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PRESIDENTE      - DEPUTADO EDUARDO BOTELHO  

1º SECRETÁRIO  - DEPUTADO WAGNER RAMOS (AD HOC) 

2º SECRETÁRIO  - DEPUTADO WILSON SANTOS (AD HOC) 

 

 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Invocando a proteção de Deus, em 

nome do povo de Mato Grosso, declaro aberta esta Sessão e suspendo-a por cinco minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 9H E REABERTA ÀS 9H21MIN SOB A PRESIDÊNCIA DO 

DEPUTADO EDUARDO BOTELHO.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Declaro reaberta a presente 

Sessão. 

Convido os Deputados Wagner Ramos e Wilson Santos para assumirem a 1ª e 2ª 

Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS WAGNER RAMOS E WILSON SANTOS ASSUMEM A 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.)  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - 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 

22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 08H.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Em discussão a Ata que acaba 

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

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

O SR. 1º SECRETÁRIO  - “Memorando nº 056/2018, do Gabinete do Deputado 

Oscar Bezerra, datado em 18 de abril de 2018, em Cuiabá, ao Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, Deputado Eduardo Botelho: 

Sr. Presidente, 

Cumprimentando-o, cordialmente, venho justificar a ausência do Deputado Oscar 

Bezerra, na Sessão Ordinária matutina do dia 18 de abril de 2018, por compromissos parlamentares 

inadiáveis assumidos fora desta Casa de Leis. 

Certo de contar com a proverbial atenção de Vossa Excelência, agradeço 

antecipadamente. 

Atenciosamente, 

GUILHERME BENITES JÚNIOR 

Chefe de Gabinete” 

 

“Ofício nº 121/2018, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, do Deputado 

Adalto de Freitas; Ofício nº 814/2018, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em resposta à 

Indicação nº 07/18, de autoria do Deputado Guilherme Maluf; Ofício nº 736/2018, da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, em resposta às Indicações nº 626/2016 e 743/2017, de autoria do 

Deputado Wilson Santos; Ofício nº 422/2018, da Casa Civil, em resposta à Indicação nº 1094/2016, 
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de autoria do Deputado Guilherme Maluf; Ofício nº 0543/2018, da Caixa Econômica Federal, 

assunto: encaminhamento de cópia de Notificação de Tomada de Contas Especial; Ofício nº 

30490/2018, da Caixa Econômica Federal, assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento 

Geral da União; Ofício nº 30536/2018, da Caixa Econômica Federal, assunto: Crédito de Recursos 

Financeiros – Orçamento Geral da União; Ofício n° 30535/2018, da Caixa Econômica Federal, 

assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União; Ofício nº 0458/2018, da 

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, em resposta à Indicação nº 

163/17, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco; Ofício nº 0460/2018, da Secretaria de Estado de 

Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, em resposta à Indicação nº 176/2018, de autoria do 

Deputado Dr. Leonardo; Ofício nº 0447/2018, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e 

Assuntos Fundiários, em resposta à Indicação nº 146/2018, de autoria do Deputado Adalto de 

Freitas; Ofício nº 0452/2018, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, 

em resposta à Indicação nº 150/2018, de autoria do Deputado Adalto de Freitas; Ofício nº 

0436/2018, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, em resposta a 

Indicação nº 140/2018, de autoria do Deputado Eduardo Botelho; Ofício nº 0205/2018, da Secretaria 

de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, em resposta à Indicação nº 3/2018, de 

autoria do Deputado Guilherme Maluf; Ofício nº 258/2018, da Secretaria de Estado de Trabalhos e 

Assistência Social, em resposta ao Requerimento nº23/2018, de autoria da Deputada Janaina Riva.” 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

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

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. (PAUSA)  

Obrigado, Deputado Wagner Ramos pela leitura do Expediente. Eu vou suspender 

a Sessão por dez minutos para que os Deputados venham ao Plenário para darmos continuidade à 

Sessão. 

(SUSPENSA A SESSÃO ORDINÁRIA ÀS 09H33MIN E REABERTA ÀS 09H56MIN.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Declaro reaberta a presente 

Sessão Ordinária. 

Convido para fazer o uso da palavra o Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, na verdade, eu gostaria de usar a 

palavra no Grande Expediente, já que estou inscrito. Se eu tiver a oportunidade, quero tratar de um 

projeto polêmico. É um projeto de autoria do Executivo e espero que nós possamos exaurir o debate 

sobre este tema: a proposta de permitir o desmatamento na APA – Área de Proteção Ambiental, 

Estadual das Cabeceiras do Rio Cuiabá, claro que para plantio de soja, algodão e similares. 

Em 1999, o Deputado Estadual Humberto Bosaipo apresentou um projeto de lei, 

criando uma área de proteção ambiental, uma APA Estadual, que foi denominada APA Estadual das 

Cabeceiras do Rio Cuiabá. 

Então, houve a construção de um perímetro e essa área foi tratada como uma área 

frágil sob o ponto de vista ambiental e que proibia e restringia o desmatamento nessa área. O 

perímetro foi todo demarcado, e nós temos visto recentemente o avançar da soja, do algodão, em 

áreas delicadas sob o ponto de vista ambiental. Notadamente, nas proximidades dos olhos d’água 

das cabeceiras do grande Rio Cuiabá, na chamada Serra Azul, ali nos Municípios de Rosário Oeste e 

Nobres.  

Esse é um tema muito delicado. A soja já se aproxima do Pantanal. 

Um dia destes, eu visitei a sede do Município de Poconé e, para minha surpresa, eu 

já vi ao longo da rodovia o plantio de soja. 

Não temos absolutamente nada contra a soja, nada contra o plantio dela, nada 

contra o sojicultor, mas há um zoneamento agroambiental neste Estado, e que precisa ser analisado. 



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

DO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 08H. 

Pág. 3 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Então, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de voltar a esta tribuna, ainda hoje, 

para, com o tempo necessário, tratar desse tema extremamente polêmico e que vai dar muita 

discussão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Quero cumprimentar os alunos 

do ensino médio da Escola Estadual José de Mesquita, do Bairro do Porto, em Cuiabá, que estão 

visitando a Assembleia Legislativa no Programa “Por Dentro do Parlamento”, acompanhados pelos 

professores Jussandro Ferreira de Melo, Rafaele Iasmim da Silva e Josiane Santana. 

Parabéns, alunos, aproveitem bem, acompanhem aqui, é uma satisfação recebê-los 

na Assembleia Legislativa. 

Dando continuidade ao Pequeno Expediente, com a palavra, o Deputado Pedro 

Satélite. 

O SR. PEDRO SATÉLITE - Sr. Presidente, nobres Pares! 

Cumprimento os telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia.  

Dizer da nossa satisfação, hoje, pela manhã, quando o Governador Pedro Taques 

nomeou como Presidente do INTERMAT o Sr. Diego Vaz Guimarães, que é filho de Cuiabá, 

nascido em Poconé e que tem sua história ligada, principalmente, à agricultura familiar.  

Registrar, também, o excelente trabalho que o Cândido Teles, que era uma 

indicação do DEM, fez no INTERMAT resgatando a autoestima, a credibilidade, principalmente, 

dos valorosos funcionários do INTERMAT. Ele fez um brilhante trabalho, deixou tudo pronto para 

que se dê continuidade a uma questão, pois para mim o maior problema do Estado de Mato Grosso, 

primeiro, é a saúde; e a segunda questão é a regularização fundiária tanto as terras pertencentes à 

União, pelo INCRA, como as terras pertencentes ao Estado pelo INTERMAT. E nada mais justo 

que o cidadão receber o seu título de terra que é um documento que diz que ele é dono de fato e de 

direito. Até então, ele, apenas, é dono de fato. De direito, as terras pertencem à União e ao Estado.  

Esse jovem que, hoje, assume, apenas, terá uma rápida passagem. Há muitos anos 

o pai dele, Vandir Vaz Guimarães, fez um assentamento no Município de Novo Mundo, na Gleba 

Divisa, onde foram assentadas 750 famílias de pequenos produtores, assentamento esse autorizado 

pelo, então, Governador Dante Martins de Oliveira que, apenas, dispôs de um funcionário para 

assentar essas 750 famílias. Hoje, esse assentamento é um distrito, o Distrito Cinco Mil, no 

Município de Novo Mundo.  

Essas pessoas vivem lá com decência, têm energia, têm estrada, mas, infelizmente, 

até hoje, depois de 20 anos, Deputado Wilson Santos, ainda não receberam seus títulos definitivos. 

Isso está dependendo, apenas, de um decreto. Está dependendo de ser mudada, praticamente, uma 

vírgula pelo Presidente da República. Estamos aguardando que o Presidente Michel Temer assine 

esse decreto para que essas 750 famílias recebam seus títulos definitivos.  

E assim é a Gleba Jarinã, a Gleba Maiká que está localizada no Município de 

Marcelândia e, também, as áreas urbanas onde o INTERMAT está entregando centenas, milhares de 

títulos. Com certeza o Diego dará continuidade a esse trabalho. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente! 

Muito obrigado! 

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

Deputado Valdir Barranco. 

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

galerias que nos assiste, alunos, alunas, povo de Mato Grosso que nos acompanha através da 

Assembleia Legislativa. 
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Quero usar deste expediente para repudiar veementemente a entrevista concedida, 

a infeliz entrevista concedida pela ex-Juíza Selma Arruda, quando abertamente incentivou a 

criminalidade no Estado de Mato Grosso.  

Ela falou que os proprietários de terras devem ter armas de fogo para terem o 

direito de matar os Sem Terras que, inclusive, por total falta de informação da Magistrada, ela trata 

como se fossem MST. 

Quero, primeiramente, dizer que nem todos os movimentos de luta pela terra são 

do MST. Em Mato Grosso 30% da luta pela terra é feita pelo MST e o restante pela CPT, por outros 

movimentos, associações.  

Essa luta que originou a agricultura familiar no Brasil, Drª Selma Arruda. 

Até a década de 80 o Brasil não tinha agricultores familiares, porque a reforma 

agrária, a divisão do grande latifúndio e improdutivos, geralmente, porque o produtivo se dá por um 

livre acordo entre as partes, o INCRA e o proprietário... Só aconteceu a desconcentração... E aqui, 

em Mato Grosso, são 535 assentamentos que se transformaram na agricultura familiar, com pais e 

mães de famílias que puderam, finalmente, ter acesso ao um pedaço de terra tão sonhado... Só se deu 

graças à organização dos movimentos sociais, porque a terra não cai do céu e o Governo não faria a 

reforma agrária por livre e espontânea vontade. Por isso, a partir da década de 80, as pessoas tiveram 

que se organizar.  

E quero esclarecer - ela que é do direito deveria saber - que terra ocupada não pode 

ser objeto de desapropriação. A Lei 8.629 de 1993 incrementou, a partir da Medida Provisória 

2.183-56 de 2001, no art. 2º § 6º... 

Quero pedir mais 2 minutos para concluir, Sr. Presidente. 

Incrementou no art. 2º... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Concedo mais 3 minutos ao 

Deputado. 

O SR. VALDIR BARRANCO – Incrementou o art. 2º, da Lei nº 8.629, com o § 6º 

que é, justamente, para deixar claro que nenhuma área ocupada, nenhuma área que tenha ocupação 

dos movimentos sem terra, pode ser objeto de desapropriação. Os movimentos sem terra são experts 

em legislação agrária. Eles sabem disso. As suas lideranças jamais permitem que ocupem uma área, 

porque eles sabem que se ocuparem a área o processo de desapropriação é, imediatamente, 

paralisado e não pode haver vistoria no imóvel nos próximos dois anos. Se houver reincidência, 

mais dois anos, ou seja, 4 anos.  

Então, uma pessoa que é do Direito falar uma barbaridade, um absurdo, uma 

invencionice como essa, significa desconhecer a legislação agrária. E incentivar o uso de arma de 

fogo em um momento que o mundo todo luta para que haja um movimento exatamente ao 

contrário... 

Os Estados Unidos... 

E o Deputado Wilson Santos que é historiador sabe da origem dos Estados Unidos 

da América, que não foram colonizados por nenhum rei, por nenhum outro país, mas por famílias 

que se organizaram e que, a partir da perseguição que sofriam na Grã Bretanha, alugaram os navios 

e para lá marcharam, seguiram para colonizar primeiramente as 13 colônias da América.  

É um país que desde o início tem a cultura da arma de fogo. Eles precisaram se 

armar para que as próprias famílias lutassem contra os impostos que eram colocados contra eles e, 

depois, pela independência, porque lá não teve essa historinha que nos contam nos livros do Brasil 

de independência ou morte. Lá a independência ocorreu pelo uso das armas. Então, eles têm a 

cultura da arma de fogo. Hoje, lá há um movimento que é liderado pela juventude. Se os mais velhos 

não fizeram isso, os mais jovens não querem mais a liberdade para o uso de arma de fogo, porque 
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todo o momento há casos que um ou outro entra em uma escola, em uma universidade, em um 

cinema portando arma de fogo e acontece uma tragédia ceifando muitas vidas.  

Então, a juventude dos Estados Unidos, e aqui nós temos juventude presente do 

Brasil luta para mudar a legislação, para desautorizar o uso inconsequente de arma de fogo e aqui 

uma ex-Juíza, e aí me dá medo pensar como ela tomava suas decisões lá enquanto Juíza, vem dizer 

uma barbaridade dessas de que tem que  liberar arma para que os fazendeiros possam matar os sem 

terras.  

Temos que acabar com os conflitos que já somaram setenta mortes no ano de 2017 

aqui no Brasil. 

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

Saturnino Masson. 

O SR. SATURNINO MASSON - Sr. Presidente, colegas Deputados, imprensa 

aqui presente. 

Quero cumprimentar os professores e os alunos da Escola José de Mesquita que 

estão nos visitando. 

Obrigado pela visita e pelas perguntas que fizeram! 

Sr. Presidente, trago nesta manhã uma Indicação que já fiz em outras 

oportunidades,  mas torno a repetir. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Governador do Estado e ao Exmº Secretário de 

Estado de Infraestrutura a necessidade de viabilizar a construção, em concreto, da ponte sobre o Rio 

Formoso, localizada na estrada que liga o Distrito de São Jorge ao Município de Tangará da Serra. 

Nessa localidade, Sr. Presidente, tem diversas fazendas, sítios, inclusive uma 

fazenda, a antiga fazenda Samello, adquirida pelo grupo da Fazenda Netolândia. Só desta 

propriedade está saindo cinco, seis mil boi gordo por mês. Então, é uma fazenda de muito 

movimento, que traz muita renda para o Estado e para o município e faz-se necessária a troca dessa 

ponte de madeira por uma ponte de concreto.  

Como no Rio Sepotuba, na Casa de Rondon, também tem outra ponte que deverá 

ser substituída, apesar de ser uma ponte do Município de Tangará da Serra, mas carece de uma 

parceria do Estado com a Prefeitura Municipal para que seja construída essa ponte. 

Eu tive uma reunião, ontem, na Secretaria de Estado de Infraestrutura, mas quero 

deixar registrado aqui, também, o nosso compromisso na campanha, juntamente com o Governador 

Pedro Taques, de restaurar todas as estradas, a MT 246, que liga Jangada até Barra do Bugres, que 

dá seguimento de Barra do Bugres, passando por Assari, Arenápolis, Nortelândia, toda aquela 

região. E ainda falta muito para essas estradas ficarem de acordo com o combinado.  

Também, dando seguimento do Assari, ligando Tangará até a Itanorte, próximo a 

Campo Novo do Parecis, parte dela está ficando muito boa. Quero cumprimentar e parabenizar a 

Secretaria de Obras.  

Naquele trecho do Assari até Nova Olímpia, até o pé da Serra do Tapirapuã está 

ficando com uma boa qualidade, mas é necessário que trabalhemos agora que as chuvas estão 

parando. É com bastante urgência...(TEMPO ESGOTADO) 

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

o Deputado Saturnino Masson. 

O Sr. SATURNINO MASSON - A estrada do Assari ligando a Nova Olímpia, 

subindo Tangará da Serra até Itanorte, também, é uma estrada de muita movimentação e há 

necessidade de se completar a reforma daquele trecho. 

Também, a MT-339, que saí da MT-358, ligando a Comunidade Panorama, era um 

compromisso do passado de concluir pelo menos 20 km, não foi possível. Mas nós estamos 
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esperançosos! Acreditamos no nosso Governo; acreditamos no Marcelo, com a sua equipe da 

Secretaria de infraestrutura, para que dê continuidade, logo em seguida, desta obra com muita 

urgência.  

Também, que licite, conforme o combinado com o Governo do Estado, a MT-240, 

que liga Santo Afonso, para que tenhamos ali uma interligação de todas as nossas Cidades.  

Também, a ligação de Cáceres com Porto Estrela e Aparecidinha e a MT-343, 

ligando Barra do Bugres, Porto Estrela até Cáceres, estrada de muita importância, onde vai 

beneficiar centenas de produtores e também as Cidades, circunvizinhas. 

Era isso que eu tinha para o momento. 

Muito obrigado! 

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

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

 

ZÉ DOMINGOS FRAGA 

“INDICAÇÃO: Indica à Secretaria de Estado de Saúde - SES a necessidade de 

aumentar os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal no interior do Estado de Mato 

Grosso. 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a regularização de pagamento dos serviços 

prestados por empresas ao Governo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.” 

 

MESA DIRETORA 

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

Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, vem manifestar as 

Congratulações à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na pessoa de seu Excelentíssimo 

Presidente, pela criação e manutenção do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do 

Estado do Rio de Janeiro, uma iniciativa importante, que serve de exemplo a todas as instâncias 

legislativas nacionais.” 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Em conformidade com o art. 185-A, do 

Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, vem manifestar 

votos especiais de Congratulações à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na pessoa da 

Secretária Geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de 

Janeiro, Sra. Geiza Gomes Rocha, pela manutenção e articulação desta importante iniciativa, que 

serve de exemplo a todas as instâncias legislativas nacionais.” 

 

ADALTO DE FREITAS 

“PROJETO DE LEI: Altera dispositivo da Lei Complementar nº 233, de 21 de 

dezembro de 2005.”  

 

ZECA VIANA 

“REQUERIMENTO: Com arrimo nos arts. 177 e 443 do Regimento Interno desta 

augusta Casa de Leis, venho requer à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na 

forma regimental, que aprove o presente Requerimento de informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador,  José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Secretário de Estado de Infraestrutura 

e Logística, e Sr. Marcelo Duarte Monteiro, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Estado de 

Fazenda, Rogério Luiz Gallo, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) 

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

requeridas, podendo atender no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011.” 
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Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. Com a 

palavra, o Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, Deputado Eduardo Botelho; Vice-

Governador do Estado de Mato Grosso; colega Deputado Gilmar Fabris; Deputado Saturnino 

Masson, Deputado Dilmar Dal Bosco e demais colegas Deputados. 

Trago à tribuna, Sr. Presidente, um assunto que, com certeza, vem navegando 

nesta Casa de maneira silenciosa e precisamos ouvir a sociedade.  

Não trago aqui, Sr. Presidente, nenhuma opinião formada; não trago aqui, 

absolutamente, nada definido, mas entendo que este Parlamento deve submeter essa proposta ao 

conhecimento da sociedade. 

Por isso, eu faço no início deste Grande Expediente um Requerimento Oral e vou 

entregá-lo físico na Sessão da tarde para que possamos fazer uma nova audiência pública para tratar 

deste tema. 

Sr. Presidente, enquanto governava Mato Grosso o Sr. Carlos Fávaro encaminhou 

a esta Casa uma Mensagem, assinada por ele, no exercício do mandato de Governador do Estado, 

em consequência da ausência do Governador Pedro Taques. Essa matéria versa sobre a área de 

proteção ambiental estadual das Cabeceiras do Rio Cuiabá, um dos mais piscosos e importantes rios 

do Brasil, responsável pela penetração, pela ocupação de Mato Grosso.  

E o que trata a Mensagem de Sua Excelência o então Governador Carlos Fávaro? 

A Mensagem chegou a esta Casa em 19 de dezembro de 2017. Tem só um artigo, 

Excelência, Deputado Valdir Barranco:  

“Fica revogado o inciso VIII do art. 4º da Lei nº 7.161, de 23 de agosto de 1999. 

E o art. 2º, que é de praxe, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá” 

Muito bem! 

Sr. Presidente, suprimir o inciso VIII do art. 4º da Lei 7.161. 

Tem a seguinte história: o então Deputado Estadual Humberto Bosaipo apresenta 

neste plenário, exatamente neste plenário, um projeto de lei criando uma área de proteção ambiental, 

uma APA, que denomina de APA Estadual das Cabeceiras do Rio Cuiabá, define todo perímetro, 

algo extraordinário que se vê aqui, todo o perímetro é definido, todo o encaminhamento. Ele inicia 

com uma coordenada UTMUTM, aproximadas N8.424.000 e E688.180, localizado na margem 

esquerda da estrada estadual MT-240, próximo da nascente do Rio Novo; deste ponto, segue no 

sentido noroeste por aproximadamente 13.423,00 metros, limitando com Área Indígena Santana até 

atingir o ponto P-02 plotado à margem da MT-140, com coordenadas UTM aproximadas de 

N8.435.960 e E684.000; deste ponto, segue no sentido nordeste por aproximadamente 9.100,00 

metros, cruzando o Ribeirão Beija-Flor e o Córrego Caixão até encontrar a nascente do Córrego da 

Laje, onde foi plotado o ponto P-03, com coordenadas UTM aproximadas de N8.438.350 e 

E692.790; deste ponto, segue pela margem direita da nascente do Córrego da Laje, com vários 

azimutes e distâncias até encontrar sua foz com o Ribeirão Chapadão, onde foi plotado o ponto P-04 

com coordenadas UTM aproximadas de N8.439.685 e E703.610; deste ponto, segue sentido 

nordeste por aproximadamente 13.129,00 metros, cruzando o Ribeirão Chapadão, Córrego Carneiro 

e Córrego do Fecho até encontrar a margem da estrada vicinal, onde foi plotado o ponto P-05, com 

coordenadas UTM aproximadas de N8.440.000 e E716.750; deste ponto, segue no sentido sudeste 

com vários azimutes e distâncias, aproximadamente 17.500,00 metros até atingir o P06 com 

coordenadas respectivas, seguindo sudeste por aproximadamente mais 7.180 metros até  encontrar a 

margem esquerda do Córrego do Doutor, onde foi plotado P07 com coordenadas respectivas, 



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

DO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 08H. 

Pág. 8 - Secretaria de Serviços Legislativos 

seguindo no sentido sudeste por mais aproximadamente 7.810 metros até encontrar margem do 

Ribeirão Piabas...”  

Daí vai, vai, vai amarrando. É o encaminhamento. Fechando perímetro, mais 2.700 

metros; mais 8.100, mais 7.600 metros; vai, vai, Córrego das Cobras; passa pelo Córrego Salobra, 

mais 1.500 metros, pega estrada vicinal, avança, mais estrada vicinal, mais 4.300 metros, mais 

9.900. Enfim, plotado até o último ponto, que é o 33; nesse chega novamente ao Rio Novo, com 

vários azimutes.  

Esse encaminhamento fecha um perímetro de 321 quilômetros. É uma área com 

321 quilômetros de perímetro.  

O Sr. Valdir Barranco – Concede-me um aparte, Deputado Wilson Santos, por 

gentileza? 

O SR. WILSON SANTOS – Com todo prazer, Deputado Valdir Barranco. 

O Sr. Valdir Barranco - Eu não poderia deixar de me manifestar, Deputado Wilson 

Santos, e, de pronto, subscrevo o Requerimento de autoria de Vossa Excelência, porque desde que 

essa Mensagem aportou nesta Casa de Leis já aportou malcheirosa.  

Sinto um mau cheiro impregnando esta Casa e não podemos permitir que isso 

aconteça pelo respeito que o rio Cuiabá merece por sua história, pelas famílias que alimentou e 

alimenta, pelo zelo que temos que ter com o Rio Cuiabá.  

Contrário a isso, ainda em 1999, o então Governador Dante de Oliveira cria, com 

uma visão futurista de compromisso com as populações futuras, essa APA de proteção das 

cabeceiras do Rio Cuiabá.  

Portanto, é um Projeto que eu combaterei veementemente nesta Casa a permissão 

para que possa ser desmatada essa área das cabeceiras e Vossa Excelência e o povo de Mato Grosso 

pode contar comigo.  

Haveremos, sim, fazer audiências públicas para que a sociedade mato-grossense, a 

sociedade cuiabana e da Baixada possam conhecer quais são os reais interesses que estão por trás 

dessa Mensagem. 

Muito obrigado. 

O SR. WILSON SANTOS – Muito obrigado, Deputado Valdir Barranco! 

Eu peço ao Serviço de Taquigrafia que inclua esse aparte ao meu pronunciamento. 

O assunto é polêmico, Presidente Eduardo Botelho. Por quê? 

Porque essa lei, iniciada nesta Casa por autoria do Deputado eminente, valoroso 

Deputado Humberto Bosaipo, acaba sendo sancionada pelo Governador Dante de Oliveira e passa a 

ter o número 7.161, de 1999.  

Porém, Excelência, para começar a complicar, essa legislação acaba chocando-se 

com uma legislação que surge logo em seguida, em 2000, que é a Lei 9.985, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. 

Então, lá na legislação federal há um confronto em relação ao desmatamento em 

APAs.  

Depois essa legislação nacional é puxada para baixo. Em 2011 nasce uma 

legislação estadual, uma nova legislação estadual que cria o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação em Mato Grosso.  

A Lei de 2000, que eu acabei de citar aqui, Lei 9.985, cria o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, 11 anos depois Mato Grosso praticamente replica, repete essa legislação 

nacional para criação de unidades de conservação aqui.  

Então, o assunto é complexo, porque os que defendem o avanço da soja e do 

algodão na cabeceira ou nas cabeceiras do Rio Cuiabá estão amparados por legislações também 
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consistentes, que é uma lei federal e uma lei estadual, ambas tratando da instituição dos chamados 

sistemas, no caso nacional e estadual, de unidades de conservação.  

O assunto é complexo - é complexo! 

Por isso, Sr. Presidente, o Deputado Oscar Bezerra, por sua inciativa, já realizou 

uma importante Audiência Pública aqui. Como essa Audiência foi feita no dia 20 de fevereiro, logo 

após o período carnavalesco, e entendemos que ela merece todo respeito, porém, gostaríamos de 

realizar pelo menos mais uma Audiência Pública com ampla divulgação, com pelo menos 15, 30 

dias para divulgarmos ao máximo esse tema e trazermos aqui pessoas que pensam justamente 

opostas. 

Queremos ver o confronto das ideias, os que defendem o plano da soja, o plantio 

do algodão, do sorgo, do milho de pipoca, do girassol nas cabeceiras do Rio Cuiabá e queremos 

ouvir também os que são contra, os que entendem que as cabeceiras do Rio Cuiabá devem continuar 

preservadas, como o eminente Deputado Humberto Bosaipo pensou lá no final da década de 1990 e 

como o Governador e saudoso Dante de Oliveira, que sancionou essa legislação. 

Então, não queremos aqui, de maneira leviana, trazer nenhuma posição definida, 

clara, mas queremos insistir que esse tema possa ser objeto de debate, de discussões e que os dois 

lados possam trazer as suas verdades... 

O Sr. Zeca Viana – Vossa Excelência me permite um aparte, nobre Deputado? 

O SR. WILSON SANTOS – Ouço com muito prazer o eminente colega, Deputado 

Zeca Viana. 

O Sr. Zeca Viana – Muito obrigado, nobre Deputado Wilson Santos. 

Sabemos que é um assunto de grande relevância para o nosso Estado e eu, como 

agricultor, talvez me preocupo mais com o meio ambiente do que muitos ambientalistas por aí. 

Eu quero dizer a Vossa Excelência que onde foi - vi pelo mapa satélite, não 

conheço a região - demarcado que era para tirar essa área, ela não pertence a cabeceira do Rio 

Cuiabá. 

Eu discuti na Audiência Pública com o Promotor, que é o Promotor do Meio 

Ambiente, não me lembro do nome dele, ele falou que tem todo aparato para fazer o levantamento 

técnico e tudo que precisa para mostrar para nós, aqui, principalmente.  

Até eu questionei: poxa, se é uma mensagem que veio do Governo, da SEMA, por 

que é que já não veio com esses estudos técnicos, se vocês têm esses aparatos? A nossa questão na 

Assembleia Legislativa é política, não vamos fazer uma análise técnica, temos uma análise com 

conhecimento de causa, de aqui pode e aqui não pode. Agora, conhecimento técnico tem que vir. 

Por que vocês lá junto com o governo não fizeram isso e não puseram no projeto para analisarmos? 

Inclusive, falei para ele: fizemos essa Audiência Pública, porque entendemos que precisávamos 

ouvir a sociedade, senão tínhamos votado sem ter Audiência Pública.  

Então, o senhor, que é Líder do Governo, eu acho que tem que chamar esse 

promotor para que esse promotor faça esse estudo técnico, para embasarmos técnica e 

cientificamente, para fazermos uma discussão e daí, sim, dentro de um direcionamento científico e 

técnico.  

Seria esse meu posicionamento, nobre Deputado.  

O SR. WILSON SANTOS – Muito obrigado, Deputado Zeca Viana.  

Também solicito a incorporação do seu aparte ao nosso pronunciamento.  

Encerrando, eu quero dizer que Mato Grosso, e aí os Deputados Zeca e Nininho 

podem me ajudar, deve fechar uma safra agora em abril-maio com aproximadamente com 55 

milhões de toneladas. Fecharão uma safra com 50 milhões a 60 milhões de toneladas de grãos. Isso 

está sendo produzido, Vice-Governador, algo em torno de 20 milhões de hectares, porque a 
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produtividade média em Mato Grosso é algo em torno de 3.000 quilos por hectares, é claro que há 

produtividade diferente, mas estou dizendo a média. Nós produzimos, em média, 3 toneladas de 

grãos por hectare, em cada 10.000 metros quadrados, se nós temos 20 milhões de hectares sendo 

utilizados para agricultura, é um sinal de que nós ainda temos, só em área degradas da pecuária, 

aproximadamente 15 milhões de hectares que poderão ser incorporados ao processo produtivo da 

agricultura estadual. Além dos 15 milhões de pecuária degradados, nós podemos afirmar, com 

tranquilidade, com bastante segurança, que temos ainda mais entre 15 a 20 milhões de hectares que 

podem perfeitamente ser utilizados na agricultura do Estado. 

 Ora! Se nós utilizamos 20 milhões de hectares hoje, Deputado Valdir Barranco, 

ainda temos de 30 a 40 milhões de hectares em condições de serem incorporados à agricultura, a 

princípio salvo melhor juízo, eu não vejo coerência em abrir as áreas das APAs das cabeceiras do 

Rio Cuiabá, ou que fosse a cabeceira do rio Paraguai, a cabeceira do rio Juruena, do Teles Pires, no 

Xingu, Culuene, do Coxipó, rio Vermelho, rio Taquari, rio Roosevelt , Aripuanã... Não vejo, diante 

da imensidão de vazio que ainda há se ocupar com agricultura em Mato Grosso, necessidade, não 

vejo urgência em discutir a utilização de áreas das cabeceiras do rio Cuiabá ou de qualquer rio que 

seja neste Estado. 

Sr. Presidente, trato de outro assunto nestes dois minutos finais e dirijo ao 

Deputado Zeca Viana, que veio ontem, exatamente, nesta tribuna, tratar de um tema sobre os 

produtores de feijão neste Estado. Disse o Deputado Zeca Viana que “há uma safra interessante, 

grande parte armazenada, e que houve um acordo entre o Governo do Estado e esses produtores para 

que tivessem acesso ao incentivo e por “n” razões, esse incentivo, na prática, não está 

acontecendo.”. Eu levei ao conhecimento de sua Excelência o Governador Pedro Taques, ontem à 

noite, esse assunto e ao Secretário de Estado de Fazenda, Dr. Rogério Gallo, Procurador do Estado 

de carreira, e ambos me afirmaram que a palavra foi dada, e será cumprida. E que nós aqui 

encontremos a melhor alternativa, seja a elaboração de um Projeto de Lei, que resgate da data 28 de 

fevereiro, e a traga até 31 de dezembro, porque foi palavra dada vai ser cumprida. Ou que nós 

possamos firmar, junto com Secretaria de Estado de Fazenda, um decreto Governamental fazendo 

essa correção de um pequeno erro material. 

Então trago a boa notícia ao Deputado Zeca Viana, para que possa passar ao 

conjunto de produtores de feijão, e que a palavra do Governador Pedro Taques, está valendo e será 

cumprida. Pedimos desculpas por esse óbice, por esse desencontro de informação, essa burocracia 

mata todos nós. Mas nós ainda essa semana encontraremos o mecanismo burocrático necessário para 

correção e garantir aos produtores de feijão o incentivo merecido. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Não havendo mais orador, e 

nem mais algo para votar, declaro encerrada esta Sessão e convoco para Sessão Ordinária, logo mais 

à tarde. 

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

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

Nininho, Pedro Satélite, Saturnino Masson, Sebastião Rezende, Wancley Carvalho, Jajah Neves e 

Wilson Santos; da Bancada do Bloco Independente – Mauro Savi, Silvano Amaral e Zé Domingos 

Fraga; da Bancada do Bloco Assembleia Livre – Professor Allan Kardec, Janaina Riva, Zeca Viana 

e Valdir Barranco. 

 Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: da Banca do Bloco Integração – 

Baiano Filho, Max Russi (CONFORME MEM 57/2018); do Bloco Independente – Guilherme 

Maluf; Oscar Bezerra (CONFORME MEM 56/2018) e Romoaldo Júnior. 

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