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

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

Convido os Deputados Saturnino Masson e Wilson Santos para assumirem a 1ª e 

2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS SATURNINO MASSON WILSON SANTOS ASSUMEM A 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.).  

Convido os Deputados que estão nos Gabinetes para que venham para a Sessão 

para começarmos os debates e as votações. 

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 

28 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 17H.) 

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 059/2018, do Gabinete do Deputado 

Dilmar Dal Bosco, datado em Cuiabá, 25 de abril de 2018, Secretaria de Serviços Legislativos. 

Prezado Consultor, 

Venho, por meio deste, informar a vossa senhoria que o Deputado Dilmar Dal 

Bosco estará ausente das Sessões Plenárias dos dias 25 e 26 de abril de 2018, por compromissos 

firmados no interior do Estado. 

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

FIDEL ANTONIO GASPERINI 

Chefe de Gabinete. 

Deputado Estadual – Dilmar Dal Bosco.” 

 

“Memorando nº 037/2017, do Gabinete do Deputado Baiano Filho, datado em 

Cuiabá, 25 de abril de 2018, ao Exmº Sr. Presidente Deputado Eduardo Botelho. 

Justificativa de ausência de Sessões Ordinárias. 

Senhor Presidente 

Baiano Filho (PSDB), nas Sessões ordinárias e demais deliberações da Casa nos 

dias 25 e 26 de abril de 2018, em função da participação da Audiência em Brasília no Ministério da 

Agricultura , Pecuária e Abastecimento – MAPA e no Ministério dos Transportes, portos e Aviação 
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Civil (25/042018) e participação em Audiência Pública no Município de Barra do Garças 

(26/04/2018). 

Respeitosamente, 

LUIZ OTÁVIO BORGES DE SOUZA 

Chefe de Gabinete.” 

 

Comunicado do Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

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

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. 

Com a palavra, o Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, há 33 anos o Brasil chorava. Há 33 

anos a esperança sofria um soco no estômago.  

Na madrugada de 25 de abril de 1984 a Câmara dos Deputados derrotava a 

Emenda das Diretas Já.  

Há 34 anos, para ser correto, a Emenda Dante de Oliveira, por 22 votos, era 

sepultada na Câmara dos Deputados.  

O Brasil vivia um processo de redemocratização com a abertura longa, um 

processo de extensão longo, a partir de 1979, com a volta dos exilados, Dr. Miguel Arraes, Leonel 

de Moura Brizola e tantos outros que lutaram pela democracia no País, e a partir de então chega à 

Câmara um jovem Parlamentar, Dante de Oliveira, e propõe logo uma alteração na Constituição de 

1967, devolvendo ao cidadão o direito de definir o destino deste País. 

Foi uma longa caminhada, Sr. Presidente, foi uma longa jornada, em que o Brasil 

viu o maior movimento de massas de toda sua história, provavelmente jamais superado.  

Na Candelária os cariocas colocaram um milhão de pessoas para ouvir o senhor 

Diretas, Dr. Ulisses Guimarães, Lula, Brizola, Miguel Arraes, intelectuais, jornalistas, empresários e 

desportistas pedirem Diretas Já.  

No vale do Anhangabaú, em São Paulo, mais de 2 milhões de paulistas 

acotovelaram-se para ouvir os seus líderes direcionar a marcha rumo à democracia. 

Eu quero pedir a Vossa Excelência mais dois minutinhos, porque essa homenagem 

é muito justa aos que lutaram pelas Diretas. 

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

Deputado. 

O SR. WILSON SANTOS – Obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, os movimentos de independência do Brasil que antecederam 1822 e 

os movimentos que antecederam a Proclamação da República, em 1889, jamais podem ser 

comparados ao movimento das Diretas Já. Provavelmente o grande despertar da nação brasileira a 

busca da democracia no final dos anos 70 e no início da década de 80, que culmina com a eleição do 

Dr. Tancredo de Almeida Neves, em 1985, que, infelizmente, todos nós sabemos o desiderato 

fatídico da vida do Dr. Tancredo de Almeida Neves. 

Eu não poderia nesses poucos minutos, colega Deputado Romoaldo Júnior, em 

hipótese alguma, deixar de registrar esta data histórica, 25 de abril de 1984, o Brasil chora com a 

derrota da emenda Dante Martins de Oliveira. 

Esta Casa criou aqui, no ano passado, a Comenda Dante Martins de Oliveira, que 

este ano, pela primeira vez será entrega, será outorgada, numa quantidade razoável, nada exagerada. 
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 Então, no mês de julho estaremos, em homenagem à memória de um dos maiores 

brasileiros do século passado, com uma contribuição extraordinária no processo de reabertura e de 

democratização do País, entregando a Comenda Dante Martins de Oliveira. 

Feito o registro, Sr. Presidente. 

Com a palavra, o nobre Deputado Wagner Ramos. 

O SR. WAGNER RAMOS – Sr. Presidente, nobres Deputados, estamos 

apresentando um Requerimento no sentido de receber informações da operadora de telefonia móvel 

VIVO em relação aos telefones e internet, rede móvel e, também, internet no Municípios de Tangará 

da Serra, Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia e Barra do Bugres. Infelizmente, nesses últimos 

dias, temos passado uma vida complicada com várias empresas tendo prejuízos enormes, porque não 

funcionava o telefone. Literalmente, não funcionava, não completava nenhum tipo de ligação e isso, 

realmente, prejudicou muitas empresas, muitos negócios e a sociedade como um todo ficou 

transtornada com tudo isso que aconteceu ali, que aconteceu e que está acontecendo. 

Então, estou fazendo este Requerimento à empresa VIVO para que nos dê 

explicações. 

E gostaria de ir mais além. 

Nobre Deputado Wilson Santos, esta Casa de Leis fez num passado não muito 

distante a CPI da Telefonia Móvel, mas até hoje não recebemos nada de aval das empresas de 

telefonia móvel OI, TIM, CLARO e VIVO quanto à questão da expansão da telefonia móvel no 

Estado de Mato Grosso. Então, nós estamos cobrando explicações. Essas empresas que operam no 

Estado de Mato Grosso têm a responsabilidade de atender bem a nossa população. Infelizmente, isso 

não está acontecendo no nosso Estado. 

Então, eu estou fazendo um Requerimento justamente para cobrar das empresas e 

da própria Assembleia Legislativa uma resposta quanto aos resultados da CPI da Telefonia Móvel. 

Ficamos transtornados, porque a sociedade está pagando um preço alto. Hoje, 

muitas empresas trabalham com internet ou se brincar quase 100% das empresas. É ruim vermos 

essa situação e a população não tendo o direito de usar de um produto que é pago. 

A operadora VIVO não dá nenhuma ligação gratuita para ninguém e não dá 

nenhuma internet para ninguém de graça, não. Tudo é pago! Infelizmente, o povo está sendo lesado. 

Eu quero essa resposta de imediato, Sr. Presidente. 

Muito obrigado! 

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

Deputado Adalto de Freitas. 

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

Ocupo este Pequeno Expediente, Sr. Presidente, apenas, para informar que iremos 

com a Assessoria da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da 

Assembleia Legislativa à Câmara Municipal de Barra do Garças, na próxima quinta-feira, às 20h, 

para participar de uma Audiência Pública para tratar dos limites de confrontação da convergência 

dos interesses da população, dos proprietários de imóveis urbanos, com os limites do Parque da 

Serra Azul, em Barra do Garças. 

É a primeira vez, Sr. Presidente, que este Parlamento, que um Parlamentar se 

debruça sobre esse tema em função de se fazer organizar os limites do Parque que adentra às 

propriedades urbanas dentro da cidade. E nós queremos discutir isso com a comunidade e colocar 

que o divisor natural seja o limite do Parque. Isso se faz necessário! É justo e nós esperamos, 

juntamente com as assessorias envolvidas, os órgãos de controle, fazer com que esse problema seja 

sanado de uma vez por todas. 
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Além disso, quero, mais uma vez, reforçar que nesta sexta-feira a Assembleia 

Legislativa estará presente com a Assembleia Itinerante no Município de Pontal do Araguaia onde 

prestaremos inúmeros serviços de cidadania por meio da Assembleia Itinerante. Estou convicto de 

que depois da Caravana da Transformação a Assembleia Itinerante é o grande ato, o grande evento 

da classe política de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa, do Deputado Adalto de Freitas, 

representando aquela região e é o signatário dessa solicitação. Dificilmente, o Araguaia teria uma 

Assembleia Itinerante nessa oportunidade, num ano tão concorrido, se não tivesse aqui um 

representante lá da região. 

Eu tenho certeza que isto se faz necessário registrar...(TEMPO ESGOTADO)... 

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

Deputado Adalto de Freitas. 

O SR. ADALTO DE FREITAS – Muito obrigado, Sr. Presidente! 

Vossa Excelência sempre muito solícito! Eu só tenho a agradecer e fazer público 

esse agradecimento. 

Portanto, queremos convidar os municípios envolvidos, os prefeitos, os presidentes 

de câmaras, vereadores, secretários dos Municípios de Araguainha, Ribeirãozinho, Ponte Branca, 

Torixoréo, General Carneiro, Araguaiana, Barra do Garças e Pontal do Araguaia para que aproveite 

esse momento importante onde nós não só teremos as mais diversas ações que a Assembleia 

Itinerante oferecerá, mas, também, um fórum político onde se debaterá com as autoridades os 

assuntos inerentes e de interesse da população da região daqueles sete municípios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

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

Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Janina 

Riva, servidores da Casa e todos aqueles que prestigiam esta Sessão. 

Sr. Presidente, eu estou usando o Pequeno Expediente até para solicitar de Vossa 

Excelência que a Secretaria de Infraestrutura nos informe... Fizemos um requerimento buscando 

explicações acerca da transferência de responsabilidade da conservação do anel viário de 

Rondonópolis que era no contrato responsabilidade da Concessionária Morro da Mesa, mas no final 

de 2014 a Secretaria de Infraestrutura assumiu para si essa responsabilidade, tirando a 

responsabilidade da Concessionária. 

Quando a concessionária assumiu ou participou do processo licitatório ela sabia 

que tinha o compromisso de fazer a conservação dos 16 quilômetros do anel viário em 

Rondonópolis, mas quando chegou 2014, no final da gestão do ex-Governador, a Secretaria de 

Infraestrutura retirou essa responsabilidade e jogou nas costas do Estado. Infelizmente, quem tem 

sofrido com essa situação é a população, que hoje praticamente não tem um anel viário, Deputado 

Wilson Santos, veja Vossa Excelência a irresponsabilidade da gestão passada, que, no final de 2014, 

retira do Morro da Mesa a responsabilidade de conservação do anel viário de Rondonópolis, 16 

quilômetros que liga BR-364, 163 até a MT-130, a MT-270, retira e joga para o Estado essa 

responsabilidade. 

E o Estado com todas as dificuldades que tem, já tem uma demanda grande no 

Estado inteiro, não consegue fazer... 

(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS ARGUMENTA COM O ORADOR DE 

SUA BANCADA – INAUDÍVEL.) 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Exatamente. Quando a concessionária assumiu 

essa responsabilidade... Ela participou do processo licitatório e estava nele a responsabilidade da 

conservação dos 16 quilômetros. E, no final da gestão, retira! Fizemos um requerimento solicitando 
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ao Secretário Marcelo para que nos passe toda essa informação nesse sentido, qual a providência 

que a Secretaria de Infraestrutura está tomando para que isso possa ser revisto, não justifica essa 

iniciativa tomada no final da gestão passada, da administração passada ...(TEMPO ESGOTADO)... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Mais dois minutos para o 

Deputado. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Obrigado, Sr. Presidente. O que nós temos 

vivido ali, é um drama muito grande, conversando com o Secretário Marcelo, ele disse: “Olha, 

Deputado Sebastião Rezende, para fazer a recuperação de todo esse trecho de 16 quilômetros, o 

Estado terá que gastar mais de 10 milhões de reais”, Deputado Wilson Santos. Quer dizer, como é 

que o senhor vai usar dez milhões de reais, que poderiam ser utilizados na saúde, na educação em 

tantos serviços que nós precisamos, se há uma concessão pública que estava responsável. 

Então, eu gostaria que a Secretaria de Infraestrutura nos informe quais 

providências estão sendo tomadas nesse sentido para que isso possa ser revisto e a concessionária 

possa reassumir essa responsabilidade, possa fazer essa recuperação que tem que ser feita, porque a 

população não aguenta mais, ali é buraco, a margem da rodovia está praticamente toda destruída, é 

lixo para todo lado. Infelizmente, quem recebe toda essa demanda e essa pecha de ter dificuldade ou 

de má gestão acaba sendo o Governo infelizmente, e nós sabemos que a responsabilidade não é do 

Governo, não era do Governo. 

É importante, e aí fica o nosso pedido ao nosso Secretário Sr. Marcelo Duarte para 

que tome todas as medidas e informe a população, porque a população rondonopolitana não sabe, 

não tem essa informação, e mais do que isso, pelo menos todo o processo de tapa buraco seja feito 

com serenidade, pelo menos de forma emergencial. 

Muito obrigado. 

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

Janaina Riva. 

A SRª JANAINA RIVA – Bom dia, Sr. Presidente, bom dia aos colegas 

Parlamentares. 

Faço uso, Sr. Presidente, desta tribuna para apresentar aqui uma Indicação à 

Bancada Federal: 

INDICAÇÃO: Indica à Bancada Federal a federalização da MT-265, Rodovia 

Lenine Póvoas, com vistas à formação de um corredor de exportação para o Oceano Pacífico. 

Sobre a federalização da MT-265, Rodovia Lenine Póvoas, com vistas à formação 

de um corredor de exportação, isso aqui é um projeto desenvolvido há anos, encaminhado aqui para 

esse gabinete por meio do Presidente da Câmara, Sr. Ricardo Pereira Junqueira, lá de Porto 

Esperidião, no qual ele requer a atenção deste Parlamento a esse tema que sem dúvida pode fazer a 

diferença não só para a região, mas também para o Estado, e trás dados de estudos que mostram a 

viabilidade para que possa ocorrer essa federalização, com formação desse corredor de exportação 

com vias ao Oceano Pacífico. 

Sr. Presidente, também quero apresentar uma Indicação ao Governador do Estado, 

com cópia ao Secretário da Casa Civil e ao Secretário Estadual de Fazenda. 

INDICAÇÃO: Indica ao Governador do Estado, com cópia ao Secretário-Chefe da 

Casa Civil e ao Secretário de Estado de Fazenda, a necessidade de concessão de isenção do ICMS 

para a compra de motocicletas pelos mototaxistas do Estado. 

 Da necessidade de concessão de ICMS para compra de motocicleta para os 

mototaxistas do Estado, todas às vezes aqui que nós falamos de setores e de incentivos, é dessa 

forma que eu acredito que devemos fazer, setorizados. No caso aqui os mototaxistas, por exemplo, 

nunca obtiveram nenhum incentivo para poder trabalhar dentro do nosso Estado. 
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Essa é uma oportunidade quando se trata aqui da isenção de ICMS, sei da 

limitação parlamentar para apresentar uma propositura como essa, até mesmo sendo 

inconstitucional. Mas estou apresentando a Indicação para que o Governo possa desenvolver alguma 

política pública, visando melhorar as condições dos mototaxistas do nosso Estado. 

E também, Sr. Presidente, quero apresentar aqui uma Moção de Aplausos a todos 

os policiais que foram promovidos dentro do nosso Estado. Citarei o nome de um a um para que 

possa ser enviado depois, respectivamente, a cada um a Moção de Aplausos pelos relevantes 

serviços prestados a nossa sociedade. 

Cobrei agora há pouco de Vossa Excelência um Requerimento que é de vossa 

autoria, de uma Audiência Pública para falarmos com os CONSEGs - Conselho Comunitário de 

Segurança, me parece que será no dia 21 de maio. Também há um requerimento cobrando essa 

votação, mas acredito que Vossa Excelência já tenha votado como disse anteriormente.  

Também, Sr. Presidente, para divulgar esse dado que ontem foi matéria do 

globo.com de que Mato Grosso é o 4º Estado no País com maior número de jovens fora da escola. 

Quem assistiu ontem, Sr. Presidente, o Bom Dia Brasil, viu uma matéria sobre a situação caótica das 

escolas dentro de Mato Grosso, uma delas estadual, inclusive em Primavera do Leste, em que as 

crianças não têm nem espaço para ficarem distante do quadro... (TEMPO ESGOTADO)...  

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

Deputada Janaina Riva. 

A SRª JANAINA RIVA – Foi matéria do Bom Dia Mato Grosso de uma escola 

em Primavera do Leste que não tem nem mais espaço para que as crianças possam assistir aula, elas 

acabam ficando coladas ao quadro. E, dentro dessa mesma sala dessa escola estadual, há duas 

turmas: crianças viradas para um lado uma série e crianças viradas para o outro lado de outra série 

na mesma sala de aula, sem estrutura nenhuma. 

Então, imaginem, é tão difícil fazer com que uma criança se concentre numa sala 

de aula com um único professor, imaginem numa sala com dois professores falando e de séries 

diferentes. Foi matéria do Bom Dia Mato Grosso, e esse dado chama mais uma vez a atenção: o 4º 

do País com maior número de jovens fora das escolas. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Quero registrar a chegada da 

Mensagem nº 43/2018, do Governo do Estado, que institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de 

Mato Grosso - FEEF/MT e dá outras providências. 

 

“Ofício nº 47/2018/SAD, datado em Cuiabá, em 25 de abril de 2018, do Gabinete 

do Governador, ao Exmº Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

Deputado Eduardo Botelho, 

Senhor Presidente, 

Submeto à qualificada apreciação dessa augusta Assembleia Legislativa a 

Mensagem nº 43/2018, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que “Institui o Fundo Estadual de 

Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT e dá outras providências. 

Atenciosamente, 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 

MENSAGEM Nº 43, DE 25 DE ABRIL DE 2018. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores e Senhora Parlamentares, 
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Em anexo, remeto para apreciação do Poder Legislativo deste Estado Projeto de 

Lei que “Institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT e dá outras 

providências”. 

Conforme anunciado na ementa transcrita, com o Projeto de Lei apresentado, 

objetiva-se a instituição do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, como 

providência emergencial voltada para a recomposição do equilíbrio fiscal das finanças estaduais. 

O Poder Legislativo bem conhece as limitações financeiras que Mato Grosso tem 

enfrentado, especialmente nesses últimos anos, em que, a par da crise nacional que afeta a economia 

como um todo, com reflexos na arrecadação pelo encolhimento das operações que implicam receita 

tributária, há, também, a obrigação de saldar compromissos de grande envergadura que o Estado 

assumiu para a realização de obras estruturantes, comprometendo mais ainda o fluxo de caixa, até 

mesmo para manter cronogramas de pagamento de despesas de custeio. 

Nesse cenário, a criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso 

FEEF/MT é medida premente para alavancagem de recursos para que o Tesouro Estadual possa 

oferecer o suporte financeiro demandado para o cumprimento de encargos básicos que o Estado não 

tem conseguido prover, especialmente na área de saúde pública, à qual se destinam, integralmente, 

as receitas do referido Fundo. 

Convém esclarecer que a instituição do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de 

Mato Grosso nos cenários estaduais e do Distrito Federal é medida aclamada no âmbito do Conselho 

Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, mediante a edição do Convênio ICMS 42/2016, de 3 de 

maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 6 de maio de 2016, ratificado pelo Ato 

Declaratório nº 7/2016, de 23 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 24 de maio 

de 2016. 

Vale a transcrição do caput e do inciso I da cláusula primeira, bem como da 

cláusula segunda do mencionado Convênio ICMS 42/2016, respeitadas as alterações que lhe foram 

conferidas pelo Convênio ICMS 17/2017: 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a, 

relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os 

decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, 

inclusive os que ainda vierem a ser concedidos: 

I - condicionar sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de 

que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo 

incentivo ou benefício; ou (Nova redação dada pelo Convênio ICMS 17/2017) 

(...) 

Cláusula segunda A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da 

cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado 

ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e 

distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira 

e outras fontes definidas no seu ato constitutivo. (Nova redação dada pelo Convênio ICMS 17/2017) 

(...).” 

Por conseguinte, a exigência de recolhimento ao FEEF/MT que se quer instituir 

não constitui mera exação unilateralmente atribuída ao contribuinte. Sua imposição acomoda-se 

como contrapartida pela fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, 

que resultem em redução do valor do ICMS a ser pago. Em outras palavras, para nascer a obrigação 

de recolher ao FEEF/MT, é necessário que o contribuinte seja, antes, beneficiário de tratamento 

mitigatório do valor do ICMS a recolher. 
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Nesse diapasão, a base da receita ao FEEF/MT é o valor equivalente ao percentual 

estabelecido para ser pago sobre o benefício do ICMS fruído pelo contribuinte, nas seguintes 

hipóteses: 

a) contribuintes enquadrados no PRODEI; 

b) contribuintes enquadrados no PRODEIC; 

c) contribuintes do setor atacadista e varejista de materiais de construção, 

enquadrados nas disposições da Lei nº 9.480, de 17 de dezembro de 2010, para efetuarem aquisições 

interestaduais de mercadorias para revenda com redução de carga tributária; 

d) contribuintes do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e 

secos e molhados em geral, enquadrados nas disposições da Lei nº 9.855, de 26 de dezembro de 

2012, para efetuarem aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com redução de carga 

tributária; 

e) contribuintes que promoverem saídas internas ou interestaduais de farelo de 

soja, respectivamente, com dispensa de recolhimento do ICMS ou crédito presumido; 

f) contribuintes que promoverem saídas interestaduais de óleo de soja degomado 

ou refinado, com utilização de crédito presumido; 

g) contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis 

das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive 

charques. 

Cabe realçar que, dentre os beneficiários do PRODEI e/ou do PRODEIC, estão 

obrigados ao recolhimento ao FEEF/MT apenas aqueles cuja atividade econômica principal esteja 

classificada em código adiante arrolado da Classificação Nacional de Atividade Econômica - 

CNAE: 

1011-2/01 Frigorífico – abate de bovinos; 

1041-4/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho; 

1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho; 

1069-4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados 

anteriormente; 

1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes; 

1122-4/01 Fabricação de refrigerantes; 

1932-2/00 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool; 

2320-6/00 Fabricação de cimento; 

3104-7/00 Fabricação de colchões; 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e vídeo. 

Ainda assim, para determinadas atividades econômicas, a obrigatoriedade somente 

se aplica para o contribuinte se o valor do imposto incentivado, fruído no exercício de 2017, houver 

atingido o valor predeterminado. 

Nesse critério estão as CNAE 1113-5/02 e 1122-4/01, em relação às quais a 

imposição da obrigatoriedade de efetuar o recolhimento ao FEEF/MT somente prevalecerá se o 

contribuinte houver atingido, no exercício de 2017, o piso de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) de valor incentivado fruído. 

No que se refere às receitas precípuas do FEEF/MT, a expectativa de arrecadação 

para o período de 2018(sete meses) está estimada em R$ 107,2 milhões, projetando-se, ainda, para 

janeiro a maio de 2019, mais R$ 76,6 milhões. 

Tendo em vista as dificuldades que o Governo enfrenta e a premência por 

implementação de medidas na área de saúde pública, é imperativo o reforço de caixa apontado – 
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aproximadamente R$ 183.700.000,00 (cento e oitenta e três milhões e setecentos mil reais) para os 

próximos doze meses. 

Considerada a grandiosidade dessas cifras, embora muito aquém do necessário 

para honrar compromissos vinculados à saúde, não pode o Estado abrir mão da prerrogativa 

autorizada no âmbito do CONFAZ, sobretudo quando se vislumbram ingressos no patamar 

estimado. Nesse vértice, as medidas propostas revelam-se importantes instrumentos para 

recuperação do equilíbrio fiscal. 

Diante das razões expendidas, conto com o apoio dos nobres Parlamentares para 

aprovação do presente Projeto de Lei, bem como solicito a sua tramitação em regime de urgência, 

nos termos do artigo 41 da Constituição Estadual. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de abril de 2018. 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI 

Institui o Fundo Estadual de 

Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - 

FEEF/MT e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

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

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO - FEEF/MT 

Seção I 

Instituição do FEEF/MT 

 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - 

FEEF/MT, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para 

auxiliar na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal. 

Parágrafo único O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos 

oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de 

incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor 

do imposto a ser pago, conforme definição expressa em lei. 

 

Seção II 

Receitas 

 

Art. 2º São receitas do FEEF/MT: 

I - o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS 

como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, 

inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 

3 º desta Lei; 
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II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS 

como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, 

inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo 

Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que 

o instituir, alterar ou reinstituir; 

III - dotações orçamentárias; 

IV - rendimentos de aplicações financeiras de recursos do FEEF/MT, 

realizadas na forma da lei; 

V - outras receitas que lhe sejam legalmente destinadas. 

 

Seção III 

Obrigatoriedade de Recolhimento ao FEEF/MT pela Fruição de Incentivos e Benefícios Fiscais, 

Financeiro-fiscais ou Financeiros 

 

Art. 3º Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou 

financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, 

beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio 

Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4° a 10 desta Lei: 

I - contribuintes beneficiários no Programa de Desenvolvimento 

Industrial de Mato Grosso - PRODEI, criado pela Lei nº 5.323, de 19 de julho de 1988, para fruição 

de benefícios nos termos da Lei nº 8.421, de 28 de dezembro de 2005, que desenvolva atividade 

econômica enquadrada em código da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 

arrolada no § 1º deste artigo; 

II - contribuintes enquadrados no Programa de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, conforme arts. 8º a 11-B da Lei nº 7.958, de 25 

de setembro de 2003, que desenvolva atividade econômica enquadrada em código da Classificação 

Nacional de Atividade Econômica - CNAE arrolada no § 1º deste artigo; 

III - contribuintes do setor atacadista e varejista de materiais de 

construção, enquadrados nas disposições da Lei nº 9.480, de 17 de dezembro de 2010, para 

efetuarem aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com redução de carga tributária; 

IV - contribuintes do setor atacadista de gêneros alimentícios 

industrializados e secos e molhados em geral, enquadrados nas disposições da Lei nº 9.855, de 26 de 

dezembro de 2012, para efetuarem aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com 

redução de carga tributária; 

V - contribuintes que promoverem saídas internas de farelo de soja, com 

dispensa de recolhimento do ICMS, nos termos do § 2º do art. 581 das disposições permanentes do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014; 

VI - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de farelo de soja, 

com utilização de crédito presumido, nos termos do inciso I do caput do art. 3º do Anexo VI do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014; 

VII - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de óleo de soja 

degomado, com utilização de crédito presumido, nos termos do inciso II do caput do art. 3º do 

Anexo VI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014; 

VIII - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de óleo de soja 

refinado, com utilização de crédito presumido, nos termos do art. 4º do Anexo VI do Regulamento 

do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014; 
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IX - contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas 

comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, refrigeradas ou congeladas, 

inclusive charques, com a isenção do ICMS prevista no inciso III do caput do art. 2º do Anexo IV do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014. 

§1º Para os fins do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, estão 

obrigados a efetuarem o recolhimento ao FEEF/MT os contribuintes que desenvolvam atividade 

econômica enquadrada nos seguintes códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica - 

CNAE:  

I - 1011-2/01: Frigorífico – abate de bovinos; 

II - 1041-4/00: Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de 

milho; 

III - 1042-2/00: Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de 

milho; 

IV - 1069-4/00: Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não 

especificados anteriormente; 

V - 1113-5/02: Fabricação de cervejas e chopes; 

VI - 1122-4/01: Fabricação de refrigerantes; 

VII -1932-2/00: Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool; 

VIII - 2320-6/00: Fabricação de cimento; 

IX - 3104-7/00: Fabricação de colchões; 

X - 4753-9/00: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 

equipamentos de áudio e vídeo. 

§2º Na hipótese do inciso II do caput, em relação aos contribuintes que 

desenvolvam atividades econômicas enquadradas nos códigos da Classificação Nacional de 

Atividade Econômica - CNAE arrolados nos incisos V e VI do § 1º deste artigo, a obrigatoriedade 

de recolhimento ao FEEF/MT somente se aplica nos seguintes casos: 

I - para os contribuintes que já estavam credenciados junto ao Programa 

de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC no exercício de 2017: 

quando o respectivo valor do ICMS incentivado, fruído no exercício de 2017, tenha totalizado, no 

mínimo, a média mensal proporcional de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais); 

II - para os contribuintes que foram credenciados junto ao Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC no exercício de 2018, antes da 

edição desta Lei: quando o respectivo valor do ICMS incentivado, fruído nos meses de 

credenciamento transcorridos, tenha totalizado, no mínimo, a média mensal proporcional de R$ 

167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais); 

III - para os contribuintes que forem credenciados junto ao Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC após a edição desta Lei: 

quando o respectivo valor do ICMS incentivado, fruído no período de credenciamento, totalizar, no 

mínimo, a média mensal proporcional de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais). 

§3º O disposto no inciso III do § 2º deste artigo também se aplica para os 

contribuintes que, independentemente do período em que ocorrer o respectivo credenciamento no 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, atingirem, 

dentro do ano civil, a média mensal proporcional mínima, fixada em R$ 167.000,00 (cento e 

sessenta e sete mil reais). 

§4º A posterior redução da média mensal nas hipóteses tratadas nos incisos I, 

II III do § 2º e no § 3º deste artigo não desobriga o contribuinte de efetuar o recolhimento ao 

FEEF/MT na forma desta Lei. 
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§5º A revogação de dispositivos inseridos em atos normativos citados nos 

incisos do caput não afasta a obrigatoriedade de efetuar o recolhimento de que trata este artigo, nos 

termos desta Lei, quando novo dispositivo dispuser sobre eventual benefício para a mesma hipótese 

de incidência da exigência de recolhimento ao FEEF/MT. 

§6º A obrigatoriedade de recolhimento ao FEEF/MT, prevista nesta Lei, não 

se aplica aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, 

instituído pelo art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§7º O recolhimento ao FEEF/MT não dispensa o contribuinte: 

I - do recolhimento a outros Fundos, quando exigido na legislação 

tributária; 

II - do cumprimento das demais condições definidas na legislação 

tributária como necessárias para fruição do benefício, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo. 

§8º Em relação aos contribuintes de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, a obrigatoriedade de efetuar o recolhimento ao FEEF/MT substituirá a obrigação de 

atendimento ao disposto nos incisos I e IV do art. 8º do Decreto Estadual nº 1.432, de 29 de 

setembro de 2003. 

Art. 4º Em relação às hipóteses descritas nos incisos I, II, V, VI, VII e VIII do 

caput do art. 3º, o recolhimento ao FEEF/MT corresponderá ao valor que resultar da aplicação, 

conforme o caso, do percentual adiante arrolado sobre o total do imposto exonerado ou sua 

diferença que deixou de ser recolhida: 

I - nas hipóteses previstas no inciso V do caput do art. 3º: 20% (vinte por 

cento);  

II - nas hipóteses previstas nos incisos VI, VII e VIII do caput do artigo 

3º: 5% (cinco por cento); 

III - nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 3º: 

a) para os contribuintes beneficiários dos Programas arrolados nos 

incisos I e/ou II do caput do art. 3º, que desenvolvam atividade econômica principal enquadrada nos 

códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 1041-4/00 (Fabricação de óleos 

vegetais em bruto, exceto óleo de milho) ou 1042-2/00 (Fabricação de óleos vegetais refinados, 

exceto óleo de milho), quando, dentro de cada mês, também estiverem sujeitos ao recolhimento ao 

FEEF/MT na hipótese prevista no inciso I deste artigo: 5% (cinco por cento); 

b) para os contribuintes beneficiários dos Programas arrolados nos 

incisos I e/ou II do caput do art. 3º, que desenvolva atividade econômica principal enquadrada nos 

demais códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE, arrolados nos incisos I 

e IV a X do § 1º do art. 3º: 10% (dez por cento). 

§ 1º Para determinação do valor do recolhimento ao FEEF/MT, nas 

hipóteses de que trata este artigo, será observado o que segue: 

I - quando o benefício consistir em isenção do imposto, o percentual 

fixado será aplicado sobre o valor do imposto exonerado, apurado mediante a aplicação da alíquota 

interna prevista para a operação com o bem ou a mercadoria, sobre o valor da respectiva operação; 

II - quando o benefício consistir em crédito presumido, o percentual 

fixado será aplicado diretamente sobre o valor do crédito presumido efetivamente fruído; 

III - quando o benefício consistir em redução de base de cálculo, o 

percentual fixado será aplicado sobre a diferença entre o valor que resultar da aplicação da alíquota 

prevista para a operação com o bem ou mercadoria, sobre o respectivo valor da operação, e o valor 

do imposto que resultou da aplicação da base de cálculo concedida. 
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§2º Na hipótese descrita no inciso I do caput deste artigo, o percentual 

indicado será aplicado sobre o valor que resultar da aplicação da alíquota de 17% (dezessete por 

cento) sobre o valor constante na lista de preços mínimos divulgada pela Secretaria de Estado de 

Fazenda - SEFAZ para a mercadoria, ainda que para operação interestadual, em vigor na data em 

que ocorrer a referida operação que determinou a interrupção do diferimento. 

§ 3º Sempre que não for possível identificar o valor da operação, para fins de 

determinação do montante do benefício fruído, deverá ser utilizado o valor do bem ou mercadoria 

constante da lista de preços mínimos divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda, ainda que para 

operação interestadual, em vigor na data em que ocorrer a referida operação. 

§4º Em relação a hipóteses alcançadas por benefícios financeiros, o 

percentual será aplicado sobre o valor do benefício usufruído. 

Art. 5º Em relação às hipóteses descritas nos incisos III e IV do caput do art. 3º, o 

recolhimento ao FEEF/MT será efetuado no valor que resultar da aplicação do percentual de 2% 

(dois por cento) sobre o valor total das Notas Fiscais relativas às aquisições interestaduais realizadas 

no período. 

 

Seção IV 

Disposições Especiais 

 

Art. 6º Na hipótese prevista no inciso IX do caput do art. 3º, como contrapartida 

pela fruição da isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

prevista no inciso III do caput do art. 2º do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 

Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem 

saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, 

frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher ao FEEF/MT o montante 

equivalente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor da respectiva operação. 

§1º O recolhimento ao FEEF/MT ocorrerá de forma monofásica, não 

incidindo em mais de uma operação com o mesmo produto. 

§2º O disposto neste artigo não se aplica às transferências dos produtos 

indicados no caput realizadas entre estabelecimentos localizados neste Estado, pertencentes ao 

mesmo titular. 

 

Seção V 

Disposições Gerais 

 

Art. 7º A falta de recolhimento ao FEEF/MT implicará: 

I - a partir de 30 (trinta) dias de atraso, relativa ao valor devido por, pelo 

menos, um período de referência, a suspensão da fruição do incentivo ou benefício; 

II - relativa ao valor devido por 3 (três) períodos de referência, 

consecutivos ou não, a perda definitiva do incentivo ou benefício, ficando o contribuinte obrigado 

ao recolhimento do imposto de acordo com as disposições previstas na legislação tributária que 

regem as respectivas operações, sem a aplicação do benefício fiscal correspondente. 

Parágrafo único Na hipótese arrolada no inciso II do caput deste artigo, fica 

o contribuinte obrigado ao recolhimento do ICMS e respectivos acréscimos legais, sem a aplicação 

do incentivo ou benefício concedido, desde o período de referência em que foi verificada a primeira 

inadimplência do recolhimento ao FEEF/MT. 
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Art. 8º Aos recolhimentos ao FEEF/MT, efetuados após o vencimento do prazo, 

incidirão os acréscimos legais previstos na Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, para os 

recolhimentos em atraso do ICMS, espontaneamente efetuados, ou em outra que a substituir. 

 

Seção VI 

Gestão 

 

Art. 9º O FEEF/MT será gerido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso - SEFAZ/MT. 

Parágrafo único As receitas do FEEF/MT serão integralmente destinadas à 

aplicação em investimentos e despesas de custeio, vinculados à implementação de políticas públicas 

de saúde. 

 

Seção VII 

Extinção 

 

Art. 10 O FEEF/MT poderá vigorar pelo prazo máximo de até 3 (três) anos, 

contados a partir de 1º de junho de 2018, ficando sujeito a renovação pelo Poder Executivo, 

mediante decreto, a cada 12 (doze) meses. 

Parágrafo único Extinto o FEEF/MT, o saldo porventura existente, na data 

da sua extinção, será revertido ao Tesouro do Estado. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 11 O recolhimento ao FEEF/MT será obrigatório, a partir de 1º de junho de 

2018, respeitando-se os prazos de recolhimento fixados no regulamento. 

§1º Em caráter excepcional, fica facultado ao contribuinte antecipar o 

recolhimento ao FEEF/MT, relativo ao exercício de 2018, observados os valores estimados pela 

Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ para o estabelecimento, hipótese em que a 

obrigatoriedade de sua efetivação será considerada a partir de 1° de julho de 2018, dispensado o seu 

recolhimento referente ao mês de junho de 2018. 

§2º Os contribuintes que efetuarem a opção prevista no §1º deste artigo 

deverão atender o que segue: 

I - apurar o valor devido ao FEEF/MT, a cada mês, a partir de julho de 

2018, deduzindo o respectivo montante do total antecipado, até a sua utilização integral; 

II - a partir do período em que o saldo do valor antecipado for insuficiente 

para extinguir o valor devido ao FEEF/MT, efetuar o pagamento da diferença com observância dos 

prazos fixados no regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12 O disposto nesta Lei não implica convalidação de qualquer incentivo ou 

benefício fiscal, financeiro-fiscal ou financeiro, que resulte em redução do valor do imposto, 

inclusive decorrente de regime especial de apuração, nem assegura a respectiva continuidade. 
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Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir de 1º de junho de 2018.” 

 

A Mensagem nº43/2018 destaca que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal será 

totalmente destinado para a área de saúde. 

Cabe realçar que os beneficiários do PRODEIC estão obrigados do recolhimento 

do FEEF. Então, são esses que participarão do FEEF: abate de bovino, fabricação de óleos vegetais, 

fabricação de cervejas, refrigerantes, biocombustível, fábrica de cimento, fábrica de colchões, 

comércio varejista especializada em eletrodoméstico, equipamentos de áudios e vídeos. Esses são os 

setores que participarão do FEEF. 

Registro para que dê entrada e que seja encaminhado à respectiva Comissão. 

Com a palavra, o nobre Deputado Max Russi. 

O SR. MAX RUSSI - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srª Deputada Janaina Riva, 

público presente, imprensa. 

Há pouco estive no Centro de Eventos do Pantanal, no Seminário do Programa 

Pró-Família/Assistentes Sociais do Estado de Mato Grosso, um Programa que tem dado certo em 

Mato Grosso. 

Os estados do País, no último levantamento do IBGE, aumentaram a extrema 

pobreza no nosso País. Infelizmente! No Centro-Oeste aumentou a extrema pobreza em 24%. Mato 

Grosso foi na contramão: diminui a extrema pobreza em quase 2%. É pouco ainda? É pouco, mas, 

diferentemente do resto do País, conseguimos avançar e diminuir a desigualdade diminuindo a 

extrema pobreza. 

Participei do evento, hoje, cedo, Sr. Presidente, e foi um grande evento, 

representando a Assembleia Legislativa. Realmente, esse Programa já chegou há mais de 121 

municípios do Estado de Mato Grosso e tem feito diferença na vida de muitas pessoas. 

Ontem, Sr. Presidente, fui indagado por alguns jornalistas sobre a questão do 

manifesto que saiu na mídia social. Falei, inclusive, que não tinha assinatura, que naquele momento 

não iria falar, mas vi muitos políticos postando nas redes sociais, divulgando manifesto. Hoje, 

inclusive, teve uma operação da DEFAZ quanto à questão do transporte municipal. 

Vemos algumas pessoas que saíram do Governo nos últimos dias sem explicação, 

assinando manifesto contra o Governo, pessoas que ficaram 3 anos e 4 meses. E o Deputado Wilson 

Santos foi Secretário, Deputado Saturnino Masson, e eu, também, fui Secretário Governo e em toda 

reunião do Governador, toda reunião de Secretário era o que dizia: “Governador, estaremos juntos!; 

Governador, o senhor está indo muito bem!; Governador, que maravilha de Governo!; Quanta 

estrada o senhor está fazendo, Governador!.”.  

Ou seja, em todo momento, Deputado Eduardo Botelho, em todas as reuniões! E 

isso Vossa Excelência pode falar com todos os secretários, com todos os diretores que participaram! 

No final do ano mesmo em uma reunião era uma jura de amor, reuniões políticas. Inclusive, eu 

participei de uma reunião com o Presidente da Assembleia Legislativa e o ex-vice jurou: “Não, 

estaremos juntos! Vamos andar juntos! É companheiro! Está fazendo muito!”.  

Ou seja, 3 anos e 4 meses era uma maravilha, mas está aproximando o processo 

eleitoral. As eleições estão chegando e os interesses são outros, os desejos são outros. Aquele que 

prestava até ontem já não presta mais.  

Eu respeito muito a Oposição e falei, ontem, à Deputada Janaina Riva com..., mas 

a Oposição, Deputado Wagner Ramos, raiz, aquela firme, coerente, que desde o primeiro dia bateu, 

discutiu...(TEMPO ESGOTADO)... 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Concedo mais 2 minutos ao 

Deputado Max Russi. 

O SR. MAX RUSSI -...apontou erros, falhas, criticou, cobrou. Agora quem 

assumiu Secretaria de Estado, Secretaria importante do Governo, enquanto estava na Secretaria tudo 

estava muito bom, tudo estava certo, usou de todas as benesses do Governo, estrutura, cargo, 

benefícios, construiu projetos políticos em cima da estrutura do Governo, fez-se conhecido por meio 

da estrutura do Governo, enfim, usou de tudo. É igual você pegar uma fruta, uma laranja e a suga até 

o bagaço. Até o bagaço! Tudo o que você pode sugar você suga e, depois virou bagaço, fala: ah, 

agora, vou descartar, não serve mais, esse bagaço é feio, não presta, não tem serventia nenhuma.  

Então, na política a questão da traição, a questão dos desleais, a questão de que, 

realmente, faz parte e, depois, em um momento, porque aparece uma eleição, muda de postura, 

muda o discurso, muda a fala, tenho certeza que a população de Mato Grosso vai acompanhar, vai 

ver e nos próximos dias, em outubro, realmente, mostrará o que está errado, com o que concorda e o 

que foi feito.  

Eu falo isto, Sr. Presidente, porque, realmente, são lamentáveis algumas 

declarações que temos visto.  

Como eu falei, respeitamos a Oposição, mas de pessoas que estiveram lá, que 

faziam parte, que juravam amor, que usaram de tudo do Governo para crescer, para aparecer, mesmo 

assim, você faz qualquer pesquisa é 1%, são 2%... Não sai disso! Por quê? Porque nem no próprio 

município - eu estive lá outro dia - falam que nem Vereador teria condições de se eleger. Eu falo 

Vereador, porque é a eleição mais difícil que tem. 

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

Deputado Guilherme Maluf. 

O SR. GUILHERME MALUF - Sr. Presidente, quero fazer uma colocação sobre a 

questão do Fundo que Vossa Excelência acabou de anunciar que foi feito o protocolo nesta Casa e 

fazer um debate com os meus colegas. 

Eu entendo e acho que a decisão do Governador foi muito acertada em dirigir os 

recursos desse Fundo à saúde. Eu acho que dessa forma vamos conseguir ajudar a saúde a atravessar 

esse período crítico, apesar de ter a informação de que no ano de 2018 já foram colocados, pelo 

menos, 80 a 90% no planejamento financeiro, dentro do orçamento, já receberam os municípios, 

havendo parte da dívida de 2017 e parece-me, também, que o final de 2016. 

Mas eu tenho uma grande preocupação, Sr. Presidente, com o MT Saúde e quero 

trazer o debate aos Srs. Deputados. Talvez, se colocarmos uma emenda desse Fundo, já que é saúde 

do servidor público, também, para garantir os restos a pagar do MT Saúde... São 30 mil usuários, 

mais de 60 mil pessoas que se utilizam do Plano e o Plano está em uma condição muito complicada. 

Se não for acudido o Plano, poderá perecer. Ninguém mais quer fazer o atendimento pelo Plano. Eu 

acredito que podemos ressuscitar esse Plano colocando uma emenda ao Projeto do Fundo para que 

ele possa socorrer, também, o MT Saúde.  

Então, trago este debate aos Srs. Deputados eu acho que isso é muito importante 

ou, também, se Vossas Excelências entenderem que querem refazer o MT Saúde e criar uma nova 

metodologia de auxílio ao servidor, nós podemos fazer esse debate aqui, na Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Eu peço aos Deputados que 

adentrem o plenário, porque vamos começar a Ordem do Dia, começar as votações. Vamos votar os 

vetos e preciso que cada Deputado assuma sua bancada. Temos 19 Deputados no painel eletrônico. 

O Sr. Wilson Santos - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, o nobre 

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, apenas, para convocar uma Reunião 

Extraordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária.  

Convoco os Deputados: Zeca Viana, Silvano Amaral, Adalto de Freitas e 

Saturnino Masson para nos reunirmos na sala, anexa, para apreciarmos a Mensagem nº 42.  

O.K! 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Dando continuidade, com a 

palavra, o nobre Deputado Oscar Bezerra (AUSENTE). Com a palavra, o Deputado Valdir Barranco 

(AUSENTE). Com a palavra, o Deputado Zé Domingos Fraga (AUSENTE). 

Encerrado o Pequeno Expediente e, tendo em vista o horário regimental destinado 

ao Grande Expediente ter-se expirado, passemos à Ordem do Dia.  

Moção de Aplausos, de autoria da Deputada Janaina Riva, às pessoas abaixo 

elencadas: Adonias Pereira de Souza Junior; Maria Delmondes; Victor Diego; Cavalcante Fagundes; 

Drª Marcia Andreia Brunk de Bittencourt; Dr. Leonardo André da Mata; Drª Cihndy Kelly 

Bianquini; Dr. Juliano Sguizardi; Drª Ana Karla Brandi Hohlenverger; Drª Halaiany Figueiredo 

Silva de Freitas, de Barra do Garças; o 2º SGT PM Delmir de Carvalho Ataides; CB PM Pompilho 

Pereira Soares Neto; CB PM Virgilio Dinaglay Gonçalves Pinto; SD PM Dhionata Costa 

Reckziegel; PJC Jaime de Souza Silva; PJC Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa; SD PM 

Henrique Camargo Ataides e CB PM Carlos Borges dos Santos, de Ponte Branca, em virtude de 

elevada importância social.” 

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

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

Indicações de autoria da Deputada Janaina apresentadas no Pequeno Expediente 

desta Sessão. 

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

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

Expediente. 

Em discussão única Requerimento n° 143/2018, de autoria do Deputado Baiano 

Filho, ao Secretário-Chefe da Casa Civil, Júlio Cezar Modesto, e ao Secretário de Estado de Justiça 

e Direitos Humanos, Fausto José Freitas da Silva, solicitando informações do presidio de segurança 

máxima Major Zuzi Alves, no Município de Água Boa, sobre a capacidade de lotação normal, sem 

comprometer a segurança dos servidores e dos reeducando; o total de reeducando que está na 

unidade prisional hoje; o contingente de agentes prisionais da unidade hoje; e se existe no 

planejamento de aumento desse efetivo. 

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 n° 142/2018, de autoria do Deputado Nininho, 

à Mesa Diretora, solicitando a realização de Audiência Pública, no dia 22 de maio de 2017, às 08h, 

no Auditório Milton Figueiredo, com o intuito de debater e esclarecer sobre importância da 

conscientização da doação de medula óssea. 

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 141/2018, de autoria do Deputado Professor 

Allan Kardec, requerendo a realização de Audiência Pública, no dia 10 de maio de 2018, às 18h, no 
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auditório Deputado Milton Figueiredo, com o intuito de debater o tema: em defesa do Restaurante 

Universitário da UFMT. 

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

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

Expediente. 

Vou suspender a Sessão por dez minutos para que os Deputados terminem o 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentaria e possamos 

dar continuidade às votações.  

Mais uma vez, convoco os Deputados que estão inscritos no painel, que anotaram 

a presença, que venham ao plenário dentro de dez minutos. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 10H36MIN E REABERTA ÀS 10H51MIN) 

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

Sessão. 

Eu peço que os Deputados assumam as suas bancadas para darmos início à 

votação dos Vetos. 

Temos 19 Deputados inscritos no painel, vamos ver quantos ficarão para a votação 

dos Vetos.  

Por favor, Deputados, assumam as suas bancadas. 

Em discussão única, Veto Parcial nº 48/2017, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 154/2015, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, que dispõe sobre a 

instituição do Programa Adote uma Escola no Estado de Mato Grosso. Com Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do Veto. 

Eu peço novamente aos Deputados que... Deputado Nininho, Deputado Romoaldo 

Júnior... 

A SRª JANAINA RIVA – Verificação de quórum? 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Calma, Deputada. 

A Srª Janaina Riva – Eu só queria pedir pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Calma, calma! Eu estou 

aguardando os Deputados entrarem ainda. 

Deputado Wagner Ramos; Deputado Pedro Satélite; Deputado Zeca Viana, 

Deputado... Eu estou chamando os Deputados para adentrarem ao plenário. 

O Deputado Saturnino Masson já esta aqui; Deputado Professor Allan Kardec; 

Deputado Sebastião Rezende; Deputado Zé Domingos Fraga; Deputado Wilson Santos; Deputado 

Adalto de Freitas; Deputado Wancley Carvalho; Deputada Janaina Riva; Deputado Oscar Bezerra; 

Deputado Jajah Neves... 

Eu peço, então, ao Deputado Guilherme Maluf que proceda à verificação de 

quorum, se temos quorum suficiente para Votar os Vetos. 

Eu peço que os Deputados que estiverem fora adentrem ao plenário para dar 

quorum, por favor. 

Deputado Guilherme Maluf, proceda à verificação de quorum. 

O SR. GUILHERME MALUF – Neste momento, temos treze  Deputados em 

plenário, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Portanto, nós temos treze 

Deputados em plenário, número suficiente para votar os Vetos. 

Veto Parcial nº 48/2017... Veto Total ao Projeto de Lei nº 264/2015 e a Mensagem 

nº 97.  
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Com Parecer da Comissão e Justiça e Redação pela manutenção do Veto. O Veto 

foi Parcial.  

Lembrando que o voto SIM derruba o Veto; o voto NÃO mantém o Veto. 

Eu peço aos Deputados Pedro Satélite, Wagner Ramos e Wilson Santos que 

assumam suas as bancadas para darmos início à votação. 

Deputados Wilson Santos, Pedro Satélite e Wagner Ramos, por favor... 

Peço a abertura do painel eletrônico para inicio da votação, lembrando que SIM... 

Então, vou pedir ao Deputado Guilherme Maluf proceder a uma nova contagem, 

porque quando ele contou tinham treze Deputados em plenário. 

Deputado Guilherme Maluf, por favor, faça a contagem novamente. 

O Sr. Pedro Satélite – Pela Ordem, Sr. Presidente. 

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

Deputado Pedro Satélite. 

O SR. PEDRO SATÉLITE – Sr. Presidente, recebi a notícia agora de que tem 13 

Deputados na Casa e estão chegando ao plenário.  

Peço a Vossa Excelência que suspenda a sessão por cinco minutos, porque os 

Deputados estão aqui atendendo os Prefeitos e já estão vindo ao plenário. 

O Sr. Gilmar Fabris – Concede-me a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente? 

O SR. PEDRO SATÉLITE – Senão não tem jeito... 

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

Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS – Quero pedir tanto ao Presidente como ao Líder do 

Governo, Deputado Wilson Santos, o seguinte: todas as vezes que nos reunimos aqui damos conta 

de votar um, dois Vetos.  

Sinceridade, temos que aprender com a Câmara e com o Senado. Lá é o seguinte: 

“Veto nº 28- Parcial, SIM é contra, NÃO é não. Veto 48 - SIM é sim, NÃO é não...”  

E o Líder do Governo tem que ir e falar à bancada: peço que vote SIM e peço que 

vote NÃO. Pronto! Daí, em dentro de meia hora não sobra um “papelete” em cima da mesa.  

Vossa Excelência entendeu? Senão vamos sempre nos bater.  

Agorinha tinha maioria aqui. Agora não tem de novo.  

Então, temos que, sinceridade...  

Inclusive, Sr. Presidente, o Líder do Governo, como por exemplo, Vossa 

Excelência, está explicando: Sim é isso. Não é... Mas o Líder, tem que... Para isso tem líder. Certo?  

Então, o líder da oposição diz o que deseja e o Líder do Governo diz o que deseja. 

Pronto!  

Votação e “pau” para frente...   

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vossa Excelência está correto, 

Deputado, mas temos que ter o número mínimo de 13 Deputados em plenário. 

O Sr. Guilherme Maluf – Sr. Presidente, neste momento têm doze Deputados. 

O Sr. Wilson Santos (FORA DO MICROFONE) – Concede-me a palavra, Sr. 

Presidente? 

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

Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, Vossa Excelência atende a questão de 

Ordem do Deputado Pedro Satélite?  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – O Deputado Pedro Satélite está 

pedindo para suspender a sessão por cinco minutos.  
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Vou atender a questão de Ordem do Deputado e vou suspender a sessão por cinco 

minutos... 

O SR. WILSON SANTOS – Antes, Sr. Presidente, quero registrar a presença do 

Deputado Wancley Carvalho, que se encontra no gabinete; do Deputado Sebastião Rezende, que 

está na Casa; do Deputado Jajah Neves, que já marcou presença e dos demais Deputados que 

marcaram presença no painel.  

Por gentileza, venham ao plenário porque começaremos em cinco minutos a 

apreciação dos Vetos.    

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

Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS – Sr. Presidente... 

(O DEPUTADO GILMAR FABRIS DIALOGA COM O PRESIDENTE FORA DO MICROFONE 

– INAUDÍVEL.) 

O SR. GILMAR FABRIS – Com é que eu vou falar?  

Eu quero falar é com o Líder do Governo e o Líder do Governo está falando ao 

telefone. Infelizmente... 

Eu só quero dizer o seguinte: é evidente que Vossa Excelência só pode tocar a 

Sessão quando tiver a maioria para apreciar os vetos.  

Mas o que eu quero dizer é do que adianta o líder falando como é para votar? 

Líderes de cada bancada!  

Isso adianta o mais rápido possível, porque na hora que termina às vezes tem um 

que: “Presidente, o Não vota o quê, o Sim vota o quê”.  

Então, o Líder tem que ir lá: “peço à bancada que aprove com Sim ou Não”. Senão 

não andamos. Vamos ficar aqui. Vossa Excelência vai levantar a Sessão, não vamos votar e assim 

vai. 

Outra coisa que eu queria falar também, Sr. Presidente, não só a Vossa Excelência 

como o Líder do Governo. 

Temos que chamar um por um dos Deputados, e volto a falar, Sr. Presidente, tem 

um projeto meu nesta Casa que entendo ser de suma importância, principalmente agora na época de 

eleição.  

Vamos fazer terça-feira e quarta-feira ou quarta-feira e quinta-feira, dois dias de 

plenário, com as mesmas quatro Sessões.  

Eu não sei por que insistimos em uma Sessão na terça-feira à noite, duas na quarta-

feira e uma na quinta-feira de manhã. 

Juro. Não dou conta de entender.  

Não sei por que não pode ser duas terças-feiras e duas quartas-feiras, ou duas 

quarta-feira e duas quinta-feira, porque para o Parlamentar que tem que percorrer sua região, ou 

coisa parecida, em busca de trabalho, das coisas fora daqui fica bem melhor.  

Desse jeito estamos comprometidos nos três dias com quatro Sessões. Do outro 

jeito nós podemos comprometer dois dias com quatro Sessões.  

Então, uma coisa que eu posso sugerir a Vossa Excelência, Sr. Presidente, tem até 

um pedido meu nesse sentido para que depois Vossa Excelência possa deliberar com o plenário ou 

mesmo na reunião de líderes para ver se torna verdade isso aí, porque se tornar verdade, por 

exemplo, anda bem mais, porque se o Parlamentar não vem nesses dois dias é porque realmente ele 

quer faltar mesmo. 

Era isso, Sr. Presidente. 

O Sr. Max Russi – Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Com a palavra, o Deputado 

Max Russi. 

O SR. MAX RUSSI – Sr. Presidente, estou vendo a cabine de imprensa cheia de 

jornalistas, ontem à noite da mesma forma vários, na semana passada também, para esperar e ver as 

votações desta Casa de Leis. 

Precisamos mudar o painel, Sr. Presidente, porque está ali escrito presentes 20 

Deputados, mas na contagem têm 12. Então, não estão presentes 20 Deputados.  

Tem que colocar: “passaram por aqui 20 Deputados”. Porque na hora de votar o 

que interessa a este Parlamento, o que interessa à população de Mato Grosso não o que está 

acontecendo neste Plenário.  

Chegaram dois projetos importantes nesta Casa de Leis que precisam avançar, um 

de financiamento de equipamento para os prefeitos dos 141 municípios de Mato Grosso.  

Os municípios, os prefeitos, o Governo do Estado... Não é por causa da eleição 

que vamos parar os trabalhos desta Casa de Leis.  

Nós temos que continuar avançando, os 24 Deputados têm compromisso com as 

votações, com os projetos de leis, ou votando favorável, ou votando contrário.  

Ontem, falou-se aqui que é uma vergonha, inclusive Deputado falando, Deputado 

Guilherme Maluf, que é uma vergonha nesta Casa de Leis, mas nós precisamos dar satisfação à 

população de Mato Grosso, ou aprovando, ou reprovando, ou discutindo, ou criticando, ou 

elogiando, cada Parlamentar dentro da seu entendimento, da sua defesa, do seu ponto de vista.  

Então, precisamos avançar, Sr. Presidente, na questão votação dos vetos, 

entendendo o posicionamento de cada Parlamentar, ou vota favorável ou vota contrário, mas 

estamos num momento importante, como o Deputado Gilmar Fabris falou, aproximando das 

eleições, e a população de Mato Grosso tem acompanhado o trabalho de todos os Deputados 

estaduais desta Casa de Leis.  

Chegou também o Fundo de Estabilização e eu acho que esta Casa tem que fazer 

uma discussão importante neste sentido.  

Esse Fundo só vem com os setores que concordaram com o Fundo. Ou seja, não é 

nada que vai ser imposto, criando algo para algum setor, alguma categoria que não concordou com o 

que está vindo nesse projeto, mas esta Casa de Leis...  

O Deputado Guilherme Maluf já fez uma proposta de uma alteração, de uma 

emenda.  

Outros Deputados, tenho certeza, vão melhorar, vão acrescentar, vão colocar 

emendas, alterações, melhoras nesse Projeto de Lei. Então, eu acho que estamos neste momento 

importante.  

Esse Fundo também sua destinação é para a saúde. A saúde tem sido a causa e o 

motivo de cobrança dos 24 Deputados desta Casa de Leis.  

Tenho certeza que todos os Deputados cobram, Sr. Presidente, a questão... 

(TEMPO ESGOTADO) 

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

Deputado para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. MAX RUSSI - ...da saúde todos cobram, no Araguaia, no Norte, no Oeste, 

no Sul, enfim, em qualquer região do Estado qualquer Deputado desta Casa de Leis vem à tribuna e 

faz cobranças.  

Então, temos que fazer análise desses projetos, respeito o posicionamento de 

todos, mas acho que precisamos fazer essas votações. 
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Ontem foi falado muito bem aqui, estamos com nossos salários em dia, com as 

nossas leis em dia, com apoio de toda Assembleia Legislativa, dos nossos servidores, de toda equipe 

da Assembleia Legislativa em dia. E eu vi na mídia uma notícia, hoje, muito ruim. Parece que um 

Parlamentar aqui da Casa falou: “Não, nós não vamos votar nada, porque nós vamos atrapalhar o 

Governo Pedro Taques.”. Eu não sei se está no FOLHAMAX! Em um desses sites eu vi essa notícia 

e acho isso muito ruim. Nós não precisamos concordar com os projetos que aqui...(TEMPO 

ESGOTADO)... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Deputado Max Russi, tudo que 

Vossa Excelência falou tem sentido, mas devo lembra-lo que a obstrução de votação faz parte, 

também, do jogo democrático e é um direito do Parlamentar. 

Então, cabe à Liderança do Governo mobilizar os Deputados da Base para que 

venham votar, que é a grande maioria. 

O Sr. Gilmar Fabris - Sr. Presidente, solicito a palavra, pela Ordem. 

A SRª JANAINA RIVA - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

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

Deputado Gilmar Fabris. 

Em seguida, a Deputada Janaina Riva. 

O SR. GILMAR FABRIS – Sr. Presidente, primeiramente, quero discordar do 

Deputado Max Russi, porque este Parlamento não é uma vergonha, não. Veja: ano passado votamos 

tudo que tinha que ser votado. Tudo que pega... 

Este Brasil é um Brasil sabe de que, Sr. Presidente? De achatar todo mundo! Todo 

mundo é ruim, todo mundo é ruim e todo mundo é ruim, em todas as classes. Nós, não! O senhor 

cumpriu ano passado toda a meta. Os Deputados cumpriram. Agora, aqui é um balé mesmo. 

Plenário é balé. 

A Oposição está corretíssima! Ela está aí para obstruir votação do Governo! Ela 

está aí para jogar! Quanto pior chegar o Governo à eleição para a Oposição é melhor! Essa conversa 

que: ah, mas vai atrapalhar o Estado de Mato Grosso... Eles lá estão preocupados com isso? O 

momento, agora, é de vencer a eleição em outubro! Certo? 

Então, ficarmos esperando que a Oposição, por favor, venha dar quorum para 

votar. Isso é pedir demais! Eu não vejo nada de errado de a Oposição fazer o seu papel. Isso é aqui, 

é na Câmara, é no Senado! Em qualquer Parlamento livre e independente é feito assim. Agora, nós, 

sim, que damos sustentação ao Governo e temos maioria temos que colocar a maioria em plenário. É 

só colocar a maioria em plenário que aí você verá a obrigação da Oposição em estar aqui para 

ocupar o microfone. Ela não desejará deixar só nós aqui, porque ficará melhor, vai ser mais rápido. 

Aí eu tenho certeza que eles estarão aqui dentro. Então, o que é que tem que se fazer? O Líder do 

Governo com os seus liderados, com o Presidente da Assembleia Legislativa, têm convocar quem dá 

sustentação ao Governo que não são poucos. 

Outra coisa ruim, Sr. Presidente, por exemplo, eu estava bem longe daqui e 

disseram: “Ah, mas o senhor não podia estar longe! O senhor teria que estar aqui!”. Negativo! Eu sei 

o dia que posso e não posso estar aqui. Religiosamente, quando fiz o primário, 1º, 2º, 3º e 4º anos 

primários, que ainda era do tempo que apanhava com aquilo que batia na mão e tínhamos que ir todo 

dia... 

No meu gabinete, por exemplo, vá lá, agora, que tem mais de 20 pessoas de todos 

os municípios. Aí estamos aguardando um Deputado! 
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Todos os senhores, eu tenho certeza, estão com os gabinetes lotados, com um 

monte de coisa para fazer e ficamos aguardando esse Deputado. Na medida em que eu chegar lá no 

meu gabinete, a Paula vai ligar dizer: “Deputado...” ...(TEMPO ESGOTADO)... 

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

o Deputado concluir. 

O SR. GILMAR FABRIS - Se eu venho para o plenário, já volto para cá. 

Então, é isso! Eu acho que isso aí faz parte! A Oposição está correta. Quando ela 

vê fraqueza na Situação é assim que ela faz. Quando a Situação estiver aqui é assim que ela irá 

fazer. 

E o senhor, Presidente, está fazendo correto! Não tem como prosseguir com a 

Sessão se não tem quorum suficiente. 

Era só, Sr. Presidente. 

(A SRª DEPUTADA JANAINA RIVA SOLICITA A PALAVRA, PELA 

LIDERANÇA – FORA DO MICROFONE). 

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

Janaina Riva, pela Liderança. 

A SRª JANAINA RIVA – Eu pedi a palavra, pela Liderança, porque irei falar pelo 

nosso Bloco, que é um Bloco pequeno, mas são quatro Parlamentares que constantemente estão 

neste plenário, também, aguardando quorum. Muitas vezes, temos interesse em apreciar as matérias 

do Governo. 

É claro, como bem disse Vossa Excelência, Deputado Gilmar Fabris, não é à toa 

que Vossa Excelência é Presidente e o Deputado Gilmar Fabris já foi Presidente, conhecem como 

funciona o Parlamento, que é uma manobra que é regimental, que é prevista. É uma das mais antigas 

que existe não só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil, no mundo, o esvaziamento de plenário. 

Agora, isso não quer dizer que eu não fico na antessala acompanhando a Sessão. Inclusive, quero 

fazer justiça aqui: na maioria dos dias os últimos a se retirarem deste plenário são eu e o Deputado 

Wilson Santos, que é Líder do Governo. Não é fazendo defesa do Deputado Wilson Santos, mas é o 

trabalho dele. Ele fica aqui e tenta trazer os Parlamentares. 

Agora, a Base do Governo achar que a Oposição ficará sofrendo atropelamento, 

pelo amor de Deus, ninguém é idiota. Quando eu falei de vergonha da Assembleia Legislativa eu 

assumo a minha culpa ou eu não sou Deputada, também? Quando falo que estamos passando 

vergonha é porque isso que está acontecendo é, realmente, uma vergonha. Se aqui estivessem os 

Deputados da base, pode ter certeza que estariam os Deputados da Oposição. Agora, como eu vou 

votar o que é do meu interesse com 13 Deputados, sendo que se um votar contra, se um só fugir do 

compromisso, eu perco todo o projeto que eu fiz, o trabalho da assessoria e o trabalho do 

parlamentar? 

Então, não é que a Oposição não tem vontade de ajudar. Quem não está se 

ajudando é a base do Governo. Agora, dizer que tem pressa para financiamento de maquinários, tem 

pressa de fazer isso, de fazer aquilo, por que não teve a mesma pressa 3 anos atrás? Será que é só a 

Oposição que está pensando em eleição ou será que o Governo está preocupado com ele e só agora 

quer votar tudo no afogadilho? Aí ano que vem, quando sair esse Governo, vem uma operação da 

polícia e leva um monte junto, porque tinha esquema e ninguém apreciou. Como é que vai apreciar, 

se chegou, ontem, esse empréstimo do Banco do Brasil para comprar maquinário e quer que 

votemos hoje? É muito incoerente! Não temos nem a oportunidade de analisar quanto isso vai 

custar, que tipo de maquinário está sendo pedido. “As Prefeituras estão 
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precisando!” As prefeituras estão precisando desde que Pedro Taques se elegeu. 

Agora que ele se lembra de quem está precisando? Não é à toa que está todo mundo saindo do 

barco. E a culpa é da Oposição? A culpa é sempre da Oposição! A Oposição é minoria! Será que 4 

atrapalham 20 Deputados? Cadê os 20? Cadê? 

Olha, tudo é perseguição! Como eu disse, ontem, não tem Emenda, não é atendido 

por Secretário. Pedi esses dias para a Secretária. Além de não atender, eu falei que vou mandar por 

e-mail. Eu quero as negativas por e-mail para quando vier falar que tenho o que mostrar às pessoas 

que eu pedi. Agora, é muito bonito fazer um discurso como esse! Eu concordo! É ótimo fazer! 

Agora, é oportunismo. 

Outra coisa: se for para respeitar Regimento, então, comecem a respeitar os 

horários, também, porque, se eu não marco compromisso em meu gabinete, não justifica os outros 

marcarem. Não é justo conosco que estamos na Assembleia Legislativa terça, quarta e quinta para a 

Sessão. E os Deputados que não têm compromisso de vir? 

Como eu já disse para Vossa Excelência, Deputado, eu entendo a pessoa ter 

compromisso no interior ou em Brasília, mas avise, porque já ficamos cientes se vai ter ou não vai 

ter Sessão e aqui ninguém papel de besta. Agora, a imprensa que está aqui não é besta. Eles veem 

todos os dias quem está aqui e quem não está. E eles veem como o trabalho funciona aqui, estão há 

muito mais anos aqui que muito Deputado. Então isso é um discurso muito oportunista.  

E outra coisa, Sr. Presidente Eduardo Botelho, há colega Parlamentar que vem 

aqui e fala 35 minutos, 40 minutos em uma Sessão. Sabe quantas vezes eu pedi pela Liderança agora 

neste ano? Três! Três vezes, eu pedi pela Liderança. O Deputado Wilson Santos, há Sessão que ele 

pede 05, 06 e o que acontece quando fica falando 40 minutos? Não há Cristo que aguente ficar 

ouvindo ninguém falar 40 minutos.  

Parece que o tempo que ficou lá como Secretário, agora quer desabafar aqui, quer 

tentar redimir o tempo que não ficou aqui. 

É isso, Sr. Presidente, simples assim, eu quero pedir de novo verificação de 

quorum, e que Vossa Excelência encerre a Sessão, porque eu sou mãe, tenho filho e direto eu não 

tenho tempo de almoçar com os meus filhos, por causa de gente que não está dentro do plenário, 

Sessão em que eu saio daqui 9h30min da noite, se não respeita a família dele, que respeita a dos 

outros,  chega, encerra! Não foram capazes de ter quorum, acabou. 

Muito Obrigada! 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Eu devo concordar com a 

Deputada Janaina Riva, que realmente nós temos que ter compromisso aqui com o Plenário, os 

Deputados têm que começarem a vir para discutirmos isso.  

E cabe aos Deputados Wilson Santos e Max Russi, que são Líderes do Governo – 

ah não, é o Dr. Leonardo – também essa articulação para que dos Deputados da Base, que são 20, 

venham pelo menos 13 ao plenário, não é, Deputado Wilson Santos? 

Com a palavra, Sr. Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Obrigado, Presidente. 

Nós estamos aqui aguardando só mais 01 Deputado, estamos em 12, e quero 

agradecer o Deputado Romoaldo Júnior, que é do Bloco Independente e que sempre esteve pronto 

para auxiliar o Governo, votou todas as matérias quando eu estava na Liderança de Governo aqui 

nesta Casa de 2015 até agosto de 2016. Sou muito grato ao Deputado Romoaldo Júnior, que tem 

também uma série de demanda junto ao Executivo não atendida, e isso não impediu que o Deputado 

Romoaldo Júnior compareça ao plenário, sempre garantindo quórum. Quando convencido, votando 

favorável ao Governo e às vezes até contra, mas esse é um exercício correto, retilíneo do mandato. 
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O que está acontecendo neste momento aqui é que nós temos 12 Deputados em 

condições de votar e apreciar os vetos. Estamos aguardando o Deputado Jajah Neves, que esteve 

cedo já apertou aqui, registrou presença. Deputado Wancley Carvalho, falei com ele há pouco, está 

terminando uma agenda e vindo para o plenário. E o Deputado Sebastião Rezende teve um pequeno 

mal-estar e foi levado até a Santa Casa para fazer exames. 

Mas assim que terminar os exames, estará conosco. Se não for possível ainda na 

parte da manhã, com certeza, na Sessão das 17h vamos reorganizar a Base. O senhor há de convir 

que estou aqui há pouco tempo, há poucos dias no exercício da Vice-Liderança, fui surpreendido 

com a licença do Deputado Dr. Leonardo, o Líder do Governo na Casa, mas o bom cabrito não 

berra, eu aprendi desde menino, não podemos arriar com a carga. Se não for possível ainda de 

manhã, à tarde, com certeza a Base estará reorganizada, estaremos em peso para, a partir das 17h, 

apreciarmos os vetos. 

E quero dizer a minha colega Deputada que neste momento o que interessa a Base 

é a apreciação dos vetos. Nós vamos atacar de frente os impedimentos regimentais, Sr. Presidente, 

para que possamos apreciar matérias importantes. Preciso dizer que a Mensagem do Fundo 

Emergencial de Estabilização Fiscal chegou a esta Casa, foi lida nesta manhã, é um fato importante, 

essa matéria já se encontra na Casa, já começa a contar as Sessões e vamos, sim, oportunamente, 

regimentalmente, tratá-la com toda a celeridade necessária.  

Não vejo na Casa nenhum Deputado, nenhum colega que tenha demonstrado 

interesse em obstruir votações importantes, por exemplo, a votação do Fundo Estadual. O Fundo 

atinge apenas aqueles empresários beneficiados pela política de incentivos fiscais, não é o cidadão 

que está nos ouvindo agora, não é o profissional liberal, não é o comerciante, não é o verdureiro, o 

guarda, a dona de casa, não! 

Essa taxa nova incide apenas sobre alguns empresários que, durante anos e alguns 

durante décadas, estão deixando de pagar a carga tributária completa por estarem num programa 

legal e oficial do Governo do Estado chamado Programa de Incentivos Fiscais, programa de 

benefícios fiscais, de atração de investimentos. 

Então, é a essa gente há um bom tempo beneficiada... E o Governo chamou todos 

os seus representantes. E aí, Deputado Romoaldo Júnior, o Governo ouviu, o Governo não mandou a 

Mensagem para cá sem ouvir. O Governo, por meio da Secretaria de Fazenda, do Secretário Chefe 

da Casa Civil, Max Russi, e do Secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, e outros membros 

do primeiro escalão, ouviu os representantes de cada segmento. E aqueles segmentos que 

concordaram com essa taxação... É sobre eles, onde há uma concordância, onde há um aceite, que a 

Mensagem nº 43, que trata da construção de um Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal... 

O Governo, inicialmente, previa uma arrecadação por ano em torno de 500 

milhões. Com muito não e pouco sim, esse montante está estimado em 15 milhões por mês. Isto é, 

aproximadamente, 160 a 180 milhões de reais por ano. 

E a boa nova, e aí eu quero vergar ao Deputado Eduardo Botelho, quero que ele 

preste atenção, porque justiça se faça, Excelência, foi a voz de Vossa Excelência, em especial, que 

ecoou nos corredores do Palácio Paiaguás; a voz do Deputado Guilherme Maluf que ecoou, 

Excelência, nos corredores da Secretaria de Estado de Fazenda e, principalmente, nos gabinetes da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

Foram duas vozes muito importantes para sensibilizar o Governador Pedro 

Taques, o Secretário Rogério Gallo, o Secretário Guilherme Müller, o Secretário Júlio Modesto, que 

após o posicionamento correto, moderado, na intensidade e na temperatura certa, sensibilizou o 

Governo do Estado, Deputado Nininho. E o Governo encaminha a esta Casa uma Mensagem 
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atendendo aquilo que, se não todos, pelo menos, a média dos Deputados deste plenário deseja, que 

todos esses recursos financeiros sejam, exclusivamente, destinados à área da saúde. 

É uma vitória sua, Deputado Eduardo Botelho. É uma vitória sua, Deputado 

Guilherme Maluf. É uma vitória do Parlamento Estadual. Agora, eu não vi, não tive a oportunidade 

de ver essa matéria, mas vou analisá-la com minha assessoria com todo cuidado. E vou tomar o 

cuidado de ver se de fato esses recursos serão um delta “x”, um plus à saúde ou se eles serão 

trocados. À medida que entra o recurso desse Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal na saúde, 

anulam-se outras rubricas, anulam-se outros recursos.  

Esse é um detalhe importante que eu faço questão, Deputados Nininho e Pedro 

Satélite, de checar, Deputados Saturnino Masson e Max Russi, para que, de fato, seja algo que venha 

somar.  

Um exemplo da boa gestão é que nós pegamos a saúde, em janeiro de 2015, 

aproximadamente, com 300 milhões de reais de débito com os municípios.  Hoje, esse débito está 

em torno de 160 milhões. Ainda, há débito! É provável que com esse fundo, em breve, nós 

consigamos zerar esse débito.  

O Governo Pedro Taques, além de ter herdado 300 milhões de débitos com os 

municípios no tocante à saúde, mandou, em 2015, para esta Casa, Deputados Nininho e Adalto de 

Freitas, uma Mensagem dobrando os repasses do Estado aos municípios na chamada atenção básica.  

Então, além de herdar um débito de 300 milhões da gestão anterior, o Governo, 

ainda, dobrou os repasses à área da atenção básica, da atenção primária, para os 141 municípios, 

mas estamos muito próximos de quitar os nossos débitos com os municípios.  

E a boa notícia é que no exercício fiscal de 2018 o Governo Pedro Taques está 

rigorosamente, como diria meu xará Sílvio Santos, rigorosamente em dia com os repasses dos 

municípios. Já repassamos os recursos do mês janeiro, já repassamos do mês fevereiro, de março e 

estamos muito próximos de repassar o tocante ao mês de abril.  

Então, da área da saúde, a cada 30 dias, Deputado Saturnino Masson, o Governo 

do Estado está repassando aquilo que é devido ao setor da saúde.  

Estamos com a Caravana e eu convido todos os colegas Deputados para que 

possam, até o dia 10 de maio, tirar um tempo para visitarem a Caravana da Transformação que está 

sediada na Arena Governador José Fragelli, que é popularmente conhecida como Arena Pantanal. 

Deem uma passadinha por lá.  

Mais de 10 mil cirurgias de cataratas estão previstas. Até ontem, havia passado de 

4 mil cirurgias de catarata. A previsão é que o atendimento na área da saúde, na área oftalmológica e 

no serviço de cidadania seja a mais de 40 mil pessoas. Mais de 40 mil pessoas, diretamente, setão 

até o dia 10...(TEMPO ESGOTADO)... 

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

Vossa Excelência concluir. 

O SR. WILSON SANTOS - Muito obrigado, Excelência. 

Então, Excelência, eu agradeço!  

Espero ter esclarecido alguns detalhes. 

Aos olhos nus temos claro que não conseguimos o 13º colega Deputado da Base. 

Então, convido todos os colegas, os 12 baluartes, para que possam, às 17h, estar aqui, em ponto, 

para que possamos, agora, sim, apreciar a matéria. E aí não terá mais tempo.  

Vamos atravessar a meia-noite, a madrugada, Sr. Presidente. Vamos mandar 

reforçar a merenda para que possamos, quem sabe, limpar essa pauta, hoje, ou, no mais tardar, até 

amanhã. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo esforço; muito obrigado, todos os colegas que 

vieram, que cumpriram com o seu dever, com a sua obrigação, assinaram no painel e estiveram 

presentes na Ordem do Dia. 

Muito obrigado! 

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

passemos às Explicações Pessoais. Não há orador inscrito. 

Antes de encerrar esta Sessão, convoco a próxima para às 17h. 

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

Integração – Adalto de Freitas, Gilmar Fabris, Wagner Ramos, Eduardo Botelho, Max Russi, 

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

Wilson Santos; da Bancada do Bloco Independente – Guilherme Maluf, Oscar Bezerra, Romoaldo 

Júnior 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: Dilmar Dal Bosco (CONFORME 

MEMORANDO Nº 059/2018) e Baiano Filho, (CONFORME MEMORANDO Nº 037/2018), da 

Bancada do Bloco Integração; Mauro Savi (CONFORME MEMORANDO Nº 051/2018) e Silvano 

Amaral, da Bancada do Bloco Independente.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

    - Alessandra Maria Oliveira da Silva 

- Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 

- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 

- Donata Maria da Silva Moreira; 

- Luciane Carvalho Borges; 

- Taiza Antônia Noujain; 

- Tânia Maria Pita Rocha. 

- Revisão: 

- Ivone Borges de Aguiar Argüelio; 

- Patricia Elena Carvalho; 

- Regina Célia Garcia; 

- Rosa Antonia de Almeida Maciel; 

- Rosivânia Ribeiro de França; 

- Sheila Cristiane de Carvalho; 

- Solange Aparecida Barros Pereira. 
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