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2º SECRETÁRIO - DEPUTADO PEDRO SATÉLITE (AD HOC) 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – Invocando a proteção de Deus, e em 

nome do povo mato-grossense, declaro aberta esta Sessão Ordinária do dia 18 de abril de 2018. 

Convido os Srs. Deputados Romoaldo Júnior e Pedro Satélite para assumirem a 1ª 

e a 2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS ROMOALDO JÚNIOR E PEDRO SATÉLITE ASSUMEM A 1ª E A 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

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

para proceder à leitura da Ata. 

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

27 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 17H.) 

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

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 (LÊ) - “Memorando nº 020/18, datado em 18 de abril de 

2018, do Gabinete do Deputado Wancley Carvalho, ao Exmº Sr. Secretário de Serviços Legislativo-

SSL.  

Senhor Secretário, 

Venho através do presente, justificar a ausência do Deputado Wancley Carvalho 

na sessão extraordinária que será realizada hoje, dia 18 de abril de 2018. O Parlamentar encontra-se 

em visita nos municípios da região. 

Sem mais para o momento, desde já agradeço e ficamos à disposição.  

Atenciosamente, 

JOSÉ NILSON VITAL JÚNIOR 

ASSESSOR JURÍDICO 

Mat. 41916.” 

 

“Memorando nº 052/18, datado em 18 de abril de 2018, do Gabinete do Deputado 

Sebastião Rezende, à Consultoria Técnico-Jurídica da Mesa Diretora.  

Senhor Consultor, 

Por determinação do Exmº Deputado Sebastião Rezende, informamos a Vossa 

Senhoria que o mesmo encontra-se no interior do Estado, Região Sudeste, em evento oficial do 

Poder Executivo, ao tempo que justificamos a sua ausência nas Sessões plenárias vespertinas de hoje 

e na Sessão matutina de amanhã. 
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Atenciosamente, 

DIEGO REYES 

Chefe de Gabinete.” 

 

“Memorando nº 064/18, datado em 18 de abril de 2018, do Gabinete do Deputado 

Sebastião Rezende, ao Ilmº Sr. Secretário de Serviços Legislativos. 

Senhor Secretário, 

Utilizo-me do presente para informar que o Deputado Estadual Nininho estará 

ausente das Sessões Ordinárias dos dias 18 e 19 de abril do corrente ano, em virtude de estar 

acompanhando a agenda oficial do Governador do Estado de Mato Grosso, no Município de 

Rondonópolis, em inaugurações e lançamentos de obra. 

Atenciosamente, 

Renato Vilhaça Epaminondas 

Responsável pelo Gabinete.” 

 

“Ofícios nºs: 24 e 215/2018, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, 

em resposta, respectivamente, às Indicações nºs 1.959/17, de autoria do Deputado Zé Domingos 

Fraga; e 2.261/2017, de autoria do Deputado Oscar Bezerra; Ofício nº 207/2018, da Secretaria de 

Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, em resposta à Indicação nº 08/2018, de 

autoria do Deputado Guilherme Maluf; Ofício nº 254/2018, da Secretaria de Estado de Trabalho e 

Assistência Social, em resposta à Indicação nº 1587/2017, de autoria do Deputado Wagner Ramos.”          

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Encerrada a primeira parte, 

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. 

Estão inscritos o Deputado Jajah Neves; depois, o Deputado Valdir Barranco; 

depois, o Deputado Wilson Santos. 

Convoco para o plenário o Deputado Valdir Barranco, inscrito no Pequeno 

Expediente e será o próximo a usar da palavra. 

Com a palavra, o nobre Deputado Jajah Neves. 

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

acompanha. 

Faço uso do Pequeno Expediente para falar a respeito de uma manifestação que 

aconteceu no Município de Várzea Grande, Deputado Romoaldo Júnior, que é um sentimento. Essa 

manifestação me levou, praticamente, há 20 anos recordando na minha memória, resgatando na 

minha memória, meus tempos de líder estudantil, fundador do Sindicato dos Estudantes de Várzea 

Grande, que presidi por dois mandatos consecutivos, líder estudantil. Pude acompanhar de perto a 

manifestação dos estudantes do Município de Várzea Grande lutando pelo direito ao passe livre. 

Quero dizer que esse sentimento eu já trago desde o meu tempo de estudante e 

secundarista, em Várzea Grande, o que já se vai 20 anos. No próximo dia 28 de abril eu completarei 

35 anos.  

Quero dizer que é uma luta de Várzea Grande, que é uma luta dos estudantes de 

Várzea Grande, de nós, várzea-grandenses. E aqui, dentro deste Parlamento, a minha voz vai ecoar 

ajudando aquele município para que, de fato, parem de promessas eleitoreiras, pois todos que por ali 

passam disputando eleições prometem e não cumprem. 

Lembro-me do Walace, descaradamente, prometendo que assumiria e que Várzea 

Grande teria o passe livre, enganando, ludibriando os estudantes e assim tantos outros que por ali 

passam enganando os estudantes, mentindo, tirando-lhes o direito ao passe livre.  
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Dizer, Deputado Wilson Santos, e aqui parabenizar o Vereador Ademar Jajah pela 

sensibilidade de propor Audiência Pública naquele Legislativo municipal, naquele Parlamento 

Municipal. No próximo dia 27 de abril, estaremos reunidos com os estudantes. Já convidamos a 

Prefeita Lucimar Campos, entidades de classes, para entregar esse direito ao estudante de Várzea 

Grande. O estudante de Cuiabá tem, chegou a ser sancionada a lei pelo Prefeito Murilo Domingos, 

até então. 

O estudante vem sendo enganado e isso não foi cumprido, Deputado Wilson 

Santos. E só promessa, só falácia!...(TEMPO ESGOTADO)... Este é o momento de unirmos forças, 

de fazermos acontecer.  

Espero aqui contar com o apoio e sensibilidade da nossa Prefeita Lucimar 

Campos, em Várzea Grande. 

Como seu slogan é amar, cuidar e respeitar aqui peço a Vossa Excelência, Prefeita, 

encarecidamente, que ame, cuide e respeite os estudantes de Várzea Grande e ofereça esse direito 

aos nossos estudantes de terem o passe livre.  

Eles assistem os estudantes de Cuiabá, Deputado Wilson Santos, que têm o passe 

livre. Eu estou falando de um sentimento não é de Deputado, não! É de líder estudantil, fundador do 

Sindicato dos Estudantes daquele município. Eu sonhei em poder usar o passe livre quando era 

estudante e 20 anos se foram! Reavemos esse sentimento! 

Quero convidar a todos...  

Parabenizar, sim! 

Vereador Ademar Jajah, parabéns pela iniciativa dessa Audiência Pública! E lá 

estarei somando forças com Vossa Excelência.  

E quero convidar cada estudante do Município de Várzea Grande. 

Juntos nós vamos, sim, entregar esse direito aos estudantes, legitimá-los de poder, 

sim, ir e vir, Deputado Wilson Santos, com o passe livre.  

Então, quero, mais uma vez, dizer a nossa Prefeita: amar, cuidar e respeitar é o 

slogan de Vossa Excelência. Vamos fazer isso com essa sensibilidade para os estudantes de Várzea 

Grande.  

Estão todos convidados para o próximo dia 27, dia que antecede meu aniversário 

de 35 anos. O maior presente que eu vou poder receber é se buscarmos um encaminhamento e 

entregarmos o passe livre aos estudantes de Várzea Grande.  

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

O Sr. Dilmar Dal Bosco – Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – Com a palavra, pela Ordem, o nobre 

Deputado Dilmar Dal Bosco. 

O SR. DILMAR DAL BOSCO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, como um bom 

democrata, que gosta da democracia e não de um palanque eleitoreiro, gosto da boa política, gosto 

do momento de discussão e até de adentrar no direito da Câmara Federal, em algumas leis que 

cabem a eles, que cabem ao Congresso Nacional e à Câmara Municipal, Vossa Excelência está 

falando e citando a grande Prefeita Lucimar Campos, e a lei é uma lei municipal.  

Por sinal, Sr. Presidente, todos os estudantes municipais de Várzea Grande, todos 

os estudantes municipais de Várzea Grande não pagam nada. Todos os estudantes da rede municipal 

da Dona Lucimar Campos não pagam nada de transporte para ir as suas escolas estudar e ter os seus 

direitos. 

Agora, alunos das escolas estaduais cabem, sim, ao Governo do Estado. Aí 

podemos trabalhar em outra lei intermunicipal, alguns alunos, inclusive, que vêm estudar em 

Cuiabá.  



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

18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17H. 

Pág. 4 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Vou repetir: todos os alunos, numa Lei lá do ex-Prefeito Murilo, sancionada por 

ele, todos os estudantes, que são responsabilidade da Prefeita Lucimar Campos, a qual Vossa 

Excelência citou, não tem custo, não pagam, são bem atendidos, são alunos que têm uma gestão 

pública eficiente da Dona Lucimar.  

Agora, da rede estadual, talvez, caiba, sim, uma luta, até porque este Parlamento já 

trabalhou, fez muito para diminuir, inclusive, aprovando lei de diminuição de ICMS do óleo diesel 

para que as empresas de transporte intermunicipal pudessem dar maior qualidade, os quais são 

atendidos com 50% de desconto. 

Então, quando se refere a essa grande líder política, essa grande Prefeita, que tem 

feito a diferença, espero de Vossa Excelência que seja uma audiência salutar e importante para 

cuidar, mas, com o cuidado e a decência se adentarmos ao direto que cabe aos grandes Vereadores 

de Várzea Grande. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS, ÀS 

18H40MIN). 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Próximo inscrito, o Deputado 

Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, Vice-Governador do Estado de Mato 

Grosso, hoje, o Ministério Público Estadual solicitou o afastamento do Secretário de Estado de Meio 

Ambiente, Dr. André Baby, juntamente, com mais três servidores de Sema.  

Eu vou ler aqui, rapidamente, uma nota do Secretário André Baby: 

“A respeito da Ação Civil Pública, de autoria do Ministério Público Estadual, que 

solicita o afastamento dos analistas de meio ambiente André Baby, atual Secretário; Paula de 

Andrade; Patrícia Castiljo e Simoni Ziober, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) 

informa que considera a medida desproporcional, uma vez que 100% das cláusulas do TAC nº 

005/2017 para implantação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco (PESRF) estão 

cumpridas. 

A Sema reitera que o presente acordo considerou que não houve a intenção 

deliberada do Estado de Mato Grosso de não implantar o Parque Estadual Serra Ricardo Franco e 

nem omissão das autoridades incumbidas pelo cumprimento da decisão liminar proferida na Ação 

Civil Pública nº 642-31.2015.8.11.007, Código nº 56687, Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, em virtude da exiguidade dos prazos fixados, conforme reconheceu o Presidente do 

Tribunal de Justiça na suspensão de liminar ou antecipação de Tutela nº 175064/2016”.  

Portanto, a SEMA entende que tal ação deveria ter sido arquivada tão logo firmado 

o presente acordo. 

Já sobre a fiscalização, a SEMA reforça que todas as 134 propriedades existentes 

na unidade de conservação foram vistoriadas e ainda se encontram em processo de elaboração 

alguns autos de infração e relatórios técnicos.  

Em 2017, conforme ações de fiscalização encaminhadas pelo servidor Wagner 

Silva, foram feitas vistorias em maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro. Até o momento, já 

foram expedidos e protocolados 27 autos de infração, restando 98 propriedades para lavratura dos 

autos de infração, termos de embargo, notificações e relatórios técnicos. 

A SEMA esclarece que nunca houve neste ou em qualquer outro ponto do Estado 

de Mato Grosso qualquer tentativa de obstrução de fiscalização ou cerceamento de atividades.  

À época do caso, em debate, os servidores procederam as incursões sem as devidas 

autorizações das chefias imediatas para o recebimento”...(TEMPO ESGOTADO) 



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

18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17H. 

Pág. 5 - Secretaria de Serviços Legislativos 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Concedo mais três minutos para 

o Deputado. 

O SR. WILSON SANTOS – Muito obrigado, Excelência. 

“À época do caso em debate, os servidores procederam às incursões sem as 

devidas autorizações das chefias imediatas para o recebimento de diárias e utilização de veículos.” 

Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao Ministério Público... Essa questão 

ambiental é delicada, é relativamente jovem, nova, o Secretário André Baby é um homem de 

diálogo, está pronto para dialogar, tem estado, permanentemente, fisicamente, no Ministério Público 

Estadual, não tem se negado a comparecer pessoalmente nas oitivas, nas convocações, nos convites.  

Essa questão da Serra Ricardo Franco é muito complexa, já há uma decisão do 

então Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Paulo da Cunha, que suspendeu essas intenções do 

Ministério Público. 

Penso que o momento é de abertura de diálogo, de entendimento e faço aqui um 

apelo ao Ministério Público Estadual, notadamente ao Dr. Mauro Curvo e aos Promotores, aos 

brilhantes Promotores que atuam na área ambiental, como o Procurador de Justiça Dr. Domingos 

Savio, Dr. Marcelo Vaquiano, Dr. Joelson de Campos Maciel, todos os promotores e procuradores 

expert em meio ambiente.  

É o momento de sentarmos, dialogarmos, apararmos as arestas, exigir da SEMA  

documentos.  

Tenho certeza absoluta que a direção superior da SEMA não se furtará, como não 

tem se furtado, a fornecer documentos, a prestar esclarecimentos, inclusive com a presença física, no 

prédio do Ministério Público Estadual. 

Fica aqui um apelo ao Dr. Mauro Curvo, que é um Procurador de Justiça 

habilidosíssimo, um homem dado ao diálogo, uma habilidade muito acima da média, inclusive hoje, 

esta nos ajudando a solucionar uma questão muito importante e quero de antemão agradecer ao 

Procurador Geral de Justiça do Estado, Dr. Mauro Curvo.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Deputado... 

O SR. JAJAH NEVES - Pela ordem, Presidente Eduardo Botelho. 

 O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Irei passar ao senhor um tempo 

porque no Pequeno Expediente não tem uso da palavra pela ordem, Deputado. 

O SR. JAJAH NEVES – Três minutinhos só.  

Primeiro, quero cumprimentar a Vereadora Maria Cilene, do Município de Rio 

Branco, que está presente aqui. Prazer tê-la aqui. 

E quero só pontuar aqui ao Deputado Dilma Dal Bosco, que quando eu disse do 

transporte não falei de transporte intermunicipal, eu disse do transporte urbano do Município de 

Várzea Grande, como acontece em Cuiabá.  

Em Cuiabá os estudantes têm passe livre, custeado pelo Município, do Transporte 

Urbano. 

O que estou aqui querendo oferecer aos estudantes de Várzea Grande, Deputado 

Wilson Santos, é aos estudantes que residem em Várzea Grande, estudam em Várzea Grande e 

fazem uso do transporte urbano.  

Eu não disse aqui transporte intermunicipal. Não enterrei para essa gama. O que eu 

estou dizendo aqui é nos mesmos moldes que temos no Município de Cuiabá. 

Várzea Grande compõe a Região Metropolitana e tem outra dinâmica dos outros 

Municípios do interior. Então, o que estou dizendo aqui é passe livre do transporte urbano. É essa a 
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questão que eu estou levantando, no mesmo modelo do Município de Cuiabá. É isso que estamos 

pontuando. 

Obviamente, Deputado Dilmar Dal Bosco, não quero tomar aqui a frente da 

Câmara de Vereadores.  

Estou até parabenizando o Vereador legitimamente eleito no Município de Várzea 

Grande, Ademar Jajah, um dos mais votados daquele município, mas estou aqui somando forças, até 

porque sendo o candidato a Deputado Estadual mais votado com domicilio eleitoral no Município de 

Várzea Grande, como eu fui nas últimas eleições, tenho o dever e a obrigação de participar.  

Também, corre nas minhas veias o sangue de Líder Estudantil de quem fundou a 

União Várzea-grandense dos Estudantes daquele município e desde aquela época vimos lutando e 

pedindo.  

Então, digo que vou além até de Deputado Estadual. Não! Vou como morador 

daquele município que conhece da dificuldade dos estudantes. 

Certamente vamos contar sim com a sensibilidade, como disse Vossa Excelência, 

da Prefeita Lucimar, que fiquei sabendo que será convidada também para essa audiência pública, 

para que juntos possamos buscar meios.  

O que queremos é somar forças para que no final seja atendido quem precisa, que 

é o estudante.  

Tenho certeza que a Prefeita Lucimar é de outra estirpe e de outro nível do que 

aqueles que passaram por ali e tripudiaram nos sonhos do povo várzea-grandense.  

Esse é o nosso sentimento, Deputado.  

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

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

GUILHERME MALUF 

PROJETO DE LEI: Institui no Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso, o 

Dia da Mulher Policial Civil. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Saúde, com cópia ao 

Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade de viabilizar aumento de repasse da saúde, 

no Município de  Jaciara. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e 

Logística, com cópia ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade de viabilizar a 

pavimentação de aproximadamente 2 km na Estrada Parque da Cachoeira da Fumaça, no Município 

de  Jaciara. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e 

Logística, com cópia ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade de viabilizar a 

construção de três pontes na estrada na rodovia MT-457, também conhecida como 27, no Município 

de  Jaciara. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Cidades, com cópia ao 

Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade de viabilizar a aquisição de equipamentos de 

telefonia móvel para o Distrito de Boa Esperança, no Município de  Sorriso. 

INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Secretário de Estado de Cidades, com cópia ao 

Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade de viabilizar o recapeamento de asfalto nas 

vias urbanas, Município de  Itiquira. 

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

desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, a realização de 

Sessão Especial para comemorar o Dia da Mulher Policial Civil e debater projeto de lei que visa 

instituir a data no Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso, a ser realizada às 19h do dia 14 de 
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maio de 2018, no Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour”, na Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, sediada na cidade de Cuiabá.  

   

ADALTO DE FREITAS 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: Altera dispositivo da Lei Complementar 

nº 233, de 21 de dezembro de 2005. 

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

desta augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, a realização de 

audiência pública, na data de 26 de abril de 2018, às 18h, no Município de Barra do Garças, 

objetivando debater o perímetro do Parque Estadual da Serra Azul. 

 

DILMAR DAL BOSCO 

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

Taques, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte 

Monteiro, a necessidade da reforma de pontes do Município de  Gaúcha do Norte. 

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

Taques, com cópia ao Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo Duarte 

Monteiro, a necessidade de recuperação da MT-419, trecho entre os Municípios de Novo Mundo e 

Guarantã do Norte. 

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

Taques, com cópia a Srª Secretária de Estado de Cidades, Srª Juliana Fiusa Ferrari, a necessidade de 

pavimentação asfáltica das vias urbanas do Município de  Nova Canaã. 

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

Taques, com cópia a Srª Secretária de Estado de Cidades, Srª Juliana Fiusa Ferrari, a necessidade de 

pavimentação asfáltica no Município de  Claúdia. 

 

ZÉ DOMINGOS FRAGA 

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. 

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. 

 

ZECA VIANA 

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

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

presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Governador, Sr. José Pedro Gonçalves 

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

Monteiro, com cópia ao Exmº Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Rogério Luiz Gallo, devendo o 

referido ser respondido por escrito no prazo de 30 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 n.º 12.527/2011 - Conta Específica do FETHAB, 

Requerimentos nºs: 140/2017 e 173/2017. 

 

SATURNINO MASSON 

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

Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário de Infraestrutura do Estado, a 
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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. 

 

MESA DIRETORA 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: 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 Congratulação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na pessoa de seu Exmº 

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

Estado do Rio de Janeiro. 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: 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 Congratulação 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. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Encerrado o Pequeno 

Expediente. 

Devido ao horário, passaremos à Ordem do Dia. 

Indicações de autoria dos Deputados Dilmar Dal Bosco, Guilherme Maluf, 

Saturnino Masson e Zé Domingos Fraga apresentadas na presente Sessão. 

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

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

Expediente. 

Moção de Congratulação, de autoria da Mesa Diretora, 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. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria da Mesa Diretora, 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. 

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

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

Requerimento nº 138/18, de autoria do Deputado Zeca Viana, ao Excelentíssimo 

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

Sr. Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Rogério Luiz Gallo, solicitando informações sobre a conta 

específica do FETHAB. 

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

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

Requerimento nº 136/18 de autoria da Deputada Janaina Riva, ao Secretário-Chefe 

da Casa Civil e Secretário de Estado de Saúde, para que informem em quais cidades foram 

implantados novos leitos de UTI e a quantidade exata de leitos novos em cada uma dessas cidades, 

especificando quantos desses leitos são do complexo SUS, quantos são judicializados e quantos são 

terceirizados. 

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

aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao Expediente. 
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Requerimento nº 135/18, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, para que seja 

realizado o evento Assembleia Itinerante e Sessão Especial, a serem realizados no dia 27 de abril de 

2018, sediada na cidade de Pontal do Araguaia. 

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

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

Requerimento nº 137/18, de autoria da Deputada Janaina Riva, solicitando a 

realização de uma Audiência Pública em parceria com o Senado Federal, para tratar da 

Regularização Fundiária, com a entrega de títulos rurais e urbanos, bem como autorizações para 

abertura de processos de requerimento de títulos rurais pelo programa Terra Legal para os 

municípios de Mato Grosso, no dia 19 de abril de 2018, às 16h, no Auditório Milton Figueiredo. 

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

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

Não temos número suficiente para votar vetos e estamos com a pauta sobrestada 

pelos vetos. 

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. 

Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Excelência, nosso Vice-Governador, colega 

Deputado Zeca Viana, colegas Deputados, apresentei aqui, ainda em 2016, um Projeto de Lei no 

sentido de isentar do ICMS as armas, as munições e os equipamentos de proteção individual para 

todos os policiais da área de segurança neste Estado. 

Esse Projeto de Lei tramitou aqui, mas recebi orientação de que há vício de 

iniciativa, Deputado Pedro Satélite. Procurei o Governo do Estado e construímos uma solução.  

Então, apresentarei, amanhã, uma Indicação no sentido de que o Governo do 

Estado adquira esse armamento, essas munições, esses equipamentos de proteção individual, 

Deputado Zeca Viana, porque quando o Governo adquire não paga impostos. E que revenda todo 

esse material aos policiais sem repassar impostos. E que isso possa, Deputado Jajah Neves, ser 

inclusive pago em desconto de folha em até seis parcelas. Então, estamos construindo uma solução 

definitiva para que os policiais civis, militares do Corpo de Bombeiros, da POLITEC. Enfim, todos 

os policiais possam adquirir suas armas, suas munições, seu fardamento, aqueles que quiserem, é 

claro, sem a incidência de tributos estaduais.  

O que nós podemos fazer é em relação aos tributos estaduais. E há já um sinal 

verde, uma simpatia por parte do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Espero também que esta 

mesma sinalização venha da Polícia Militar, da Polícia Civil, do pessoal da Polícia Técnica, para 

que possamos fechar esse entendimento com o Governo e implantar uma iniciativa inédita, em que 

os policiais possam adquirir o seu armamento pessoal. Porque, quando ele não está de serviço ou no 

deslocamento, ele pode usar o seu armamento.  

Nem sempre o Estado tem a quantidade de coletes à prova de balas suficiente, e 

ele tem preferência em ter o seu pessoal, isso é da prática, acontece. Então, nós fizemos esta 

Indicação e vamos apresentá-la amanhã de manhã.  

E mais uma vez quero agradecer a cobrança do Deputado Zeca Viana em relação 

aos benefícios tributários dos produtores de feijão que estamos construindo até sexta-feira.  

E, amanhã, o Governo ficou de encaminhar a esta Casa a Mensagem sobre o 

Fundo de Estabilização. Eu tenho certeza: recursos exclusivos para a saúde, que receberão, por parte 

de todos os colegas, o amparo necessário. Até porque só serão atingido os setores que deram um 

parecer favorável a essa tributação. Aqueles setores que consultados não acataram, ficaram de fora 

do atingimento da nossa proposta. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 



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

18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17H. 

Pág. 10 - Secretaria de Serviços Legislativos 

O SR. PRESIDENTE (JAJAH NEVES) – Eu gostaria de pedir ao Deputado 

Wilson Santos que permanecesse na tribuna, porque, há alguns minutos, levantamos um tema e 

Vossa Excelência, como sempre, muito estudioso, tem conhecimento e acredito até que era Vossa 

Excelência o Prefeito na ocasião quando o Município de Cuiabá, nossa Capital, dos 300 anos, salvo 

engano era Vossa Excelência o Prefeito quando foi implantado o passe livre... 

O SR. WILSON SANTOS – Não... 

O SR. PRESIDENTE (JAJAH NEVES) – Não era Vossa Excelência? 

O SR. WILSON SANTOS – Era o Prefeito Roberto França. 

O SR. PRESIDENTE (JAJAH NEVES) – Prefeito Roberto França... 

O SR. WILSON SANTOS – Em 2000. 

O SR. PRESIDENTE (JAJAH NEVES) – Em 2000. 

Eu gostaria de saber, Vossa Excelência que tem conhecimento, sem sombras de 

dúvidas, eu não falei para Vossa Excelência que eu iria perguntar, mas eu tenho certeza que Vossa 

Excelência saberia responder esse questionamento de forma didática, mais sucinta, porque hoje esse 

transporte é pago pelo Município de Cuiabá que concede passe livre aos estudantes. Como é feito 

esse trâmite e como se deu o passe livre no Município de Cuiabá, eterno Prefeito da nossa Capital? 

O SR. WILSON SANTOS – Deputado Jajah Neves, 50% está embutido na tarifa, 

distribuído na tarifa onde todos os usuários acabam pagando esses 50%, e os outros 50%, a 

Prefeitura paga. Como a Prefeitura cobra 5% de ISSQN do transporte, acaba fazendo encontro de 

contas. Então, os 5% que a Prefeitura arrecada a título de ISSQN, ela utiliza para quitar 

mensalmente. Acredito que hoje Cuiabá deva estar pagando em torno de um milhão e quinhentos 

mil, um milhão e oitocentos mil reais/mês. 

É plausível, é plenamente possível, há várias cidades que fazem isso: Cuiabá 

concede o passe livre a todos os estudantes, de mamando a caducando; Campo Grande, idem e o Rio 

de Janeiro também. Eu tenho certeza de que essa sua luta receberá eco, é justa e oportuna, porque 

quando o estudante tem o passe livre integral, há um fenômeno que acontece logo nos primeiros 

meses de percepção, há uma redução na evasão escolar, há um aumento na aprovação escolar por 

consequência disso e o município não precisa, praticamente, desembolsar nada e nem 

complementar, porque ele faz dentro do próprio sistema esse encontro de contas, eu recebo aquilo 

do setor e pago o setor. 

O SR. PRESIDENTE (JAJAH NEVES) – Então, é totalmente legítimo. 

Eu gostaria de estender o convite para a audiência pública que foi proposta pelo 

meu irmão, Vereador de Várzea Grande, a Vossa Excelência, como amigo e colega de Parlamento, 

até pelo seu conhecimento, para participar junto conosco dessa audiência pública lá em Várzea 

Grande. 

O SR. WILSON SANTOS – Eu faço questão de ir até porque tanto que o senhor 

falou do seu irmão aqui, desertou em mim um sentimento, uma vontade intrínseca de conhecer 

tamanha personalidade várzea-grandense. Estarei lá, Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (JAJAH NEVES) – Muito obrigado, agradeço a presença de 

Vossa Excelência lá na nossa Várzea Grande. 

Não havendo mais orador inscrito, antes de encerrar a presente Sessão, convoco os 

Srs. Deputados para a próxima, amanhã, horário regimental.  

Uma boa noite a todos e que Deus seja a nossa direção. 

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

Integração – Dilmar Dal Bosco, Gilmar Fabris, Wagner Ramos, Eduardo Botelho, Baiano Filho, 

Pedro Satélite, Saturnino Masson, Jajah Neves e Wilson Santos; da Bancada do Bloco Independente 
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– Guilherme Maluf, Oscar Bezerra, Mauro Savi, Romolado Júnior,  Silvano Amaral e Zé Domingos 

Fraga; da Bancada do Bloco Assembleia Livre – Janaina Riva, Zeca Viana e Valdir Barranco. 

 Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Adalto de Freitas, Max Russi 

(AUSÊNCIA JUSTIFICADA CONFORME MEMORANDO Nº 057/2018), Nininho (AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA CONFORME MEMORANDO Nº 064/2018), Sebastião Rezende (AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA CONFORME MEMORANDO Nº 052/2018) e Wancley Carvalho (AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA CONFORME MEMORANDO Nº 020/2018), do Bloco Integração; Professor Allan 

Kardec, do Bloco Assembleia Livre. 

Declaro levantada a presente Sessão (LEVANTA-SE A SESSÃO). 
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- Patricia Elena Carvalho; 

- Regina Célia Garcia; 
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