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

e em nome do povo de Mato Grosso, havendo número regimental, declaro aberta a presente Sessão. 

Convido os Srs. Deputados Wagner Ramos e Zé Domingos Fraga para assumirem 

a 1ª e a 2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS WAGNER RAMOS E ZÉ DOMINGOS FRAGA ASSUMEM A 1ª E A 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, o Sr. 2º 

Secretário, para proceder à leitura da Ata. 

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

1º DE MARÇO DE 2018, ÀS 17H.) 

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

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

de ser lida... 

O SR. 2º SECRETÁRIO (ZÉ DOMINGOS FRAGA) – Sr. Presidente, eu gostaria 

de fazer um esclarecimento, porque estou como faltoso, mas dos dias que eu faltei foi apresentado 

atestado médico sobre as minhas ausências durante umas 5, 6 Sessões de forma sequencial. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – O.K! 

Peço a retificação desse aspecto na Ata.  

Continua 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) – Não há Expediente a ser lido, Sr. Presidente. 

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

passemos à segunda parte do Pequeno Expediente. (PAUSA) Com a palavra, o Deputado Wilson 

Santos. 

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

Deputados. 

Quero convidar os colegas Deputados da base: Deputado Nininho; Deputado 

Wancley Carvalho, já está na Casa, por gentileza, dirija-se ao plenário; Deputado Max Russi, que, 

também, já registrou presença e encontra-se na Casa; Deputado Gilmar Fabris que se encontra desde 

a madrugada atendendo Prefeitos, Vereadores e demais lideranças em seu gabinete; Deputado 

Adalto de Freitas, que está terminando uma entrevista na Rádio Capital. 

Estamos aguardando Vossas Excelências. 
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Gostaríamos que os Deputados da base viessem para o plenário, pois, já temos 12 

Deputados que registraram presenças.  

O Deputado Romoaldo Júnior que, também, se encontra aqui, está apresentando a 

Miss Mato Grosso para os servidores da Casa.  

Peço, por gentileza, que venham para o plenário. 

Sr. Presidente, chegou ontem ou hoje aqui na Casa, um Veto ao nome do professor 

Carlos Maldonado à UNEMAT, eu gostaria de esclarecer que esse veto é apenas para respeitar a 

constitucionalidade. Falei hoje com o Governador e semana que vem ele estará encaminhando uma 

Mensagem com o mesmo teor no mérito homenageando o Professor Carlos Maldonado, um dos 

fundadores e foi reitor da nossa UNEMAT. 

Então, para por um ponto final nessa polêmica, não haverá mudança do nome. O 

nome será em homenagem ao professor Carlos Maldonado. O Veto veio, apenas, por iniciativa do 

projeto que é de exclusividade do Poder Executivo. 

Obrigado, Sr. Presidente! 

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

Deputado Wagner Ramos. 

O SR. WAGNER RAMOS – Sr. Presidente, faço uso da palavra, neste momento, 

só para colocar uma questão aqui com relação ao pronunciamento do Deputado Max Russi, hoje, na 

Sessão matutina.  

Eu acho que temos muitas pessoas que estiveram atuando no Governo e tivemos 

muitas pessoas que trabalharam e contribuíram para que o Governo desse certo. Eu quero aqui só 

ressaltar o nome do ex-Vice-Governador Carlos Fávaro que é o nosso candidato a Senador da 

República, do nosso partido, do PSD, e que eu estou vendo em alguns sites de notícias que segundo 

o Deputado Max Russi algumas pessoas se beneficiavam do Governo. Agora que sai desce o cacete, 

fala mal. Mas gostaria de colocar que o ex-Vice-Governador Carlos Fávaro saiu, renunciou o 

mandato de Vice-Governador, e eu não tenho uma declaração de Carlos Fávaro falando mal do 

Governo, criticando, de certa forma, expondo as críticas ao Governo. Agora, cartas que foram feitas 

são de pessoas que estão descontentes e isso é normal. Então, há uns que saem, há outros que vêm. É 

dessa forma. A política é assim, mas nós não podemos desrespeitar as pessoas. 

Então, eu gostaria de pedir ao Deputado Max Russi que tenha...  Se ele realmente 

falou isso ou não... Diz que ele não se elege nem para vereador, essas coisas. Eu gostaria de pedir 

cautela nos pronunciamentos, respeito às autoridades, também, às pessoas que ajudaram este Estado 

de Mato Grosso, principalmente falo em nome do ex-Vice-Governador Carlos Fávaro que é meu 

parceiro, meu amigo. Estarei atuando, trabalhando junto com ele para essa vaga de Senador e, de 

forma alguma, aceitarei tais colocações e não ficarei quieto sem falar nada. 

Então, quero fazer esta defesa ao nosso ex-Vice-Governador que é uma pessoa 

honrada, uma pessoa que tem trabalhado, que tem andado por este Estado de Mato Grosso, visto a 

realidade dos fatos e que, com certeza, é uma personalidade que merece o nosso crédito, o nosso 

respeito. 

Então, gostaria de fazer este pedido ao Deputado Max Russi: que tenha a cautela e, 

principalmente, respeito as autoridades. Se não é mais do partido, do bloco aliado, que respeite a 

decisão de cada um.  

Muito obrigado, Sr. Presidente!  

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

Deputado Zé Domingos Fraga. 
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O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 

parabenizar o Deputado Wagner Ramos pela iniciativa, até porque eu não estava na Sessão 

matutina, durante a fala do Deputado Max Russi, mas não podemos deixar de protestar em relação à 

fala do Deputado Max Russi.  

Eu poderia dizer a mesma coisa. Poderia dizer que ele, também, abandonou o 

Deputado, traiu o Deputado Wellington Fagundes que ajudou tanto o Deputado Max Russi quando 

era Prefeito no Município de Jaciara. No entanto, a partir de quando ele virou Secretário de Estado, 

praticamente deixou de apoiar as propostas do Senador Wellington Fagundes, mas é um direito dele 

e nós respeitamos. 

Quero aqui, Sr. Presidente, também dizer que não concordo com o Deputado 

Wilson Santos quando diz que o Governador Pedro Taques vetou o projeto de iniciativa do 

Deputado Professor Adriano por vício de iniciativa ou por entrar na competência que não é do 

Deputado, até porque  a Constituição é bem clara de quais são as prerrogativas, as competências 

exclusivas do Poder Executivo. E não se trata de denominar uma obra ou uma escola, uma estrada 

ou uma ponte no nome de quem quer que seja no Estado de Mato Grosso. Não tem nada a ver! Se 

fosse assim, dezenas de projetos dessa natureza nós aprovamos aqui de forma totalmente 

inconstitucional. 

Então, eu estou aqui no Art. 39, que diz quais são as competências exclusivas do 

Poder Executivo: criação de cargos, função, emprego, serviços públicos, jurídico, organização do 

Ministério Público e tantas outras atribuições que são prerrogativas exclusivas do Poder Executivo. 

Agora, denominar uma escola de nome de “a”, “b” ou “c” não é uma atribuição exclusiva do Poder 

Executivo, pelo menos, que está previsto na Constituição do Estado.  

Quero aqui, Sr. Presidente, apresentar algumas Indicações de restauração das 

estradas MT-343 ligando Barra do Bugres a Porto Estrela. 

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

cópia à Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso, Gabriela Novis Neves Pereira Lima, a 

necessidade da criação de mutirões regionais de renegociação de débitos tributário e não tributários, 

inscritos ou não em dívida ativa. 

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

cópia ao Exmº Sr. Thiago França, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, a disponibilização de peticionamento eletrônico de recursos junto ao DETRAN-MT. 

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

cópia à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINLOG, a necessidade de inserir no 

Programa Pró-Concreto a construção de uma ponte na MT – 343, que da acesso ao Município de 

Barra do Bugres. 

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

cópia à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINLOG, a necessidade de realizar a 

Pavimentação Asfáltica na MT 246, trecho que liga o município de Jangada ao Município de Barra 

do Bugres. 

Aqueles 10 primeiros quilômetros, Deputado Saturnino Masson, acabaram. Não 

tem mais estrada e mesmo em construção parte da estrada está, totalmente, esburacada, sem levar 

em consideração a 343, Barra do Bugres/Arenápolis que, praticamente, não existe. O Presidente 

trafegou pelas mesmas e viu o quanto está acabada. E a 241 que liga Bom Jardim a Nobres, é uma 

estrada que, Deputado Wagner Ramos, que foi inaugurada a menos de 02 anos, está, literalmente, 
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acabada. É uma estrada que no meu entender não foi preparada para receber tráfego pesado... 

(TEMPO ESGOTADO)... 

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

o Deputado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Não foi preparada, não foi uma estrada que foi 

desenhada para receber tráfego pesado e hoje vem recebendo treminhão, Rodobens com excesso de 

peso, e a estrada que foi feita para o turismo, infelizmente, está totalmente esburacada e precisa 

receber uma atenção de forma especial. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Deputado Professor Allan Kardec. 

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

presente. 

Faço uso do Pequeno Expediente para tratar de um assunto que eu já falei, já agi, 

inclusive politicamente e juridicamente, que é sobre a questão das divisões territoriais em Mato 

Grosso. 

Trata-se de uma Lei de 2016 que a Casa aprovou, e que nós conseguimos 

suspender na Justiça pela ilegalidade como foi tocada a divisão dos territórios, a redivisão dos 

territórios dos Municípios Mato-Grossenses. Primeiro, porque Municípios como Santo Antônio de 

Leverger, Poxoréo e Barão de Melgaço tiveram grandes áreas sendo aderidas ou retiradas sem ter 

plebiscito dentro do Município. 

Sr. Presidente, Vossa Excelência que tem atuado bastante em Santo Antônio de 

Leverger, eu quero pedir a Vossa Excelência que prestasse atenção no que eu vou dizer aqui. Esta 

Casa de Leis aprovou em 2016 um projeto de divisão territorial de vários Municípios em Mato 

Grosso, e depois nós entramos na Justiça e barramos essa divisão territorial. 

Em Santo Antônio de Leverger, são mais de 10% do território que foram retirados. 

Eu vou só contar alguns detalhes para Vossa Excelência. 

Varginha passa para Nossa Senhora do Livramento, grande parte de Varginha. 

Todo aquele território das usinas açucareiras de Conceição, de Maravilha, de Aricá e de Itaici passa 

para Nossa Senhora do Livramento. Todo conteúdo histórico e terras santo-antonienses centenárias 

passam para Nossa Senhora do Livramento. Porto de Fora, Deputado Wilson Santos, a minha 

família está lá há mais de 100 anos, passa para Barão de Melgaço. Só que para chegar a Barão de 

Melgaço por Porto de Fora, tem Mimoso, e Mimoso continua em Santo Antônio de Leverger. 

E o crucial, parte da região da serra onde hoje há o pedágio da 364, e desse 

pedágio entra um pouco de dinheiro para Santo Antônio de Leverger, passa para Campo Verde! 

Então, nós santo-antonienses, povo da Baixada Cuiabana, não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Há 

uma briga por limite entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger, e o ato desse limite já é antigo e 

posto em cartório, não é o Morro de Santo Antônio, é o Córrego Lavrinha. Portanto, Nova 

Esperança pertence a Santo Antônio de Leverger. 

Enquanto houver um santo-antoniense aqui nesta Casa, vamos brigar com todas as 

forças e energias para que Santo Antônio não perca território, nem Santo Antônio de Leverger e 

nenhum outro Município que já tem o seu território demarcado. 

Então, Sr. Presidente, o que eu sugiro? Que esta Casa revogue essa lei, porque 

começou a tramitar em outras instâncias da Justiça, correndo... (TEMPO ESGOTADO)... 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Mais um minuto para o 

Deputado. 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Obrigado, Sr. Presidente. 

Alguns Municípios estão recorrendo da decisão judicial que suspendeu essa lei e 

agora vai começar brigas judiciais, trazendo para os Municípios insegurança, darei um exemplo: 

Barão de Melgaço, Sr. Presidente, não consegue ter o que Santo Antônio tem lá em Porto de Fora 

em relação a posto de saúde, posto odontológico e escola. Barão de Melgaço não consegue por conta 

da questão administrativa e financeira, e o território de Barão de Melgaço, que já tem todas as 

dificuldades, precisa ser cuidado. 

Não podemos fazer com que os prefeitos passem a ter, então, improbidade 

administrativa, tendo que bancar equipe médica, ou equipe da educação dentro de um território que 

não é do próprio Município.  

Eu sugiro que na próxima semana homologuemos aqui uma lei suspendendo o que 

foi feito em 2016 e passemos a partir do ano que vem... (TEMPO ESGOTADO) 

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

Valdir Barranco. 

O SR. VALDIR BARRANCO – Sr. Presidente, nobres colegas, população que nos 

acompanha pela TV Assembleia, quero aqui mandar um abraço a toda população querida do Vale do 

Araguaia. Eu estive, na última semana, percorrendo os Municípios de Araguaia, Santa Cruz do 

Xingu, Confresa, Porto Alegre do Norte... Os ânimos estão acirrados aqui. 

Quero apresentar Indicações a pedido da população. 

 INDICAÇÃO: Indica a Exmª Srª Secretária de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer, Marioneide Angélica Kliemaschewsk, a necessidade de apoiar e implantar um projeto de 

parque infantil na Escola Estadual Martiniano Carlos Pereira, Município de Santa Terezinha. 

É um pedido da comunidade, estivemos com a diretora da escola estadual.  

INDICAÇÃO: Indica a Exmª Srª Secretária de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer,  Marioneide Angélica Kliemaschewsk, a necessidade de trocar o transformador da Escola 

Estadual Tancredo Neves, de Nova Nazaré. A citada escola encontra-se a mais de 02 anos com o 

transformador queimado. 

INDICAÇÃO: Indica a Exmª Srª Secretária de Estado  de Educação, Esporte e 

Lazer, Marioneide Angélica Kliemaschewsk, a necessidade de apoiar o Município de Colniza no 

que se refere à reconstrução da Escola Municipal Rural Bartolomeu Bueno, que realiza os seus 

trabalhos em gestão compartilhada com a SEDUC-MT, e que foi inteiramente queimada deixando 

200 alunos fora da escola.  

Quero justificar aqui que é uma gestão compartilhada em que o Estado e o 

Município realizam a docência de 1º e 2º grau lá no Município de Colniza. E a escola estava em 

estado precário e na última semana houve o incêndio que queimou, completamente, a escola dessa 

comunidade, portanto o Município não tem condições de realizar a construção tão rapidamente 

quanto necessária, por isso a necessidade de a SEDUC fazer essa parceria para construção mais 

rápido possível dessa escola. 

PROPOSITURAS NÃO LIDAS PELO DEPUTADO EM PLENÁRIO: 

 INDICAÇÃO: Indica a Exmª Srª Secretária de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer, Marioneide Angélica Kliemaschewsk, a necessidade de reformar a Escola Estadual Tancredo 

Neves, em Nova Nazaré, que se encontra em condições precárias para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas. 
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MOÇÕES DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 185-A do Regimento Interno desta 

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

Anais Moção de Aplausos aos Srs. Altamiro Schneider, João Abadio de Melo, Thiago Montel 

Mourão Reimer, Paulo Schuh, Luciano Santos Costa, José Soares de Sousa, Vereadores do 

Município de Ribeirão Cascalheira. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 185-A do Regimento Interno desta 

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

Anais Moção de Aplausos a Srª Luzia Nunes Brandão, Presidente da Câmara Municipal do 

Município de Ribeirão Cascalheira. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 185-A do Regimento Interno desta 

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

Anais Moção de Aplausos ao Sr. Reynaldo Fonseca Diniz, Ex-Prefeito do Município de Ribeirão 

Cascalheira. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 185-A do Regimento Interno desta 

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

Anais Moção de Aplausos a Srª Vania de Jesus Cruvinel, primeira Presidente do P.A. Primorosa, no 

Município de Ribeirão Cascalheira. 

MOÇÃO DE APLAUSOS: Com fulcro no art. 185-A do Regimento Interno desta 

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

Anais Moção de Aplausos ao Sr. Gleison de Oliveira Silva, Vice-Prefeito e Secretário de 

Infraestrutura no Município de Ribeirão Cascalheira. 

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

Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Srs. Deputados! 

Cumprimento, também, os servidores da Casa! 

Trago aqui, Sr. Presidente, várias matérias: 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a gratuidade e o desconto no valor de passagens 

em transportes aéreos de passageiros para idosos e pessoas com deficiência física, no âmbito do 

Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a criação da Carteira de Identificação do Autista 

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

É importante frisar que o Estado de Goiás já adotou esta modalidade com uma 

carteira específica de identificação da pessoa com autismo. 

Então, fica aqui a nossa propositura, também! 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações 

relacionadas à segurança pública no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 

E aqui elencamos, no art. 2º, vários pontos. 

PROJETO DE LEI: Dispõe sobre a instalação de placas em braile com a relação 

das linhas de ônibus e seu roteiro de viagem nas estações rodoviárias, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, e dá outras providências. 

(PROPOSITURA NÃO LIDAS NA TRIBUNA) 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE - E várias outras matérias, Sr. Presidente, que 

coloco sobre a mesa. 

MOÇÕES DE APLAUSOS: 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 
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Moções de Aplausos ao Ev. José Domingos da Silva – Membro do Conselho Fiscal; ao Pr. 

Vanderlei Bezerra Rodrigues – 1º Tesoureiro; Presb. Daniel da Fonseca – 2º Tesoureiro; Pastor João 

Nerci Camargo – Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Juína e Região, 

extensivo a todo Corpo de Obreiros, Membros e Congregados pelos relevantes serviços prestados ao 

Estado de Mato Grosso na divulgação de valores éticos, morais, sociais, cristãos, na propagação do 

Evangelho e por ser parte integrante deste Ministério. 

MOÇÕES DE APLAUSOS: 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 

Moções de Aplausos ao Pastor Edson Januário - Vice-Presidente da IEAD; ao Pastor José Alves 

Ribeiro - Dirigente da Congregação Vista Alegre da IEAD; ao Pastor Neri Cardozo - Dirigente da 

Congregação Vila Nova II da IEAD; Carlos dos Santos - Dirigente da Congregação Rui Barbosa da 

IEAD; o Presb. Thalles Peres dos Santos - Dirigente da Congregação Santiago do Norte da IEAD; 

Sr. Emerson Rodrigues de Souza - Dirigente da Congregação Assentamento Boa Vista da IEAD; 

Presb. Irineu de Oliveira - Dirigente da Congregação Garimpo Novo da IEAD; Sr. Jaime Dionísio 

da Silva - Dirigente da Congregação Córrego do Galo da IEAD; Sr. Euclides dos Santos – Dirigente 

da Congregação Assentamento Colorado da IEAD; ao Presb. Cristiano Junior M. de Sousa – 2º 

Secretário da IEAD; ao Ev. Oseas Conceição Silva – 1º Tesoureiro da IEAD; ao Ev. Bartolomeu 

Pinto de Oliveira – 2º Tesoureiro da IEAD; ao Presb. Adilson Batista Klein – Membro da Comissão 

de Contas da IEA; ao Pastor Arione de Lima – Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo da 

IEAD;  Edinaldo Bom Despacho – 1º Secretário da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus 

de Piranatinga, extensivo a todo Corpo de Obreiros, Membros e Congregados pelos relevantes 

serviços prestados ao Estado de Mato Grosso na divulgação de valores éticos, morais, sociais, 

cristãos, na propagação do Evangelho e por ser parte integrante deste Ministério. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Não havendo mais orador 

inscrito no Pequeno Expediente, vamos fazer , devido ao que nós combinamos no período matutino, 

vamos fazer uma... 

Com a palavra, pela Liderança, o Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Sr. Presidente, Srs Deputados. 

O Deputado Wilson Santos me repassou uma cópia da Mensagem nº 41 e alega 

que o Veto é por se tratar de fundação.  

Mas, Sr. Presidente, colegas Deputados... 

Quero aqui, Sr. Presidente, chamar a atenção dos Srs. Deputados com relação à 

fala que farei sobre a Mensagem nº 43/2018, que institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. 

Primeiro, eu sou contra fundo, Deputado Saturnino Masson. O fundo engessa o 

Estado. Nós temos mais de 30 fundos, no Estado de Mato Grosso, e poucos funcionam, poucos têm 

fontes de receita viva e poucos têm sua gestão por meio dos conselhos gestores desses fundos.  

Além disso, toda vez que cria fundo, 17,5% da receita desses fundos, Deputado 

Valdir Barranco, por força de lei maior, vão para os Poderes. A Assembleia Legislativa participa 

com 3%, Tribunal de Justiça com 7% e pouco, até chegar aos 17,5%. Além disso, no exercício 

seguinte, esses fundos, como fazem parte da Receita Corrente Líquida, porque há parte dele por ser 

de ICMS, ano que vem participam, também, da Receita Corrente Líquida na composição do novo 

duodécimo dos Poderes. 

Além disso, Sr. Presidente, em relação a essa proposta, em que pese o seu objetivo 

ser saúde, que no meu entender não precisaria, até porque a Constituição diz que cabe ao Estado 
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gastar, no mínimo, 12% com saúde pública, conforme nós discutirmos as contas do governo de 2016 

foram gastos, simplesmente, 12,6% enquanto os municípios gastam 20%, 30%, 40% até da sua 

receita corrente líquida com a saúde. Então, no meu entender, não precisaria, mas a minuta, a 

mensagem diz que gastará com a saúde.  

Mas ficou muito aberto, Sr. Presidente! Eu não entendo que da forma como está 

vamos destinar 100% desse recurso à saúde. Ou seja, diz o seguinte no art. 9º, parágrafo único: “A 

receita do Fundo Estadual será integralmente destinada à aplicação do investimento de despesa de 

custeio vinculado à implantação de políticas públicas”, Deputado Guilherme Maluf. É genérico! 

Muito genérico! Isto aqui será mais para pagar restos a pagar do que para investir, propriamente 

dito, na saúde da atenção básica, na filantropia, no MT Saúde. 

Então, precisamos, realmente, dar clareza a essa questão.  

E outra questão que me chamou bastante atenção, Sr. Presidente, é que, de acordo 

com o art. 1º: “Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso vinculado à 

Secretaria de Estado de Fazenda, destinado a alavancar recurso para auxiliar na recomposição das 

finanças públicas estaduais e de promover o equilíbrio fiscal.”.  

Aqui já ficou bem amplo que vai para onde, Deputado Saturnino Masson? Para a 

Secretaria de Fazenda. Vai cair onde? Na conta única, Fonte 100, e daí será destinado.  

Se estiver tratando de fundo, tem que ter uma conta específica, Sr. Presidente, 

Deputado Eduardo Botelho, uma conta específica para gerir esse fundo. Por que vai cair na conta 

única, na Fonte 100? “E para fazer o equilíbrio na recomposição das finanças públicas estaduais a 

fim de promover o equilíbrio fiscal”. O maior desequilíbrio, hoje, das contas do Estado não é na 

saúde. Não estamos gastando além de 12,6%. O maior desequilíbrio está na Previdência! Está na 

Previdência Pública que este ano teremos que colocar cerca de um 1 bilhão de reais, até porque o 

que o empregador e o empregado estão colocando não cobre os gastos, os pensionistas, os 

aposentados da Previdência Pública. Aí, sim, temos que ter a coragem de melhorar a participação 

não só do empregador, mas, também, do empregado que até hoje nós não tivemos a coragem de 

fazê-lo e, além disso, tomar outras medidas importantes. Temos que diminuir o tamanho da 

máquina. Temos dezenas de secretarias, órgãos com status de secretarias que precisam ser revistos. 

E precisamos fazer com que sejamos mais eficientes na cobrança da dívida ativa que nós temos. Nós 

temos mais de 10 bilhões de dívida ativa que não conseguimos cobrar. Temos que ser mais 

eficientes!  

Temos que acabar com a sonegação fiscal, com a evasão fiscal e não podemos 

com a desculpa, Deputado Professor Allan Kardec, de resolver o problema da saúde, cada vez mais, 

taxar a classe pobre deste Estado, onde, de acordo com o art. 3º, vamos elevar a alíquota de ICMS 

de alguns segmentos. “Para a fruição dos incentivos e benefícios fiscais financeiro nas hipóteses 

arroladas nos incisos e artigos os contribuintes de ICMS do Estado e beneficiados ficam obrigados a 

efetuar recolhimento da Conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal com observância no 

disposto”. 

Aí vem aqui o inciso I: os PRODEICs; são os FUNDEICs, com 10 CNAEs, e 

dentro desses CNAEs atacamos diretamente os varejistas de material para construção, elevando o 

custo lá na ponta daqueles que compram material para construção; vamos elevar o custo dos gêneros 

alimentícios, por meio do atacadista; vamos elevar o farelo de soja com alíquota para o consumo 

interno até de 20%. Isso vai elevar o custo da ração, porque o farelo de soja aqui no Estado de Mato 

Grosso é consumido com ração, para agregar valor para ração, para transformar proteína vegetal em 
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carne, seja carne bovina, suína, de aves. Isso vai elevar o custo dessa ração; vamos elevar o custo do 

ICMS para os frigoríficos.  

Não é o frigorífico que paga, Deputado Wagner Ramos! Quem paga é o produtor 

de boi, que hoje é muito mal remunerado, até porque existe um cartel de frigorífico no Estado de 

Mato Grosso. 

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

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Só um pouquinho, Deputado Wilson Santos.  

Nós vamos elevar o custo desse ICMS e quem vai pagar, sem sombra de dúvida, é 

o pecuarista. Vamos elevar ainda, Deputado Wilson Santos, o custo do eletrodoméstico. Quem 

consome eletrodoméstico neste Estado, neste País, é, realmente, a classe trabalhadora. 

Eu passo a palavra ao Deputado Wilson Santos para que possa contribuir também 

com esta discussão. 

O Sr. Wilson Santos – Excelência, esse Fundo era para arrecadar, 

aproximadamente, 500 milhões de reais. O Governador consultou os diversos segmentos da 

economia estadual, só está mandando para cá aqueles segmentos que deram sim, que concordaram, 

Excelência! A saúde precisa desses recursos.  

Vossa Excelência sabe que nós herdamos, aproximadamente, 300 milhões em 

dívidas só da saúde com os 141 municípios. Desses 300 milhões, só restam 160. Recursos, 

Excelência, que serão exclusivamente aplicados na saúde.  

Vossa Excelência é estudioso, sabe que o Fundo é para até três anos. Este ano só 

vamos arrecadar durante sete meses, a partir de 1º de junho, e só para as empresas que estão no 

PRODEI, criado em 1987/1988 pelo ex-Governador Carlos Bezerra, e no PRODEIC, que foi uma 

reformulação feita no Governo Blairo Maggi, incluindo comércio. Só. Isso não significa que 

estamos dando aval para que essas empresas continuem nessas políticas de incentivos fiscais.  

Então, houve todo um cuidado. 

Eu ouço com muito prazer Vossa Excelência, Deputado Zé Domingos Fraga, e 

gostaria mesmo que fizesse as emendas necessárias, fizesse os ajustes ao seu entendimento para que 

possamos aprimorar. 

E um deles, Deputado Zé Domingos Fraga, que eu gostaria - como falei de manhã 

aqui-, é que Vossa Excelência possa observar de maneira que esses recursos não possam ser troca de 

seis por meia dúzia, vão cento e cinquenta, cento e setenta, cento e oitenta e anula. Não. Que nós 

pudéssemos fazer o que for necessário aqui para garantir. Eu não sou contra ir para a conta única, 

não sou contra formarmos um Fundo exclusivo, aquele que tiver que blindar para garantir esse 

dinheiro como um delta x, conte conosco. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Obrigado, Deputado Wilson Santos, pela sua... 

(TEMPO ESGOTADO). 

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

para o Deputado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Não posso, Sr. Presidente, deixar de dizer que, 

infelizmente, não são os segmentos que concordaram que vão pagar. Quem vai pagar é o 

contribuinte, em especial a população de baixa renda deste Estado. 

Também, até para colaborar com o Deputado Wilson Santos, eu estive na semana 

retrasada com o Secretário de Estado de Saúde, o déficit hoje não é 180, não é 150 milhões, de fato, 

foi 300, mas hoje estamos beirando a casa dos 300 milhões, novamente, de déficit, de restos a pagar 

de exercícios anteriores na área da saúde. 
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Outra questão que me chama atenção, Deputado Wilson Santos, além do que já foi 

dito aqui por mim, é a questão do prazo. 

“Poderá vigorar pelo prazo máximo de até três anos, contado a partir de 1º de 

junho de 2018, ficando sujeito à renovação, pelo Poder Executivo, mediante Decreto”. 

Eu acho que tínhamos que melhorar a redação: Poderá vigorar pelo prazo máximo 

de três anos, sendo sujeito à renovação, por parte do Poder Executivo, até mesmo por decreto.  

Então, tem algumas questões que precisamos aprimorar, tem que ter conta 

específica; tem que atender a atenção básica; tem que atender a filantropia. Isso não quer dizer que 

temos que fazer aquilo que o Deputado Wilson Santos disse. Nós gastamos 12,6%, vamos continuar 

gastando 12,6% e vamos pegar esse recurso do Fundo; vamos pegar aquilo que vínhamos gastando 

com custeio, jogar para outras áreas e vamos continuar trocando seis por meia dúzia.  

Eu não sou contra, até porque acho que a saúde, realmente, está um caos. Agora, 

nós não podemos deixar de reconhecer que tem alguns segmentos que estão sendo penalizados, 

dentre eles o pecuarista, até porque ele já paga um FETHAB absurdo. O pequeno produtor que 

vende um bezerro paga 15,81% de... (TEMPO ESGOTADO).  

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

o Deputado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Então, quero dizer que o frigorifico não vai 

pagar o ICMS, quem paga é o dono do boi, é quem vende a vaca, o bezerro, o boi gordo, o boi 

magro. Só de FETHAB ele já paga 32 reais e mais 2 reais de FABOV e agora vai ter que arcar com 

essa elevação da carga tributária assumida pelo cartel de frigorifico no Estado de Mato Grosso.  

Muito obrigado. 

O Sr. Deputado Adalto de Freitas (FORA DO MICROFONE) – Pela Ordem, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Eu vou conceder a palavra, pela 

Ordem, ao Deputado Adalto de Freitas, depois começaremos a votação dos vetos. 

Solicito aos Deputados que adentrem ao plenário. 

Com a palavra, o Deputado Adalto de Freitas. 

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

Eu ocupo este Expediente, Sr. Presidente, apenas para dizer sobre a importância de 

estar na votação desse projeto, pois tenho ciência do aval dado de todos os setores que buscam 

colaborar e contribuir para o Fundo, abrindo mão de 2%, aproximadamente, dos incentivos, haja 

vista que essa iniciativa vem dos próprios setores que estão ajudando na formação desse Fundo, 

especificamente, com o compromisso de atendermos diretamente a saúde em Mato Grosso. 

Eu não tenho dúvida, Deputado Wilson Santos, que, desta feita, nós vamos colocar 

a coisa nos trilhos, pois tenho a convicção da responsabilidade, da probidade com que temos 

conduzido a coisa pública no Estado, especialmente a saúde que vem a cada dia melhorando, os 

repasses sendo cada dia sendo cumprido e buscando resgatar as dívidas anteriores. 

Portanto, vejo que é uma importante ação que vamos dar condição ao Estado de 

empoderar e melhorar essa questão que tanto precisávamos dar satisfação à sociedade. Esta Casa 

está de parabéns em fazer logo essa aprovação! 

Sr. Presidente, quero ainda, em tempo, dizer que vou encaminhar requerimento à 

Mesa Diretora, pois estarei me licenciando da Casa e quero aproveitar, na oportunidade, com alguns 

tratamentos que ficaram pendentes no início do ano e os nossos médicos estão me chamando para 

fazer esses acompanhamentos... 
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Ocupo este Expediente para dizer que esta Casa vai receber na próxima semana, 

nos próximos dias, nosso suplente, meu suplente.  

Fui Deputado de uma coligação, Sr. Presidente... 

Quero pedir mais dois minutos, Sr. Presidente, para podermos encerrar este tema 

importante.  

Sou Deputado suplente do Prefeito eleito por Rondonópolis Zé Carlos do Pátio.  

Logicamente esta Bancada de um Deputado... (TEMPO ESGOTADO) 

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

para o Deputado. 

O SR. ADALTO DE FREITAS – A antes Bancada do Solidariedade, hoje 

Bancada do Patriota, de único Deputado nesta Bancada, está fazendo, por uma necessidade, o 

chamamento do nosso querido Vereador Marcrean, Vereador da Capital, que vem para este 

Parlamento, e peço à Mesa Diretora e aos colegas que deem as boas vindas por ocasião de sua vinda, 

ocupando uma cadeira neste Parlamento. 

De minha parte, desejo que tenha uma profícua estada nesta Casa e estaremos 

cuidando dos nossos afazeres. 

O Sr. Professor Allan Kardec - Deputado, permita-me um aparte? 

O SR. ADALTO DE FREITAS – Concedo, com prazer, um aparte ao colega de 

Parlamento, nosso querido Deputado Professor Allan Kardec, que também veio, junto comigo, 

ocupar uma das duas vagas no segundo biênio deste mandato.  

Ouço com prazer o Deputado Professor Allan Kardec. 

O Sr. Professor Allan Kardec – Obrigado, Deputado Adalto de Freitas. 

Primeiro para desejar saúde e felicidades para Vossa Excelência, que vai começar 

seus exames, e para dizer que esse rodízio faz justiça ao excelente Vereador de Cuiabá, líder 

comunitário, tem uma experiência vasta com o trato à sociedade. 

Teremos aqui dois ex-Vereadores, aliás, um atual Vereador, porque ele voltou para 

a Câmara Municipal de Cuiabá, Marcrean Santos, que está na galeria e tenho certeza que a Casa vai 

oxigenar, vai trazer para cá uma nova voz, uma voz, Deputado Adalto de Freitas, de Cuiabá, que 

conhece muito bem as nossas demandas e do nosso interior também. 

Então, parabéns a Vossa Excelência por estar fazendo esse rodízio excelente. 

Desejo saúde para Vossa Excelência. Obrigado. 

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

Professor Allan Kardec... (TEMPO ESGOTADO) 

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

o Deputado encerrar. 

O SR. ADALTO DE FREITAS – A importância da nossa fala é no sentido de 

deixar registrado que esta Bancada tem um único Deputado, Deputado Zé Domingos Fraga. 

Vejo Bancadas que têm vários colegas Deputados e muitas vezes não fazem aquele 

rodízio combinado, conforme no passado tinha sido estabelecido.  

Eu não entendo por que isso se torna uma prática tão complexa, tão difícil de 

fazer. 

Esse entendimento com certeza tem me dado prazer.  

Eu nem me lembrava que o Macrean Santos era meu Suplente. Quando soube já 

mandei chamá-lo na hora e falei: Macrean, vem cá, toma conta disso aqui, somos parceiros, fazendo 
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parte de uma parte da sociedade que sofre juntos e tenho certeza que as alegrias têm que serem 

compartilhadas também.  

Seja bem vindo, Macrean Santos! Que Deus o ilumine! Um grande abraço. 

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

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

(PROPOSITURAS NÃO LIDAS NA TRIBUNA) 

OSCAR BEZERRA: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Denir Perin. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Enio Guth. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Fernanda Machy.  

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Fernando Gorgen.  

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Gilmar Reinoldo Wentz. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Helio Vitorino. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Inácio Lunks. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Iria Salete Costa. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. João Mazutti. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. João Teixeira Leite. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Joaquina Rodriguês Vezaro. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Kalil Jacob. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr Leci Luiz Carlos. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Marco Antônio Menacho Angelo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Sidney Haas. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Abgair Rodrigues.  

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Aracely De Lima Camargo De Oliveira. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Gary Sandalio Gutierrez Salas. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Leila Galle Ebeling. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Alexandra Costa. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Anderson Lopes Alves. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Edelmira Da Silva Bernardi. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Elenir Rockenbach. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Fernanda Muhl. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Flávia Ruwer. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Juliana Ferreira Molina. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Lilli Kogler. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Lubiane Boer. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Luzia Maria Toffanelli Franco 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Maristela Pertile. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Marly Batista Pimenta. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Norma T. Perin Macedo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Nubia Sippert. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Verani Neckel Bolles. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Kezieudes Campos Arino. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Srª Pollyanna Lopes Cançado Cortês. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao 

Sr. Silvio Cesar Nasser de Freitas. 

INDICAÇÃO: Indica à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e assuntos 

Fundiários de Mato Grosso a necessidade de material permanente para uso da cooperativa de produtores 

rurais da Amazônia - Coopepram, no Município de Cotriguaçu/MT. 

INDICAÇÃO: Indica à Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso a 

necessidade da aquisição de 01 (um) ônibus para atendimentos desportivos e Culturais do Município 

de santa Terezinha/MT. 

REQUERIMENTO: Requer a realização de Audiência Pública no dia 12 de junho 

de 2018, às 09h, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 
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Município de Cuiabá/MT, com o objetivo de debater “Um novo modelo de aplicação e gestão do 

Fundo Estadual De Transporte e Habitação – FETHAB”. 

ADALTO DE FREITAS 

REQUERIMENTO: Requer licença por 150 (cento e cinquenta) dias, para 

tratamento de saúde, a partir de 30 de abril de 2018. 

ALLAN KARDEC 

REQUERIMENTO: Requer a realização de Audiência Pública, no dia 29 de junho 

de 2018, às 14h, no ginásio Reginaldo dos Santos Silva, com o intuito de debater a pesca, no 

município de Novo Santo Antônio. 

JANAINA RIVA 

MOÇÃO DE APALUSOS: 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 

Moções de Aplausos às pessoas abaixo elencadas em virtude de sua elevada importância social e, 

ainda, em Sessão Itinerante deste Poder Legislativo. 

REQUERIMENTO: Dispõe sobre pedido de realização de Audiência Pública para 

discutir a criação do Fundo Estadual De Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso.”. 

GUILHERME MALUF 

EMENDA: Substitui a redação do parágrafo único do art. 9º do Projeto de lei n° 

146/2018, Mensagem nº 43/2018, que Institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso 

- FEEF/MT e dá outras providências, que passa a ter a seguinte redação. 

SEBASTIÃO REZENDE 

EMENTA: Alterar dispositivo da Lei 10.257, de 05 de janeiro de 2015, que dispõe 

sobre a proibição de cobrança de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS.”. 

Passemos à Ordem do Dia. 

Tenho vários Requerimentos e Moções aqui para serem votadas. 

Vamos começar a votá-las, depois vamos para os Vetos. 

Indicações de autoria dos Srs. Deputados Valdir Barranco, Oscar Bezerra, 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 Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr. Altamiro 

Schneider, Vereador no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr. João Abadio 

de Melo, Vereador no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr. Gleison de 

Oliveira Silva, Vice-Prefeito e Secretário de Infraestrutura no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr. Reynaldo 

Fonseca Diniz, ex-Prefeito no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, a Srª Vânia de Jesus 

Cruvinel - Primeira Presidente do PA Primorosa no Município de Ribeirão Cascalheiras. 
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Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr. Thiago 

Montel Mourao Reimer, Vereador no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr. Paulo Schuh, 

Vereador no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

 Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr. Luciano 

Santos Costa, Vereador no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, ao Sr José Soares de 

Sousa, Vereador no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Valdir Barranco, a Srª Luzia Nunes 

Brandão, Presidente da Câmara Municipal no Município de Ribeirão Cascalheiras. 

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

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

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, aos seguintes 

senhores: Ev. José Domingos da Silva, Membro do Conselho Fiscal; Presb. Daniel da Fonseca, 2º 

Tesoureiro; Vanderlei Bezerra Rodrigues, 1º Tesoureiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 

de Juína, extensivo a todo Corpo de Obreiros, Membros e Congregados pelos relevantes serviços 

prestados ao Estado de Mato Grosso na divulgação de valores éticos, morais, sociais, cristãos, na 

propagação do Evangelho e por ser parte integrante do Ministério sob a Liderança e Presidência do 

Pr. João Nerci Camargo, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Juína e Região. 

Moção de Aplausos, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, aos Pastores João 

Nerci Camargo – Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Juína e Região; 

Edson Januário, Vice-Presidente e Dirigente da Sub Sede Vila Concórdia da IEAD - Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Pastor José Alves Ribeiro, Dirigente da 

Congregação Vista Alegre da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao 

Pastor Neri Cardozo, Dirigente da Congregação Vila Nova II da IEAD - Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Pastor Carlos dos Santos, Dirigente da Congregação Rui 

Barbosa da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Presb. Thalles Peres 

dos Santos, Dirigente da Congregação Santiago do Norte da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus de Piranatinga; ao Presb. Emerson Rodrigues de Souza, Dirigente da Congregação 

Assentamento Boa Vista da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Presb. 

Irineu de Oliveira, Dirigente da Congregação Garimpo Novo da IEAD - Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Presb. Jaime Dionísio da Silva, Dirigente da Congregação 

Córrego do Galo da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Presb. 

Euclides dos Santos, Dirigente da Congregação Assentamento Colorado da IEAD - Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Presb. Cristiano Junior M. de Sousa, 2º 

Secretário da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; Ev. Oseas Conceição 

Silva, 1º Tesoureiro da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; Ev. 

Bartolomeu Pinto de Oliveira, 2º Tesoureiro da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 

Piranatinga; ao Presb. Adilson Batista Klein, Membro da Comissão de Contas da IEAD - Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Presb. Edinaldo Bom Despacho, 1º Secretário da 

IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piranatinga; ao Pastor Arione de Lima – 

Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo da IEAD - Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 

Piranatinga e Região, extensivo a todo corpo de obreiros, membros e congregados, pelos relevantes 

serviços prestados ao Estado de Mato Grosso na divulgação de valores éticos, morais, sociais, 

cristãos, na propagação do Evangelho e por ser parte integrante deste Ministério. 
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Em discussão as Moções. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados 

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

Em discussão única, Requerimento nº 145/18, de autoria do Deputado Adalto de 

Freitas, solicitando licença por 150 (cento e cinquenta) dias para tratamento de saúde, a partir de 30 

de abril de 2018. 

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

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

Em discussão única, Requerimento nº /18, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, 

solicitando a realização de Audiência Pública, no dia 12 de junho de 2018, às 09h, no Auditório 

Deputado Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, município de Cuiabá/MT, 

com o objetivo de debater “Um novo modelo de aplicação e gestão do Fundo Estadual de Transporte 

e Habitação – FETHAB”. 

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

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

Em discussão única, Requerimento nº 147/18, de autoria do Deputado Professor 

Allan Kardec, solicitando a realização de Audiência Pública, no dia 29 de junho de 2018, às 14h, no 

Ginásio Reginaldo dos Santos Silva, com o intuito de debater a Pesca, no Município de Novo Santo 

Antônio. 

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

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

Requerimento de autoria das Lideranças Partidárias solicitando dispensa de pauta 

para votação em regime de urgência urgentíssima para tramitação do Projeto de Lei nº 144/18, 

Mensagem nº 42/18, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar 

operações de crédito com o Banco do Brasil S.A, e dá outras providências. 

Em votação o Requerimento... 

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

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

encaminhar votação, o nobre Deputado Wilson Santos. 

 O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, tivemos um pequeno equívoco com 

relação a esse Requerimento. Foi detectado pela assessoria do Deputado Zeca Viana que levou o 

assunto até a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e 

nós acatamos, nos vergamos à verdade, e, agora, reapresentamos o Requerimento.  

O anterior tinha 12 assinaturas de apoio. Este tem 13 assinaturas de apoio. Nós 

queremos que haja um rito especial, que haja um regime de urgência para apreciação dessa matéria.  

Ela veio como a Mensagem nº 42, onde o Governo do Estado solicita a autorização 

do Parlamento Estadual para contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil. Esses recursos 

deverão ser utilizados para aquisição de máquinas e caminhões que serão doados pelo Governo do 

Estado aos municípios de Mato Grosso.  

A previsão, Deputados Oscar Bezerra e Max Russi, é que haja o atendimento em 

torno de 70 a 80 municípios. Estamos pedindo regime de urgência.  

O Regimento Interno exige 8 assinaturas e nós estamos apresentando com 13 

assinaturas. Isso é, apenas, autorização para que o Governo faça o empréstimo junto ao Banco do 

Brasil. Todo processo licitatório ocorrerá a partir da contratação. Então, não estamos aqui dando 

autorização para realizar licitação pela 8.666, por RDC ou pelo o que for. Estamos autorizando o 

Executivo Estadual a contrair empréstimo junto ao Banco do Brasil. O Governo tem capacidade de 
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endividamento. O Governo está pagando as amortizações e os serviços da dívida rigorosamente em 

dia. Não só a dívida interna como, também, a dívida que foi dolarizada junto ao Banco da América, 

que o governo paga em média... 

Flutua um pouquinho, Deputado Wagner Ramos, porque, às vezes o dólar está 

3,60; 3,20; 3,30; 3,45. Então, essa foi flutuação não dá para precisar com exatidão, mas o Governo 

paga em média 110, 120, 130 milhões de reais por semestre desse empréstimo que foi feito em 

dólar, em moeda estrangeira. Inclusive, sou autor de um Projeto de Lei na Casa que propõe a 

proibição de empréstimos em moeda estrangeira. Mesmo que haja empréstimo em moeda 

estrangeira, que seja transformada, naquele dia, no valor nominal de face da moeda nacional, que é o 

real. É um projeto que tramita nesta Casa para que nós saiamos dessa flutuação da taxa cambial que 

ora nos beneficia, mas que, na grande maioria das vezes, nos prejudica. A nossa moeda pouco se 

valoriza e nós estamos sempre pagando essa diferença da taxa cambial. 

Então, tramita na Casa esse Projeto, de nossa autoria, para que todos os 

empréstimos feitos juntos às instituições financeiras internacionais sejam feitos em moeda corrente 

nacional, no caso o real. 

O empréstimo, Sr. Presidente, é na faixa de 50, 51 milhões de reais, 

aproximadamente.  

Ainda, será precisado isso, definido com mais clareza e ele será utilizado 

basicamente, Deputado Romoaldo Júnior, para aquisição de 70 a 80 pás carregadeiras e esse mesmo 

número de caminhões. Isso será concedido aos municípios de Mato Grosso, em especial àqueles 

municípios - eu conversava com alguns colegas Deputados – mais carentes, mais pobres do ponto de 

vista econômico, municípios que, às vezes, não têm, mesmo recebendo o FETHAB, que desde 

janeiro de 2015 passou a receber o FETHAB; municípios que mesmo tendo acesso ao FETHAB, 

ainda, não têm um pequeno parque de máquinas razoável para as suas demandas mais emergenciais. 

É um Requerimento que já havíamos aprovado na parte da manhã, mas houve, de 

fato, um erro, um erro material, um erro formal. O Requerimento que nós pegamos é um 

Requerimento. Eu me equivoquei com o Requerimento e quero aqui pedir desculpas aos colegas 

Deputados. Foi uma falha pessoal minha. Eu assumo toda responsabilidade, mas, ainda em tempo, 

conseguimos renovar aquelas assinaturas. Agradeço a todos! E até aumentamos o número de 

assinaturas. Eram 12 assinaturas na parte da manhã em agora, são 13 assinaturas solicitando regime 

de urgência. Há assinaturas de alguns Deputados da Oposição e quero aqui agradecer por terem 

colocado as suas assinaturas no documento, nos ajudando a aprovar o regime de urgência. 

Essa assinatura não representa o voto favorável no mérito da matéria. Estamos, 

apenas, pedindo licença para que esse documento, que essa matéria, essa Mensagem possa merecer 

um regime de urgência.  

E tivemos quase dois terços da Casa, Excelência. 

Então, eu quero mais uma vez dizer para Vossas Excelências que eu gostaria... Na 

condição e no exercício por alguns minutos que me restam da liderança do Governo, porque acabei 

de ser informado que o Deputado Dr. Leonardo está a caminho deste plenário para reassumir o seu 

mandato, agora. Inclusive, reassumindo a liderança do Governo, eu voltarei a minha condição de 

Vice-Líder ajudando o Deputado Dr. Leonardo. Dentro de alguns minutos estará aqui no plenário, já 

está em deslocamento para este plenário, e o Deputado Dr. Leonardo reassume a liderança do 

Governo. 

Quero agradecer e dizer para os senhores que nós, o Deputado Dr. Leonardo, o 

Deputado Wilson Santos, o Deputado Max Russi e o Deputado Dilmar Dal Bosco, ouviremos os 24 
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Srs. Deputados. Quero deixar registrado aqui, Deputada Janaina Riva, Deputado Professor Allan 

Kardec, Deputado Valdir Barranco, Deputado Zeca Viana e Deputado Oscar Bezerra, nós ouviremos 

os colegas Deputados, os 24 colegas serão ouvidos para que tenhamos com precisão quais são os 

Municípios que mais carecem dessa ajuda, desses equipamentos que, com certeza, iremos por 

unanimidade aprovar. Como também iremos aprovar por unanimidade, eu tenho certeza, respeitando 

as emendas, os aperfeiçoamentos, a Mensagem nº 43, que trata do Fundo Estadual de Equilíbrio 

Fiscal.  

E ao estudar essa mensagem rapidamente, eu não sabia, Deputado Oscar Bezerra; 

eu não sabia, Presidente Eduardo Botelho e Vice-Governador do nosso Estado, que houve uma 

decisão do CONFAZ, uma decisão por unanimidade, dando aos Estados e ao Distrito Federal a 

possibilidade de criar esse fundo, Deputado Romoaldo Júnior. Então, não é nada específico de Mato 

Grosso. O CONFAZ, em nível nacional, decidiu que os 26 Estados e também o Distrito Federal têm 

autorização legal para criarem esse fundo de estabilização, como também outro fundo, que seria de 

desenvolvimento. 

Inclusive, os Estados podem optar, Deputado Saturnino Masson, pela criação dos 

02 fundos, e Mato Grosso, o Governo Pedro Taques optou apenas pela criação de um fundo cuja 

arrecadação será exclusivamente destinada a saúde. 

Alguém me disse: “Wilson, mas esse Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não 

pode ficar assim com essa denominação muito genérica”, Deputado Zé Domingos Fraga, para 

aplicação em política pública de saúde. Eu disse ao Deputado Zé Domingos Fraga, Deputado faça as 

emendas, eu vou levar, imediatamente, ao Secretário Luiz Soares, à Casa Civil imediatamente, 

questão de horas. 

Havendo a concordância, nós faremos um atendimento às emendas dos colegas 

Deputados, não queremos deixar nenhum Deputado sem opinar sobre quais os Municípios mais 

carecem dessas máquinas e desses caminhões, e também não vamos deixar nenhuma emenda sem 

receber a respeitosa avaliação do Governo Estadual. 

Então, são atitudes em benefício da sociedade, projetos que vêm ao encontro do 

anseio, da necessidade, da carência, da precisão de Municípios pequenos, não só territorialmente, 

mas pequenos na sua arrecadação, nas transferências, praticamente, há em Mato Grosso 80 

Municípios que dependem exclusivamente das transferências. A sua arrecadação própria é muito 

diminuta, seja de IPTU, repasse do IPVA, ITDI, as taxas e os alvarás contribuem, geralmente, com 

menos de 20% de toda sua arrecadação, mais de 80% advêm das transferências do Estado e da 

União. São Municípios que, verdadeiramente, não possuem condição de desembolsar 400, 500 mil 

reais para comprar uma pá carregadeira, para adquirir um caminhão, e as estradas estão lá, nesse 

período chuvoso. 

Então, eu tenho certeza que teremos muitas discussões, conflitos em alguns 

artigos, em alguns parágrafos, mas ao final o bom senso, a racionalidade vai prevalecer, e este 

plenário mais uma vez se apresentará em favor da sociedade, aprovando em favor dos Municípios, 

aprovando em favor da saúde pública recursos suficientes para, se não resolver a situação grave, 

pelo menos minimizar. 

Eu sempre, quando vou aos veículos de comunicação, sou indagado sobre a saúde: 

“Wilson Santos, e a saúde”. Eu tive a honra, dada por Deus e pela população de minha cidade, de ser 

Prefeito de Cuiabá por duas vezes, e sempre digo, a saúde é algo que demandará muito tempo ainda, 

Deputado Romoaldo Júnior, Vossa Excelência foi Prefeito de um dos mais belos e dos mais pujantes 
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Municípios, que é Alta Floresta, a saúde ainda será um desafio pelas próximas décadas dos gestores 

brasileiros, não é fácil, a saúde tira o sono. 

E nós vamos encerrando por aqui, porque eu penso que ficou muito claro, ficou 

bem claro a explicação sobre essas 02 Mensagens, a 42 e a 43.  

Obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Quero aqui cumprimentar os 

Vereadores de Alto Taquari, Sr. Volmir Pedro e Sr. Kleber Lima, que estão nos visitando, obrigado 

pela visita. 

A SR. JANAINA RIVA – Sr. Presidente, Pela Ordem.  

Eu tenho também um Requerimento para apresentar, em momento oportuno, 

gostaria de discuti-lo também. 

REQUERIMENTO: Nos termos do art. 177 e seguintes da consolidação do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano 

Plenário, na forma regimental, que determine a realização de Audiência Pública no dia 18 de Maio 

do corrente ano, às 09h, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, a fim de discutir a criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF/MT. 

Proponho uma Audiência Pública para o dia 18 de maio deste ano, às 9h da 

manhã, no Auditório Milton Figueiredo, aqui na Assembleia Legislativa, para que nós possamos 

discutir a criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, que vem sendo debate aqui dentro deste 

plenário antes mesmo de que nós tomemos conhecimento de tudo do que se trata esse fundo, de 

como vai funcionar. 

Mas deixar registrado, Sr. Presidente, a preocupação que tenho e acredito que não 

só eu mas muitos Mato-Grossenses, que é mais um fundo que aumenta a carga tributária, 

principalmente, de alguns setores, como por exemplo já recebi várias ligações do setor de pecuária, 

que já é um setor que paga o valor mais alto de FETHAB, vamos dizer assim, que já está 

preocupado com isso, ou seja, isso volta para o consumidor final mais uma vez. 

E fica aquela pergunta, Sr. Presidente, vale a pena gastar vela com defunto ruim? 

É uma coisa que as pessoas, às vezes, têm se indagado, será que vale a pena dar mais dinheiro para 

um homem que não consegue administrar o que tem, para cair na Conta Única do Estado, aí vai 

mais de 180 milhões para o Governador Pedro Taques, sendo que nós vimos, ultimamente, uma 

pesquisa de renome nacional, uma das mais famosas do instituto, dizendo que 61% da população 

não confiam no Governo, é bem preocupante.  

Mato Grosso é um Estado que não tem crise, a crise pelo menos é vendida para 

população. Nos últimos 04 anos, a inflação aqui fechou em 25%, e as receitas vão fechar com 48% 

de aumento, será que isso é crise? Agora, é preocupante, porque, Vossa Excelência deve ter 

percebido, e foi matéria também essa semana, nacional, segundo dados do Tesouro Nacional, Mato 

Grosso, economicamente, ficou na última posição em comparação a Estados como o Rio de Janeiro 

que criou a PEC do Teto ano passado e fechou com um percentual de pessoal de 49% e Mato Grosso 

chegou a 70% quase 75%, aproximadamente. 

Então, apresento este Requerimento para que possamos estudar esse Fundo com 

muito afinco, assim como acredito que, também, vamos estudar essa proposta de empréstimo, 

porque até onde sei, posso até estar enganada, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda operação de 

crédito alguns meses antes do período eleitoral. Ela veda! Até porque, como falo sempre, 

provavelmente, teremos outro governador ano que vem, ele não pode ficar com a responsabilidade 

de pagar uma conta, porque, senão, tudo que o Governador falou contra a gestão passada ele deixará 
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de herança, também. Então, tem que ser feito um ótimo trabalho para que isso seja feito com muita 

lisura à população. 

Muito obrigada!     

O Sr. Romoaldo Júnior - Sr. Presidente... 

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

Romoaldo Júnior. 

O SR. ROMOALDO JÚNIOR - Sr. Presidente, só para eu fazer um Requerimento 

em meu nome e de alguns Deputados: o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, cairá em dia de Sessão, 

terça-feira, e, dificilmente, Sr. Presidente, os Deputados voltarão - eu estarei em Alta Floresta - na 

quarta-feira aqui para estarem presentes na Sessões de quarta-feira e de quinta-feira, então, gostaria 

de sugerir, de requerer a Vossa Excelência, pois Vossa Excelência pode, de pronto autorizar como 

Presidente da Mesa Diretora, compensarmos nas Sessões dos dias 08 e 09 essas Sessões. Acredito 

que hoje dará quórum e votaremos todas as matérias que estiverem na Ordem do Dia para não 

causarmos prejuízo ao Parlamento nos dias 08 e 09, compensando as três Sessões da semana do Dia 

do Trabalhador, que começará no dia 1º com esse feriado nacional. Com isso, não teríamos prejuízo 

nenhum e na próxima semana limparemos aa paut. Até pela dificuldade, pela economia e pela 

praticidade de todos os Deputados que estão se deslocando para o interior não ter a necessidade de 

voltar apenas para uma sessão, até porque, na quarta-feira a sessão é no período matutino. 

Então, gostaria que Vossa Excelência analisasse a nossa solicitação e informasse o 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – O.K, Deputado Romoaldo 

Júnior! 

Eu concordo com a sua propositura, mas precisamos ouvir se os Deputados 

concordam.  

Os Deputados entenderam? (PAUSA)  

Os Deputados que concordam com a proposta do Deputado Romoaldo Júnior, por 

favor, levantem as mãos para eu ver. (PAUSA) 

(OS DEPUTADOS LEVANTAM AS MÃOS.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - A proposta do Deputado 

Romoaldo Júnior é fazermos a Sessão, de quarta-feira da semana que vem, na outra semana, ou seja, 

fazermos quatro sessões na quarta-feira.  

Todos concordam? 

(OS DEPUTADOS LEVANTAM AS MÃOS.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Então, está definido que 

passaremos as sessões desta semana para outra quarta-feira. 

O Deputado Wilson Santos e a Deputada Janaina Riva falaram tanto que eu 

esqueci que não votamos o Requerimento solicitando urgência na votação da Mensagem nº 42/18. 

...Continua em votação o Requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

O Sr. Zé Domingos Fraga - Sr. Presidente, solicito a palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com a palavra, para encaminhar, 

o Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados. 

Eu pedi para encaminhar votação, porque subscrevi o Projeto por achá-lo 

extremamente importante. Nós conhecemos como se encontra o pátio de máquinas, hoje, dos 
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prefeitos deste Estado, em especial das prefeituras pequenas que sequer têm recursos para dar 

manutenção em suas máquinas.  

Eu acredito, Deputado Wilson Santos, Líder do Governo, que é extremamente 

importante, por mais que o Projeto esteja em regime de urgência, darmos um tempos para que  

possamos analisar melhor a proposta, pois se trata de operação de crédito. O Art. 41 da Lei nº 4.320 

trata de operações de créditos que são as suplementares, especiais e extraordinárias e de acordo com 

a Mensagem trata-se de créditos especiais. Quando trata de créditos especiais é justamente de alguns 

programas o projeto que não tem dotação orçamentária. E o Art. 42... O Art. 43 já fala: “A abertura 

de crédito suplementar especial depende da existência de recurso disponível para ocorrer despesa e 

será precedida de exposições justificadas.”. O Art. 45 vai mais além: “Os créditos adicionais terão 

vigência no exercício financeiro em que forem abertos, salva e expressa disposição legal em 

contrário quanto às espécies e extraordinário.”. 

Então, como se trata, realmente, de uma operação de crédito, além dessa 

particularidade da Lei nº 4.320 que precisávamos analisar de uma forma mais técnica, até porque 

estamos no final do exercício financeiro, no início do exercício financeiro, não sei se ele tem que ser 

pago neste exercício, que não é o caso da proposta que está em discussão... Nós precisávamos 

analisar a Lei nº 4.320, assim como a questão levantada pela Deputada Janaina Riva.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal eu sei que veda, Deputado Sebastião Rezende, 

operação de crédito por antecipação de receita, que, no meu entender, parece que não é o caso, Sr. 

Xisto. Temos que analisar. Não se trata de operação de crédito por antecipação de receita, mas há 

algumas vedações explicitas na lei em ano de eleição ou 3 meses antes ou 6 meses depois, uma coisa 

assim. Então, o que nós precisamos é, realmente, analisar.  

Então, gostaria de pedir ao Deputado Wilson Santos, se for possível, que a 

Comissão não se reúna, hoje, podendo ser amanhã, podendo ser na próxima Sessão legislativa, para 

que, de fato, possamos analisar com mais cuidado, até porque tenho medo de cometermos um 

equívoco em relação à aprovação dessa proposta em que pese ser interessante. 

E outra questão que disse aqui o Deputado Wilson Santos é que está aprovado no 

CONFAZ.   

A Lei Complementar nº 190 convalidou, por meio do convênio CONFAZ, da Lei 

Complementar nº 160... 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO REASSUME A PRESIDÊNCIA, ÀS 19H11MIN.) 

O Sr. Wilson Santos (FALA FORA DO MICROFONE) - Concede-me um aparte, 

Deputado? 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA -...todos aqueles incentivos fiscais aprovados no 

passado. Os convênios ocorridos no passado que não tinham aprovação do CONFAZ, por meio da 

Lei Complementar nº 160/2017, convalidaram, mas com data até 08 de agosto de 2017. Quando se 

trata de incentivos fiscais concedidos após 08 de agosto de 2017, praticamente, fere a decisão do 

CONFAZ, fere a Lei Complementar nº 160. 

Concedo um aparte ao Deputado Wilson Santos, apesar de que, realmente, já está 

em discussão e estou, simplesmente, justificando o meu voto que é pela aprovação. 

Concedo a palavra a Vossa Excelência, pois dois podem justificar o voto. 

O Sr. Wilson Santos - Fique tranquilo! 

Nós vamos deixar para amanhã a apreciação na Comissão em atenção ao pedido 

de Vossa Excelência. 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Continua em votação o 

Requerimento de urgência. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram 

(PAUSA)...  

A Srª Janaina Riva - Só para manifestar o meu voto contrário, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Aprovado o Requerimento com 

o voto contrário da Deputada Janaina Riva. 

Em discussão única Requerimento nº 146/2018, de autoria da Deputada Janaina 

Riva, solicitando a realização de uma Audiência Pública, no dia 18 de maio, no Auditório Milton 

Figueiredo, para discutir a criação do Fundo de Equilíbrio Fiscal. 

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

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

Expediente. 

Vamos começar a votar os Vetos? Nós vamos votar todos os Vetos hoje. Todos. 

Nós vamos até a meia-noite, até a hora que der. 

Eu peço aos Srs. Deputados que assumam as suas Bancadas, os Deputados que 

estão nas antessalas. O Deputado Guilherme Maluf já está aqui. 

Solicito ao Sr. 1º Secretário, Deputado Guilherme Maluf, que proceda à 

verificação de quorum para darmos início à votação dos Vetos. 

O SR. 1º SECRETÁRIO – Sr. Presidente, 15 Deputados presentes. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Então, temos quorum para 

votação dos Vetos. 

Por favor, Srs. Deputados, assumam as suas Bancadas, porque a votação é digital, 

é rápida. 

Em discussão única, Veto Parcial nº 42/2017, 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. 

Informo que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o Veto. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Wilson Santos – Para discutir, Sr. Presidente. 

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

nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Só para encaminhar, Sr. Presidente, que a orientação 

da Base Governista é no sentido de manter o Veto. 

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

Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Peço a abertura do painel eletrônico para início da votação... 

O Sr. Zé Domingos Fraga – Questão de Ordem, Sr. Presidente. 

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

Questão de Ordem, o Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Sr. Presidente, eu peço a Vossa Excelência 

que, de acordo com o Regimento Interno, coloque os Vetos dos Deputados presentes para que eles 

possam ter o contraditório.  

Os Deputados ausentes, eu peço a Vossa Excelência, à Consultoria Técnico-

Jurídica, baseado no Art. 245... 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Esta aqui é Mensagem de 

Governo, Deputado, não é Projeto particular. É a Mensagem nº 97/2017. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – É Mensagem. Mas é Veto, alguma propositura 

de Deputado. Mas a propositura é... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Deputado, o senhor faça o 

requerimento... Eu não vou aceitar isso, porque se fizermos assim não vamos votar Veto o ano 

inteiro. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Eu sei. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Porque cada hora tem um Veto 

aqui e o “cara” não vem.  

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Eu sei, Sr. Presidente. Mas Vossa Excelência 

muda o Regimento Interno, usa a força e muda... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Tá bom! Se o senhor não 

entendeu, entra com o Regimento. 

Eu vou continuar a votação. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Mas ela está sendo autoritária, antirregimental, 

é bom que fique bem claro... 

(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS FALA DA SUA BANCADA – INAUDÍVEL). 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Eu sei, Deputado Wilson Santos! Mas a 

propositura tem dono. A propositura tem dono. A Mensagem não é do Governo. 

(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS FALA DA SUA BANCADA – INAUDÍVEL). 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Eu sei... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – A Mensagem é do Executivo e 

o Regimento fala de Projeto de Deputado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Quem é o autor? 

(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS FALA DA SUA BANCADA – INAUDÍVEL). 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Da propositura, Deputado Wilson. Fala 

propositura... Tem que ter o contraditório! Eu sei que Vossa Excelência não quer que tenha o 

contraditório. 

(O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS FALA DA SUA BANCADA – INAUDÍVEL). 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Deputado Zé Domingos Fraga, 

eu estou seguindo orientação da Consultoria Técnico-Jurídica. A Consultoria Técnico-Jurídica diz 

que é quando é Projeto de Deputado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – A Consultoria Técnico-Jurídica concordou 

comigo. Então, a Consultoria Técnico-Jurídica está sendo pífia, acendendo uma vela para cada 

santo. 

(O CONSULTOR TÉCNICO-JURÍDICO FALA COM O ORADOR – INAUDÍVEL). 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Você concordou comigo.  

Eu não concordo. Pode até votar, vou me retirar do plenário, mas não concordo. 

Tem que ter o contraditório.  

O Sr. Wilson Santos (FORA DO MICROFONE) – Pela Ordem. 

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

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, quero pedir que se retire da Ata a 

agressão injusta, mal educada, do Deputado Zé Domingos Fraga.  
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O senhor fez isso porque ele não pode se defender, Deputado. Tem que parar de 

agredir os servidores da Casa. O que é isso!  

(O SR. DEPUTADO ZÉ DOMINGOS FALA FORA DO MICROFONE – INAUDÍVEL). 

O SR. WILSON SANTOS – Vossa Excelência agrediu um técnico desta Casa, 

sabendo que ele não pode usar a tribuna. O que é isso, Excelência!  

Se o senhor quiser se retirar, é regimental, o senhor pode se retirar. O Presidente já 

respondeu a sua Questão de Ordem.  

Nós estamos tratando de uma matéria do Executivo. É Veto. Veto sobre um 

Projeto. Mas não estamos discutindo o Projeto, estamos discutindo o Veto. O senhor vota SIM ou 

NÃO. 

(O SR. DEPUTADO ZÉ DOMINGOS FALA FORA DO MICROFONE – INAUDÍVEL). 

O SR. WILSON SANTOS – Mas eu quero dar oportunidade para o senhor pedir 

desculpas daí ao Dr. Xisto.  

(O SR. DEPUTADO ZÉ DOMINGOS FALA FORA DO MICROFONE – INAUDÍVEL). 

O SR. WILSON SANTOS – O senhor tem oportunidade de pedir desculpas ao 

Técnico... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Peço aos Srs. Deputados que se 

acalmem.  

A discussão com a Mesa é a seguinte: a orientação aqui é que quando a 

propositura é do Deputado, o Deputado Zé Domingos Fraga tem razão, mas no caso o Projeto é do 

Governo. Então, pelo entendimento, não tem essa necessidade.  

Eu peço calma aos senhores e vamos continuar a votação.  

Deputado Zé Domingos Fraga, Vossa Excelência é um Deputado equilibrado. Por 

favor!  

Concedo a palavra ao Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Eu não aceito, Sr. Presidente, que o Deputado 

Wilson Santos, um assunto que não tem nada a ver com o mesmo, venha me cobrar para pedir 

desculpas a quem quer que seja. Ele manda nos seus liderados. Ele não me lidera! Ele não é meu 

líder. Então, portanto, eu não aceito. Se continuar dessa forma não vai ter mais Sessão aqui, sob 

pena de fazer com que esta Casa, realmente, o seu crédito, a sua credibilidade perante a sociedade 

fique pior do que já está. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vamos com calma. 

A Mensagem 97/2017... Lembrando que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o 

Veto.  

O Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela manutenção 

Veto. 

Solicito a abertura do painel eletrônico para darmos início à votação. (PAUSA). 

Votaram 13 Deputados, sendo 13 votos NÃO. Portanto, mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

 Em discussão única, Veto Total nº 49/2017, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 325/07, de autoria do Deputado Wilson Santos, que institui o Plano de Atenção 

Educacional Especializado – PAE para os alunos diagnosticados com transtornos específicos de 

aprendizagem (Dislexia, Disgrafia e Discalculia) nas instituições de ensino, e dá outras 

providências. Com o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do 

Veto. 

 Em discussão o Parecer 
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A Sr. Wilson Santos – Para discutir, Sr. Presidente. 

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

Deputado Wilson Santos, depois a Deputada Janaina Riva. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, sou autor do Projeto e quero agradecer 

à Base. A Base voltou. Quero agradecer aos treze companheiros que estão aqui - muito obrigado em 

nome do Governador Pedro Taques – e vamos continuar assim, votando Veto por Veto.  

O projeto é meu, Sr. Presidente, mas vou orientar a Base para votar Não, para não 

quebrar aqui a coluna vertebral da coerência. 

 Sou autor do projeto e poderia me aproveitar da minha condição de Líder neste 

momento para pedir a derrubada do Veto, mas vamos votar Não, respeitando o Veto do Executivo. 

Depois vou construir uma alternativa com o Executivo para ver como podemos 

fazer para criar essa política estadual. 

A Base está orientada a votar Não. 

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

Deputada Janaina.  

A SRª JANAINA RIVA – Sr. Presidente, eu pedi para discutir esse projeto porque 

esse projeto do Deputado Wilson Santos é extremamente parecido também com um projeto que 

discutimos desde que entrei nesta Casa, o Deputado Wilson Santos também participou da discussão, 

e ouvimos aqui na Tribuna um depoimento do Deputado Dr. Leonardo muito bonito, no qual ele 

disse que tinha um filho, que tem um filho, com dislexia dentro de sua casa e nós temos servidores 

dentro da Casa que são disléxicos. 

 Nós recebemos as mães, fizemos uma Audiências Públicas, inclusive em 

conjunto, a Assembleia fez uma das maiores divulgações sobre Dislexias do Brasil, a Assembleia de 

Mato Grosso, até hoje ali perto do Pimpão Lanches tem um outdoor sobre dislexia, falando da 

importância da divulgação e de políticas públicas voltadas para os disléxicos, e este projeto trata não 

só de disléxicos, mas também da disgrafia e discalculia. 

Eu pedi para discutir, Sr. Presidente, porque, é claro, quero pedir aos colegas 

Parlamentares aqui para que não só votem pela derrubada do Veto, mas também quero fazer um 

pedido de vista, porque, Sr. Presidente, como essas mães vieram aqui, participaram de discussões, 

eu quero discutir com elas também agora este Veto do Governo e mostrar a elas que talvez as 

políticas públicas para os disléxicos neste momento não sejam tão importantes quanto eram no 

passado. 

Então, quero pedir vista.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vista concedida à Deputada 

Janaina Riva por cinco dias.  

Veto Total ao Projeto de Lei...  

Essa questão da discussão do autor estar ou não é uma discussão que temos que 

fazer, porque o Regimento Interno fala quando é votação simbólica.  

Em caso de votação simbólica, o autor tem que estar presente.  

Então, isso é discutível.  

(A SRª JANAINA RIVA DIALOGA COM O PRESIDENTE FORA DO MICROFONE – 

INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Em discussão única, Veto Total 

nº 50/17, aposto pelo Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 57/15, de autoria do Deputado Dilmar 

Dal Bosco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de cisternas em todos os lava-car, lava-
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truck que utilizem mais de 20m
3 

de água no âmbito do Estado de Mato Grosso. Com o Parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à manutenção do Veto.  

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Zé Domingos Fraga – Sr. Presidente, como entendo que o autor deveria estar 

presente para fazer o contraditório da argumentação feita pela Procuradoria do Estado, peço vista do 

referido projeto. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vista concedida ao Deputado 

Zé Domingos Fraga por cinco dias. 

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

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

Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS – Sr. Presidente, é o que eu disse hoje de manhã, a 

oposição tem todo o direito de gastar todo o seu tempo, por isso Vossa Excelência tem que 

aproveitar e colocar em votação todos os vetos.  

Eles vão pedir vista, são cinco dias, só vamos voltar no dia 09 e vai estar pronto 

para votar de novo.  

Ótimo! É assim que trabalha. Vossa Excelência entendeu?  

Não adianta ficar agora... Se Vossa Excelência deixar para o dia 09 a apreciação 

do veto são mais cinco.  

Então, eu queria que Vossa Excelência tocasse. Entendeu, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Em discussão única, Veto 

Parcial nº 51/17, aposto pelo Poder Executivo, ao Projeto de Lei Complementar nº 23/17, de autoria 

do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 530, de 31 de março de 2014, e a Lei nº 

10.076, de 31 de março de 2014, e dá outras providências (efetivo – Corpo de Bombeiros Militar). 

Com o Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à manutenção do Veto.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Peço a abertura do painel eletrônico para início da votação. 

Repetindo, NÃO mantém o Veto, SIM derruba o Veto. 

Encerrada a votação. Votaram 14 Srs. Deputados, sendo 01 voto SIM e 13 votos 

NÃO. Portanto, mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Total nº 53/17, aposto pelo Poder Executivo, ao Projeto 

de Lei nº 255/16, de autoria do Deputado Dr. Leonardo, que dispõe sobre a utilização de estruturas 

provisórias em eventos temporários realizados no âmbito do Estado de Mato Grosso. Com parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela manutenção do Veto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Solicito a assessoria técnica abertura do painel. 

Lembrando que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o Veto. 

Encerrada a votação. Votaram 14 Srs. Deputados, sendo 1 voto SIM e 13 votos 

NÃO. Mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Em discussão única, Veto Total 

nº 52/17, de autoria Poder Executivo, aposto ao Projeto de Lei nº 499/15, de autoria do Deputado 

Eduardo Botelho, que dispõe sobre o cadastramento, monitoramento e recuperação das nascentes, 

matas ciliares e entorno do Rio Cuiabá e seus afluentes e dá outras providências. Com parecer 

Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela derrubada do Veto. 

Versa sobre recuperação das matas ciliares do entorno do Rio Cuiabá. 
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O Sr. Professor Allan Kardec – Sr. Presidente, solicito a palavra para discutir. 

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

nobre Deputado Professor Allan Kardec... 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Sr. Presidente, solicito a palavra, para 

discutir. 

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

nobre Deputado Professor Allan Kardec. 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Sr. Presidente, eu peço, inclusive, a 

colaboração dos dois companheiros do Partido Verde, Deputados Oscar Bezerra e Wancley 

Carvalho, para que façamos a derrubada desse Veto.  

O Projeto é excelente para que possamos monitorar as cabeceiras e, também, todo 

o transcorrer da Bacia do Rio Cuiabá. É função da Assembleia Legislativa que façamos a derrubada 

desse Veto para que façamos a preservação.  

Nós tivemos na Assembleia Legislativa, Sr. Presidente, nesta semana, uma 

Audiência Pública do Senador Federal onde eu pude representar Vossa Excelência. A Audiência 

Pública tratou, exclusivamente, da nova lei do Pantanal  

(A SRª JANAINA RIVA ASSUME A PRESIDÊNCIA, ÀS 19H31MIN.)  

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – E estivemos aqui com o Senador Pedro 

Chaves, com Deputados Federais, com o Senador Wellington Fagundes, para que pudéssemos, 

definitivamente, detalhar essa questão da Lei do Pantanal. E não tem como nós discutirmos a Lei do 

Pantanal pensando, apenas, na planície alagada, na maior planície alagada do mundo que envolve 

dois Estados: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e dois países: Paraguai e Bolívia, sem pensarmos 

nos rios da planície, que nascem no planalto e chegam à planície. O Rio Cuiabá é um deles; o Rio 

Paraguai é outro rio que nasce no planalto e vem para a planície. E o Projeto de Vossa Excelência 

vem ao encontro do que nós pensamos da preservação do meio ambiente. 

Aquilo que já foi degredado, aquilo que já foi desmatado, nas nascentes e nas 

margens do Rio Cuiabá que seja, efetivamente, recuperado. Então, eu peço para que esta Assembleia 

Legislativa derrube o Veto para que possamos aprovar esse Projeto de Lei excelente de Vossa 

Excelência.  

Obrigado, Srª Presidente!  

A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA)  - Com a palavra, para discutir, o 

nobre Deputado Eduardo Botelho. 

O SR. EDUARDO BOTELHO- Eu quero fazer uma defesa também deste Projeto.  

Nós todos aqui vivemos em função do Rio Cuiabá. Falamos tanto em Rio Cuiabá, 

em recuperar o rio, em cuidar do rio. Este aqui é um Projeto simples. Eu estou falando em matas 

ciliares que são aquelas que ajudam a segurar a água, que ajudam o Rio Cuiabá. Isso aqui é muito 

importante para mantermos a qualidade da água, para mantermos o Rio Cuiabá e mantermos a nossa 

vida, que é o rio. Sem esse rio, nós estaremos mortos aqui, estaremos perdidos. 

Então, eu peço aos companheiros que derrubemos esse Veto. Este Projeto é de 

minha autoria, principalmente o pessoal do Partido Verde, como o Deputado Oscar 

Bezerra...(RISOS)...  

Ajude-me, Deputado, Deputado Sebastião Rezende e todos os companheiros a 

derrubarmos esse Veto. 

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

19H34MIN.) 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Lembro que SIM derruba o 

Veto e NÃO mantém o Veto. 

Peço a abertura do painel eletrônico para início da votação. (PAUSA) 

É, pessoal, os senhores não gostam do Rio Cuiabá! 

Votaram 15 Srs. Deputados, sendo 8 votos SIM e 07 votos NÃO. Mantido o Veto. 

Nós vamos reapresentar esse projeto que é muito importante, muito bom. É 

lamentável não ter o apoio dos companheiros, mas tudo bem. É um direito de cada um” 

A Srª Janaina Riva – Pela Ordem, Sr. Presidente. 

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

Deputada Janaina Riva. 

A SRª JANAINA RIVA – Sr. Presidente, será que o Colegiado não pode decidir se 

nós podemos refazer a votação? Eu acredito e alguns colegas estão alegando que votaram NÃO 

achando que o NÃO seria para não vetar, mas é uma avaliação dos colegas. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Se a maioria concordar, nós 

vamos refazer essa votação. 

O Sr. Oscar Bezerra - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

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

Deputado Oscar Bezerra. 

O SR. OSCAR BEZERRA – Em nome do Partido Verde, eu sugiro que Vossa 

Excelência faça a votação novamente. 

(A SRª DEPUTADA JANAINA RIVA FALA COM O PRESIDENTE DE SUA BANCADA – 

INAUDÍVEL.)  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Olha, SIM...  

Pense só o seguinte: quando você vota SIM... A senhora não irá esquecer nunca 

mais: quando você vota SIM, você está sendo favorável ao projeto. Então, você está sendo favorável 

ao projeto. Quando você vota NÃO, você está contra o projeto. Quando se fala SIM, você está 

derrubando o veto, porque você é a favor do projeto. Entendido?  

Então, vamos fazer a votação novamente. 

Em discussão única, Veto Total nº 52/2017, aposto pelo Poder Executivo ao 

Projeto de Lei nº 108/2017, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, que dispõe sobre o 

cadastramento, monitoramento e recuperação das nascentes, matas ciliares e entorno do Rio Cuiabá 

e seus afluentes, e dá outras providências. Com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação pela derrubada do Veto.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Peço a abertura do painel eletrônico para início da votação. 

É! Traição tem em todo lugar mesmo. (RISOS) 

Com 12 votos SIM e 06 votos NÃO, mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Eu acho que o Deputado Wilson Santos deu sinal para a turma. (RISOS) 

Em discussão única, Veto Total nº 07/2018, aposto pelo Poder Executivo ao 

Projeto de Lei nº 422/2016, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, que dispõe sobre a fila única 

para a cirurgia bariátrica no Estado de Mato Grosso. Com Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação pela derrubada do Veto.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

A Srª Janaina Riva – Sr. Presidente, eu pedi para discutir o Projeto, que trata das 

filas para cirurgia bariátrica, fila única dentro do Estado até para dar mais transparência, vamos 
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dizer, ao processo. É um projeto, também, de Vossa Excelência. E para demonstrar para Vossa 

Excelência o quanto é ruim votar vetos com pouco número de Deputados, principalmente, quando 

alguns colegas falam que vão votar favoráveis e você que constrói um projeto em cima de uma 

demanda fica na expectativa. Mas por causa de uma Sessão, porque querem que vote, estão 14 

Deputados, Srs. Deputados da Base aqui dentro, e aí você não tem como derrubar um Veto como 

esse. 

Então, votamos agora há pouco um projeto de Vossa Excelência de proteção ao 

Rio Cuiabá e ele foi reprovado, ou seja, não conseguimos derrubar o Veto. Da mesma forma, o 

Parecer da Comissão é pela derrubada. 

Então, assim, Vossa Excelência explicou agora há pouco como votava o SIM e o 

NÃO no projeto. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação analisa a constitucionalidade, se ele onera o Executivo ou não, se ele traz algum tipo de 

prejuízo ou atribuição, função ao Executivo. 

Difícil compreender como um projeto com Parecer pela derrubada da CCJR... 

Qual prejuízo que ele traz para o Governo! Não sei não, Presidente Eduardo Botelho, Vossa 

Excelência tem que tomar cuidado, eu acho que está se criando aqui uma frente preocupado com as 

futuras eleições de Vossa Excelência, que deve ter uma votação muito expressiva, para te boicotar, 

porque o projeto está com Parecer pela derrubada.  

Vamos votar agora com relação às filas para cirurgia bariátrica, lembrando que as 

cirurgias foram retomadas ou deveriam ter sido retomadas esta semana depois de meses sem realizar 

cirurgia bariátrica no Metropolitano. O que Vossa Excelência está fazendo com esse projeto é 

permitir que as pessoas possam entrar do seu computador e ver quem fez a cirurgia, quem não fez e 

qual é o lugar dela na fila. Então, me diz qual é o prejuízo que um projeto como este pode causar ao 

Estado e porque dele não ser aprovado. 

Então, eu gostaria que Vossa Excelência avaliasse se não é o caso de Vossa 

Excelência pedir vista; e, quando tiver número maior de Deputado de Vossa confiança, colocar o 

projeto para ser votado. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vou seguir o conselho da 

Deputada e vou pedir vista desse projeto por 05 dias. Talvez no outro, Deputada, teria que pedir 

vista também. 

Em discussão única, Veto Total nº 01/2018, aposto ao Projeto de Lei nº 03/2017, 

Mensagem nº 06/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS, e dá outras providências. Com Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

Lembrando que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o veto... 

A Deputada Janaina Riva está pedindo vista, e concedo vista por 05 dias desse 

projeto para ela. 

Em discussão única, Veto Total nº 11/18, aposto pelo Poder Executivo ao Projeto 

de Lei nº 785/15, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, que dispõe sobre o direito de acesso do 

candidato aos motivos de sua reprovação em exame psicológico (psicotécnico) em concurso público, 

para cargo ou emprego público na Administração Pública do Estado de Mato Grosso, e dá outras 

providências. Com Parecer da Comissão, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

Em discussão. Encerrada a discussão. E votação... (PAUSA) 

Lembrando, portanto NÃO mantém o Veto e SIM derruba. 

Peço a abertura do painel. 
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Encerrada a votação. Votaram 15 Srs. Deputados, sendo 11 votos NÃO e 04 votos 

SIM. Mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Aqui já ficou claro isso, Xisto, que SIM derruba e NÃO mantém o Veto, 

independente do Parecer. O Parecer é uma orientação apenas.  

Em discussão única, Veto Total nº 02/18, aposto pelo Poder Executivo ao Projeto 

de Lei nº 182/17, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, que institui normas e critérios sobre a 

prática esportiva equestre de forma a garantir o bem estar dos animais no âmbito do Estado de Mato 

Grosso e dá outras providências. Com Parecer da Comissão, Justiça e Redação pela derrubada do 

Veto. 

Em discussão... 

Para discutir, Deputado Allan Kardec. 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Nobres Pares, eu gostaria da atenção de 

cada um dos senhores com relação a esse projeto. Projeto de lavra do Deputado Dilmar Dal Bosco 

com a minha autoria também. 

É um projeto que versa sobre os esportes equestres em Mato Grosso. E aí, 

Deputado Saturnino Masson, nós estivemos no Município de Castanheira e vimos ali como é o 

trabalho das questões equestres daquele Município, nós estivemos no torneio leiteiro lá, vimos a 

prova do laço, a prova do tambor, e precisa ser regularizado, regulamentado. O Senado Federal, no 

ano passado, regulamentou a vaquejada com uma ampla discussão, e nós temos que ter essa 

regulamentação. 

Alguns Municípios têm a tradição de fazer essas provas, especialmente a prova do 

tambor, a prova do laço, e estão proibidos de fazer, Deputado Wagner Ramos, porque não há uma 

lei que regulamenta esse esporte equestre. Nós temos os haras em Cuiabá, em Santo Antônio, temos 

esse trabalho, em Barão de Melgaço, mas em todo Mato Grosso... 

Eu apelo para que cada um dos Deputados reflita sobre essa questão e acompanhe 

a relatoria da CCJR-Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é pela derrubada. Então, que 

nós possamos derrubar o Veto e ter regulamentado os esportes equestres em Mato Grosso. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Encerrada a discussão. Em votação... 

Peço a abertura do painel eletrônico para início da votação. 

Repetindo, NÃO mantém o Veto, SIM derruba o Veto. 

Encerrada a votação. Votaram 16 Srs. Deputados, sendo 10 votos SIM e 06 votos 

NÃO. Mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Total nº 04/18, aposto pelo Poder Executivo ao Projeto 

de Lei nº 416/16, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, que institui a Política de Educação 

Física na rede estadual de ensino e dá outras providências. Com Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto.  

Em discussão... 

O Sr. Guilherme Maluf (FORA DO MICROFONE) – Concede-me a palavra, para 

discutir, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Para discutir, Deputado 

Guilherme Maluf. 

O Sr. Guilherme Maluf – Sr. Presidente, o projeto em questão, que institui a 

Política de Educação Física na rede estadual de ensino e dá outras providências, simplesmente traz 
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um aumento da carga horária na prática de Educação Física nas escolas. E acredito que num 

momento como esse, em que a população está cada vez mais obesa, Deputado Professor Allan 

Kardec, Vossa Excelência que é da área, cada vez mais hipertensa, cada vez enfartando mais, eu 

acho que essa é uma política que vem ao encontro do combate esses altos índices que Mato Grosso 

atravessa.  

Então, peço a compreensão dos Srs. Deputados, do Líder, porque essa é uma 

política pública, política de saúde aplicada nas escolas, muito simples, aumentando a prática da 

atividade física. 

O Sr. Professor Allan Kardec – Concede-me um aparte, nobre Deputado 

Guilherme Maluf. 

O SR. GUILHERME MALUF – Concedo um aparte a Vossa Excelência. 

O Sr. Professor Allan Kardec – Obrigado, Deputado Guilherme Maluf. 

Eu gostaria, também, de fazer a defesa desse Projeto de Vossa Excelência, que eu 

pude relatar na nossa Comissão, e deixar claro aos profissionais de educação a tranquilidade de que 

estamos aqui trabalhando com ampliação da carga horária. Em nenhum momento, trabalharemos 

com disputa de quem vai ter menos ou mais carga horária.  

O Projeto de Vossa Excelência é perfeito! Faz com que ampliemos o número das 

aulas de educação física no Estado no Estado; que possamos ter a ampliação dos profissionais de 

educação física, dos licenciados de educação física, para trabalhar algo muito importante que é a 

questão da ampliação do repertório motor da criança nas séries iniciais; que é a ampliação do 

repertório motor da criança no sentido da cultura corporal do movimento no ensino fundamental e 

que no ensino médio pode ser trabalhada, também, a questão do esporte; a questão dos jogos 

escolares, porque temos os jogos escolares categoria B, jogos escolares categoria A e Vossa 

Excelência tem sempre ajudado nesse sentido. 

Então, derrubar esse Veto é, com certeza, fazer justiça e melhorar a qualidade de 

vida dos nossos alunos de Mato Grosso. 

O SR. GUILHERME MALUF – Deputado Professor Allan Kardec, sabemos que 

quando você torna cultural a prática de esporte junto à juventude ela vai se tornar um adulto muito 

mais saudável e você vai evitar o que hoje nós temos muito, que é o sedentarismo. 

Estamos propondo esse aumento da carga horária na educação física, porque 

acredito que essa é uma forma fácil, uma forma barata de você combater uma série de doenças que, 

hoje, são endêmicas no nosso dia a dia. 

Então, peço aos Srs. Deputados que avaliem a nossa proposta. Se votarmos pela 

derrubada do Veto, acredito que estaremos ajudando muitos adolescentes a evitar enfartes, 

obesidades e diabetes. 

Muito obrigado! 

O Sr. Romoaldo Júnior - Sr. Presidente, solicito a palavra, para encaminhar 

votação. 

O SR. PRESIDENTE (ROMOALDO JÚNIOR) – Com a palavra, para 

encaminhar, o Deputado Romoaldo Júnior. 

O SR. ROMOALDO JÚNIOR – Sr. Presidente, só para avalizar a palavra do autor 

do Projeto, o Deputado Guilherme Maluf.  

Eu tive a honra de ser prefeito de Alta Floresta e fui um prefeito que já no primeiro 

ano implantei uma política pública de adequar todas as escolas municipais com quadra de educação 
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física e quadra coberta. O resultado foi fantástico! Em quatro anos nós mudamos o perfil dos alunos 

daquela cidade.  

Esse é um Projeto, Deputado Wilson Santos, que não causa impacto financeiro. É 

um Projeto que vem ao encontro desse momento que o Deputado Guilherme Maluf falou de 

ociosidade da juventude. Então, é muito importante!  

Quero fazer um apelo aos demais Deputados para apoiarem, Deputado Professor 

Allan Kardec, Vossa Excelência que é da área, esse Projeto. Seria uma maneira de valorizar o 

profissional da educação física. Esse profissional, que muitas vezes sem infraestrutura no colégio, 

presta um grande serviço, mas um grande serviço para essa meninada do interior Mato-Grossense.  

Deputado Guilherme Maluf, pode contar com o nosso voto!  

Gostaria de pedis aos companheiros que possam nos ajudar na derrubada desse 

Veto, pois o Projeto é de grande alcance, principalmente no interior onde o professor de educação 

física é o verdadeiro mestre desses alunos. Eu vejo nas escolas muitos professores fazendo com 

dedicação e com muito carinho já que esse salário do professor de educação física é muito aquém da 

realidade de outros Estados.  

Então, conte conosco e vamos por em prática em Projeto de Lei. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vamos à votação. 

 Lembro que SIM derruba o Veto e NÃO mantem o Veto.  

Solicito a abertura do painel. (PAUSA) 

Votaram 18 Srs. Deputados presentes, sendo 12 (doze) votos SIM e 06 (seis) votos 

NÃO. Portanto, mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Total nº 08/18, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 128/2016, de autoria do Deputado Dr. Leonardo, que autoriza o Poder Executivo 

Estadual a construir e instalar uma Casa de Apoio aos pacientes em tratamento de saúde oriundos do 

interior do Estado. 

Com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Solicito a abertura do painel, lembrando que SIM derruba o Veto e NÃO mantém 

o Veto. (PAUSA) 

Votaram 17 Sr. Deputados, sendo 05 (cinco) votos SIM e 12 (doze) votos NÃO. 

Mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Total nº 12/2018, de autoria do Poder Executivo, aposto 

ao Projeto de Lei nº 04/2017, de autoria do Deputado Mauro Savi, que torna obrigatória a instalação 

do dispositivo de geoposiocionamento em caminhões “limpa fossa”, e dá outras providências. Com 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

Lembrando que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o Veto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Solicito a abertura do painel. (PAUSA) 

Votaram 17 Srs. Deputados, sendo 08 votos SIM e 09 votos NÃO. Mantido o 

Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Parcial nº 16/2018, de autoria do Poder Executivo, 

aposto ao Projeto de Lei nº 198/2016, de autoria do Deputado Wancley Carvalho, que dispõe sobre a 

presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, e 

estabelece outras providências. Com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

derrubada do Veto. 
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Em discussão o Parecer... 

A Srª Janaina Riva – Para discutir, Sr. Presidente. 

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

ilustre Deputada Janaina Riva. 

A SRª JANAINA RIVA - Sr. Presidente, eu estou vendo aqui que existe um Veto 

Parcial. Na verdade, eu teria entendido que seria um Veto Total. 

Eu vou pedir vista, Sr. Presidente, para analisar o porquê do Veto Parcial a este 

Projeto de autoria do Deputado Wancley Carvalho, que trata sobre a participação das doulas. Em 

minha opinião é até um direito da mulher, que quer ter um parto humanizado, a presença da doula, 

pessoa que acompanhou durante a gestação e acompanha durante o parto. Então, peço vista. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vista concedida por cinco dias 

à Deputada Janaina Riva. 

Em discussão única, Veto Parcial nº 03/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 544/2017, de autoria das Lideranças Partidárias, que dispõe sobre alterações no 

Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso-PROALMAT, e dá outras providências. Com 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do Veto. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Sebastião Rezende (FORA DO MICROFONE) – Para discutir. 

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

Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Srs. Deputados, na realidade, 

nós fizemos uma emenda a esse Projeto, em nome de Lideranças Partidárias, com o objetivo de 

garantir recursos, Deputado Wilson Santos, às comunidades terapêuticas.  

Na realidade, o que acontece? O produtor rural quer contribuir, só que ele tem a 

obrigação de fazer essa contribuição para a associação. Aí ele faz a contribuição e a associação 

investe onde ela quer. Infelizmente, não dá prerrogativa para o produtor dizer: “Olha, eu quero 

investir e ajudar as comunidades terapêuticas.”. 

O que estamos fazendo constar aqui é que ao fazer essa contribuição à comunidade 

terapêutica, ele apresente o recibo lá para a associação e dizer: “Olha, eu já supri a exigência legal 

dessa contribuição. Eu já supri. Está aqui o recibo da comunidade terapêutica. Eu pude fazer essa 

contribuição à comunidade terapêutica.”.  

Na realidade, o que nós queremos é exatamente isso, não traz prejuízo a ninguém e 

permite, Deputada Janaina Riva, que o produtor de algodão possa cumprir o desejo dele que é ajudar 

as comunidades terapêuticas que não têm ajuda de ninguém, não tem ajuda do Poder Público 

Municipal, Estadual, Federal, e vai poder ter aí, Deputado Wilson Santos, só para Vossa Excelência 

ter uma ideia, se tiver uma ajuda aí de três milhões/ano, distribuídos para as mais de 100 

comunidades que nós temos em todo o Estado, isso faz uma diferença tremenda, ajuda. 

Então, eu apenas peço aos Srs. Deputados e a Srª Deputada que votem pela 

derrubada desse Veto Parcial em nome das comunidades terapêuticas do Estado de Mato Grosso. 

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

Domingos Fraga. 

O Sr. Max Russi - Sr. Presidente, eu vou pedir vista do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Deputado Zé Domingos Fraga, 

vai usar da palavra?  

Concedida vista concedida por cinco dias ao Deputado Max Russi. 
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Em discussão única, Veto Total nº 13/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 11/2015, de autoria do Deputado Zé Domingos Fraga, que institui o Passaporte 

Equestre e dá outras providências. Com o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

pela derrubada do Veto. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Zé Domingos Fraga (FORA DO MICROFONE) – Peço vista do Projeto, Sr. 

Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Pedido de vista concedido por 

cinco dias ao Deputado Zé Domingos Fraga. 

Em discussão única, Veto Parcial nº 06/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 537/2017, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, que altera dispositivos da Lei 

nº 8.221, de 26.11.04, que dispõe sobre a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, para 

melhorar o regramento de escrituração imóveis construídos em programas de habitação. Com o 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

O Sr. Deputado Guilherme Maluf (FORA DO MICROFONE) – Peço vista do 

Projeto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Pedido de vista concedido por 

cinco dias ao Deputado Guilherme Maluf. 

Em discussão única, Veto Total nº 18/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 458/2015, de autoria do Deputado Zé Domingos Fraga, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de sinalização temporária de obras e obstáculos na via pública estadual, e dá outras 

providências. Com o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do 

Veto. 

O Sr. Zé Domingos Fraga (FORA DO MICROFONE) – Peço vista do Projeto, Sr. 

Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Pedido de vista concedido por 

cinco dias ao Deputado Zé Domingos Fraga,  

Em discussão única, Veto Total nº 10/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 447/2016, de autoria da Deputada Janaina Riva, que dispõe sobre a apresentação 

de prestação de contas pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo no que se refere a renúncias de 

receitas no Estado de Mato Grosso. Com o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

pela derrubada do Veto. 

Em discussão o Parecer. 

O Sr. Valdir Barranco- Para discutir, Sr. Presidente. 

O Sr. Gilmar Fabris – Quero pedir vista desse projeto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vista solicitada pelo 

Deputado... 

O Sr. Valdir Barranco – Então, peço vista conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Concedida vista conjunta ao 

Deputado Valdir Barranco e ao Deputado Gilmar Fabris por cinco dias. 

Em discussão única, Veto Total nº 20/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 145/2016, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, que torna obrigatória a 

divulgação do Disque Denúncia Nacional, Disque Denúncia Estadual, Central de Atendimento à 

Mulher e do Conselho Tutelar Local nas contas mensais dos serviços públicos de abastecimento de 
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água e distribuição de energia elétrica sediadas no Estado de Mato Grosso. Com o Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação...(PAUSA). 

Informo aos Srs. Deputados que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o Veto. 

Peço a abertura do Painel Eletrônico para início da votação. (PAUSA) 

Votaram 17 Srs. Deputados, sendo 08 votos SIM e 09 votos NÃO. Portanto, 

mantido o Veto. 

(A SRª DEPUTADA JANAINA RIVA FALA DA SUA BANCADA – INAUDÍVEL) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Verdade, Deputada Janaina 

Riva, foi uma decepção principalmente por ser o Rio Cuiabá. Se fosse alguma outra coisa, tudo 

bem! Mas o Rio Cuiabá é complicado. 

Em discussão única, Veto Total nº 19/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei Complementar nº 21/17, de autoria da Deputada Janaina Riva, que altera a Lei 

Complementar nº 269, de 22.01.07, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências. (competências do TCE). Com o Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

O Sr. Deputado Guilherme Maluf (FORA DO MICROFONE) – Para discutir, Sr. 

Presidente. 

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

Deputado Guilherme Maluf. 

(O SR. DEPUTADO GUILHERME MALUF DIALOGA COM O PRESIDENTE FORA DO 

MICROFONE - INAUDÍVEL)  

O Sr. Gilmar Fabris – Eu já pedi vista, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vista concedida ao Deputado 

Gilmar Fabris por cinco dias. 

Em discussão única, Veto Total nº 21/18, aposto pelo Poder Executivo, ao Projeto 

de Lei nº 57/16, de autoria da Deputada Janaina Riva, que institui a Política Estadual para população 

em situação de rua no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Com o Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

Em discussão... 

A Srª Janaina Riva (FORA DO MICROFONE) – Para discutir, Sr. Presidente. 

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

Deputada Janaina Riva. 

O Sr. Gilmar Fabris - Quero pedir vista desse também, Sr. Presidente... 

A SRª JANAINA RIVA – Eu vou discutir primeiro, Sr. Presidente, depois Vossa 

Excelência pode conceder... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Ela já tinha pedido, Deputado. 

A SRª JANAINA RIVA – Esse projeto, na verdade, foi um compromisso inclusive 

feito pelo colega e Líder do Governo Wilson Santos - acho que ele deve se recordar desse 

compromisso que ele fez na Ilha da Banana.  

Nós fizemos uma discussão com a Defensoria Pública, com a Associação dos 

Moradores de Rua, quando foi desfeita a Ilha da Banana, que tinha um abrigo, vamos dizer, aos 

moradores de rua, mas também nem sei se podia chamar aquilo de abrigo, quando, não sei se vocês 

se recordam daquela foto em que todos quebravam a parede com um bastão na mão, ficou 

comprometido com a Defensoria Pública que esse projeto seria aprovado pelo governo, não seria 
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vetado, um compromisso do Líder do Governo Wilson Santos, e tenho certeza que ele quer honrar 

sua palavra e fazer com que esse veto de fato seja derrubado porque houve um entendimento.  

O Deputado trabalha num projeto em conjunto com o Governo do Estado e depois 

o Governo não faz questão de que esse projeto seja aprovado, acho que fica comprovado que é mais 

uma enganação do governo à Defensoria, à Associação de Moradores, é mais uma mentira, porque é 

um compromisso feito que agora o governo mostra que não honra mesmo, não que isso seja novo 

para nós, nós já sabemos que eles não honram, mas é mais uma demonstração com esse veto. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O Sr. Gilmar Fabris – Libera a vista, Sr. Presidente. Libera a vista, porque ela já 

discutiu o projeto... 

A Srª Janaina Riva – Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Sim, Sr. Deputada. 

A SRª JANAINA RIVA – Como eu discuti, e respeitei o pedido de vista do colega 

anterior, quero que ele também respeite agora, porque, se ele não tivesse feito o pedido de vista, eu o 

faria.  

Então, quero pedir ao Deputado Gilmar Fabris que ele fique com o projeto por 

cinco dias e depois permita que ele seja votado com mais colegas em plenário para que ele possa ter 

a oportunidade de ser aprovado. 

O Sr. Gilmar Fabris – Sr. Presidente, eu quero saber da assessoria o que entra em 

primeiro lugar, se é o pedido de vista ou o pedido de discussão. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – O pedido de vista, Deputado... 

O Sr. Gilmar Fabris – Eu quero saber qual é o primeiro: se é o pedido de vista ou 

de discussão.  

No meu entender, nesses 30 anos de Casa, pediu vista, não se discute mais esse 

projeto.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Mas ela já tinha pedido para 

discutir... 

O Sr. Gilmar Fabris – Não. Mas com pedido de vista não se discute o projeto. Por 

isso não vou mais pedir vista do projeto.  

Quero que Vossa Excelência, na verdade... Assim que pediu vista, não adianta a 

pessoa pedir para discutir, ele sai de ação imediatamente.  

(A DEPUTADA JANAINA RIVA FALA FORA DO MICROFONE – INAUDÍVEL.) 

O Sr. Gilmar Fabris - Então, olhe o regulamento. 

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

não vai manter a vista do projeto?  

O SR. GILMAR FABRIS - Vossa Excelência quer que mantenha? Certo. Vou 

manter, porque ela está com esperança... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vista concedida ao Deputado 

Gilmar Fabris por cinco dias. 

Em discussão única, Veto Total nº 22/18, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 287/15, de autoria do Deputado Mauro Savi, que reconhece aos funcionários da 

Administração Pública Direta e Indireta, Portadores de Necessidades Especiais (PNE) ou aqueles 

que possuem filhos ou, ainda, seja responsável por alguém nestas condições, a prioridade de 

horários de trabalho diferenciado, adequando-se à rotina que desenvolvam. Com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do Veto. 
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Vista concedida ao Deputado Zé Domingos Fraga. 

Em discussão única, Veto Total nº 23/18, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 316/15, de autoria do Deputado Saturnino Masson, que cria o Programa Juventude 

no Campo, a ser implantado nas zonas rurais dos municípios do Estado de Mato Grosso. Com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

Em discussão... 

Vista solicitada pelo Deputado Valdir Barranco.  

Vista concedida por cinco dias. 

Em discussão única, Veto Total nº 24/18, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 236/17, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, que dispõe sobre a 

regulamentação da profissão de optometrista e dá outras providências. Com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto. 

Este projeto é de autoria do Deputado Eduardo Botelho. Vou pedir vista e 

conceder a vista por cinco dias. 

Em discussão única, Veto Parcial nº 25/18, de autoria do Poder Executivo, aposto 

ao Projeto de Lei Complementar nº 30/17, Mensagem nº 114/17, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 360, de 18 de junho de 2009, que “Institui o 

Sistema Financeiro de Conta Única do Poder Executivo no Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências” e na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, que “cria o Fundo de Transporte e 

Habitação – FETHAB, e dá outras providências”. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, pela derrubada do Veto. 

Concedo vista do Veto ao Deputado Zé Domingos Fraga por cinco dias. 

Quero dizer aos Deputados que os Vetos estão todos aqui à disposição por muito 

tempo. Sempre podem analisar no tempo que quiser.  

Em discussão única, Veto Parcial nº 26/18, de autoria do Poder Executivo, aposto 

ao Projeto de Lei nº 405/16, Deputado Gilmar Fabris, que dispõe sobre a política estadual de 

estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. Com Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto.  

O Deputado Gilmar Fabris está pedindo vista.  

Vista concedida ao Deputado Gilmar Fabris por cinco dias. 

Em discussão única, Veto Total nº 28/18, de autoria do Poder Executivo, aposto 

ao Projeto de Lei nº 388/15, de autoria do Deputado Wagner Ramos, que dispõe sobre a instalação 

de banheiros químicos nos eventos ao ar livre no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do Veto. 

Em discussão... 

Vista solicitada pelo Deputado Valdir Barranco.  

Vista concedida ao Deputado Valdir Barranco por cinco dias. 

Em discussão única, Veto Total nº 29/18, de autoria do Poder Executivo, aposto 

ao Projeto de Lei nº 504/15, Deputada Janaina Riva, que institui o Programa Família Hospedeira no 

âmbito das entidades de atendimento que mantenham programa de acolhimento institucional e que 

sejam regularmente registradas e em funcionamento no Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências e dá outras providências. Com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

pela derrubada do Veto.  

A Deputada Janaina Riva está pedindo vista.  

Vista concedida à Deputada Janaina Riva por cinco dias. 
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Quero agradecer aos Deputados que compareceram em massa para votar os 

Vetos.  

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais.  

Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, eu quero agradecer a nossa Base que 

deu uma demonstração de unidade e vai ser assim daqui para frente. A Base voltou. A Base pode 

procurar o Líder e o Vice-Líder que estaremos sempre abertos para ouvir os reclamos, encaminhar 

os pleitos dos municípios para o Governador. Vamos limpar essa pauta e vamos dar sequência Às 

matérias que interessa à sociedade. 

Quero dizer aos colegas Deputados que tiveram seus projetos vetados e mantidos 

os Vetos que isso não anula, em hipótese nenhuma, a possibilidade de essa proposta vir a ser 

implementada.  

A maioria dos vetos, Deputado Adalto de Freitas, tem a ver com iniciativa que não 

pertence ao Legislativo, mas que pertence ao Executivo. Eu estou à disposição para articular junto 

ao Executivo algumas matérias que eu reputo e entendo pertinentes e importantes. Não é porque 

perdeu em plenário que vai desistir da ideia do trabalho. Tem muita coisa, hoje, aqui, que o Veto foi 

mantido e que nós vamos abrir as portas do Executivo para dialogar e quem sabe trazer essa 

proposta de maneira correta, porque forçar, agora, a aprovação de uma lei que poderá ser 

questionada mais à frente, pela Procuradoria do Estado e pelo Ministério Público é algo de pouco 

equilíbrio. 

O Deputado Eduardo Botelho falou sobre a necessidade de recuperação das matas 

ciliares do Rio Cuiabá. Todos nós somos favoráveis e estou pronto a abrir as portas para tratar desse 

tema como autoria do Executivo, para que essa proposta inteligente, sensível, respeitosa ao meio 

ambiente, não possa ser questionada mais à frente pelo próprio Ministério Público Estadual. 

O Deputado Guilherme Maluf me apresentou alguns dos seus projetos muitos 

pertinentes, mas não temos, constitucionalmente, a autoridade, a legitimidade para propor. Eu 

orientei aqui a manutenção do Veto proposto pelo Executivo a um projeto de minha autoria, que 

trata da política de atenção às crianças portadoras da dislexia, da disgrafia, da discalculia e de outros 

distúrbios de aprendizagem. 

Faremos, agora, no mês de maio, nos dias 22 e 23, o terceiro grande Simpósio 

sobre dislexia, agora, abrangendo toda a região Centro-Oeste.  

A Casa é a realizadora. A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto é a realizadora do 3º grande simpósio sobre isso. E nós tivemos aqui a clareza de impedir 

que uma lei pudesse ir mais à frente e ser questionada sobre o seu aspecto da legalidade. Eu não 

quero que essa política pública que eu propus possa amanhã ou depois sofrer uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e vir a ser anulada e enterrada. Então, vamos fazer direitinho, certinho.  

Todos aqueles Deputados que tiveram projetos de lei vetados pelo Executivo e que 

foram mantidos os vetos nesta noite, não desistam dos seus sonhos, não desistam de suas ideias, não 

desistam de suas proposições. Elas poderão vir de maneira legítima e legal por meio do Poder que 

tem pela Constituição a prerrogativa exclusiva de autoria de determinadas matérias.  

Quero convocar para amanhã, Sr. Presidente, todos os Deputados da Base para 

continuarmos o trabalho. Nós temos uma matéria importante que é a Mensagem nº 43, que solicita 

do Poder Legislativo autorização para contrair empréstimo. O Requerimento foi aprovado e 

agradeço a todos, inclusive os Deputados da Oposição.  
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Amanhã, conforme combinei com o Deputado Zé Domingos Fraga, queremos 

votar essa matéria.  

A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, 

Deputado Adalto de Freitas, Deputado Saturnino Masson, Deputado Zeca Viana e Deputado Silvano 

Amaral, compareceu. Nós faremos a apreciação aqui, em plenário ou na sala ao lado do plenário, 

dessa matéria na Comissão e, depois, encaminharemos para a apreciação do Plenário.  

Estou satisfeito, porque as coisas começaram andar. As votações estão voltando a 

acontecer. E é importante que os Deputados da Base compareçam amanhã. Nós vamos continuar 

ligando, vamos continuar passando WhatsApp, continuar passando e-mail, cobrando a presença para 

que possamos destravar a pauta e atender ao que interessa a sociedade, a aprovação de matérias que 

vão ao encontro do interesse do cidadão mato-grossense.  

Parabéns a todos!  

Foi uma tarde-noite importante do Parlamento, com vitórias expressivas da 

sociedade mato-grossense.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Gilmar Fabris. (AUSENTE) 

Não havendo mais orador para fazer o uso da... 

(O SR. DEPUTADO ADALTO DE FREITAS SOLICITA A PALAVRA, PELA ORDEM FORA 

DO MICROFONE.) 

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

Deputado Adalto de Freitas. 

O SR. ADALTO DE FREITAS – Sr. Presidente, eu ocupo este expediente ao final 

desta Sessão, na qual protocolei, inclusive, meu pedido de licença para aqui fazer um registro, Sr. 

Presidente e Srs. Deputados. 

Hoje, foi deflagrada uma operação da Delegacia Fazendária e na qual vários atores 

do cenário político da sociedade mato-grossense tiveram busca e apreensão em suas residenciais. 

Foram encaminhados à Delegacia Fazendária para prestar depoimentos e outros foram detidos. 

Realmente, para mim foi uma grande surpresa, mas acho que é natural, que é 

normal os órgãos estão aí para cumprir com sua função de investigação, mas só quero fazer um 

registro das pessoas envolvidas, inclusive, da minha cidade começando pelo Eduardo Moura que foi 

Secretário de Estado, pessoa que ao meu ver estaria acima de qualquer questão. Mas tem que prestar 

informações. Todos nós que estamos na vida pública, em algum momento, temos que prestar 

informações. Desejo e espero que não tenha nada demais que comprometa o Eduardo Moura, pessoa 

da nossa relação, amizade, conhecimento de longa data, empresário de grande nome da região. 

O Araguaia fica triste com isso, mas tenho certeza que será esclarecido e desejo 

que não tenham maiores envolvimentos aí. 

E, também, amigos de minha relação pessoal como o empresário Éder Pinheiro, 

dono da Verde Transporte, esse sim, homem de família, de conduta ilibada, grande empresário seja 

em Minas, em Brasília, que tem na sua história de tradição uma conduta como referência de 

empresário para este Estado, meu amigo. 

Da mesma forma, eu fico até certo ponto assustado de ver envolvidos esses 

grandes empresários que prestam relevantes serviços a Mato Grosso e ao Brasil, não só a Mato 

Grosso, mas a Brasília, Minas Gerais, que são pessoas que atuam fortemente no ramo de transporte 

rodoviário e de transporte da aviação civil, no ramo de combustíveis. 
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Coisa que vem de quase um século na família fazendo esse tipo de atuação 

empresarial, e vejo também o meu conterrâneo o Sr. Júlio Cesar, Presidente do sindicato desse 

segmento de ônibus.  

Vejam a Viação Xavante, empresa oriunda da minha cidade de Barra do Garças. 

São modelos de empresa em Mato Grosso, modelos para o Brasil. A Viação Xavante, inclusive, foi 

a empresa de ônibus escolhida para atender a Copa do Mundo de 2014. E tenho certeza que os 

empresários ali, desde o saudoso Geraldo Quirino, sempre foram pessoas de mais altos 

relacionamentos, pessoas do bem, grandes empresários. O Sr. Júlio, também me admira estar 

passando por isso, mas também faz parte, tenho certeza que provarão as suas inocências, torço por 

isso. 

Eu quero dizer que o Max Willian, que é genro, inclusive, do meu amigo Dr. 

Edson Tarcísio de Oliveira Campos, ex-Secretário de Indústria e Comércio do Governo Bezerra, o 

Sr. Edson, mineiro, um brilhante pai de família, avô, amigo. E, assim, todos eles... Eu fico sentido 

de ver tantos amigos envolvidos no momento de dificuldade e torço para que seja esclarecido. 

Quero aqui deixar registrado que não é por uma ou outra situação em que estejam 

sendo investigado ou que tenham que prestar depoimentos, mas que não tenham nenhuma razão... E 

torço para que tudo seja esclarecido. Vou inclusive entrar em contato, porque fiquei sabendo disso 

há poucos minutos quando estava aqui ainda no plenário. 

É o que tínhamos, Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade de ter 

participado até aqui; e, no nosso retorno, continuar o nosso trabalho, a nossa demanda, a nossa 

labuta em prol de fazer com que o nosso trabalho surta os efeitos legítimos, legais; e que, para Mato 

Grosso, sejamos o máximo de prontidão e de útil para esse período em que estivermos aqui como 

Parlamentar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Portanto, não havendo mais 

oradores inscritos, e antes de declarar encerrada a presente Sessão, convoco a próxima para o dia 26 

de junho, quinta-feira, em horário regimental, às 08h.  

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, Silvano Amaral e Zé Domingos Fraga; da Bancada do Bloco Assembleia Livre - Professor 

Allan Kardec, Janaina Riva 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), da 

Bancada do Bloco Independente; e Zeca Viana, da Bancada do Bloco Assembleia Livre. 

Nada mais havendo a tratar, declaro levantada a presente Sessão. (LEVANTA-SE 

A SESSÃO.) 

 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

    - Alessandra Maria Oliveira da Silva 
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- 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. 

 

 

 


