá pudemos 

constatar que o contrato não era cumprido. Um desrespeito com o cidadão, os caça-níqueis 

instalados no Estado. 

Então, realmente, dessa celeridade o povo precisa. Aí se é de competência ou se 

não é de competência desse ou daquele Município, Estado ou União, eu não quero saber. Eu quero 

saber que estou aqui, estamos aqui e temos o dever de cobrar, de fiscalizar, de ir para cima e 

resolver. 

Temos que resolver, Pacheco, eminente repórter deste Estado. Resolver! Você 

conhece as dificuldades, tem um enfrentamento no Município de Várzea Grande e sabe sobre esse 

sentimento que estamos falando aqui, sobre a perda de um filho. Que Deus livre todos desse 

sentimento. 

Esses dias, Deputado Wilson Santos, eu ouvi uma fala como Vossa Excelência 

mencionou agora sobre a perda de um filho. O trem é tão doído que me chamou a atenção. Estava 

vendo uma reportagem e é tão doído que não conseguimos mensurar. O filho quando perde o pai é 

órfão, o esposo quando perde a esposa ou a esposa quando perde o esposo é viúvo ou é viúva, mas e 

o pai e a mãe quando perdem o filho é tão ruim que nem nome tem para isso. Qual é o nome que se 

dá? Não se mensura! Realmente, é muito importante termos essa atenção para levar esse resultado 

para o cidadão de verdade. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (SATURNINO MASSON) - Muito, obrigado, Deputado 

Jajah Neves, por sua brilhante fala. 

Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrada esta Sessão e 

convoco outra para terça-feira, no horário regimental. 

Bom dia a todos e bom fim de semana. 

Compareceram à Sessão os seguintes Srs. Deputados: do Bloco Integração - 

Adalto de Freitas, Dilmar Dal Bosco, Gilmar Fabris, Wagner Ramos, Eduardo Botelho, Baiano 

Filho, Max Russi, Nininho, Pedro Satélite, Saturnino Masson, Sebastião Rezende, Wancley 

Carvalho, Jajah Neves e Wilson Santos; do Bloco Independente - Oscar Bezerra, Mauro Savi, 

Silvano Amaral e Zé Domingos Fraga; do Bloco Assembleia Livre - Professor Allan Kardec, 

Janaina Riva, Zeca Viana e Valdir Barranco. 

Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Guilherme Maluf e Romoaldo Júnior 

(CONFORME MEMO Nº 079/2018), do Bloco Independente.  

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