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

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

Convido os Deputados Oscar Bezerra e Sebastião Rezende para assumirem a 1ª e 

2ª Secretarias. 

(OS SRS. DEPUTADOS OSCAR BEZERRA E SEBASTIÃO REZENDE ASSUMEM A 1ª E 2ª 

SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.) 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - 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 

07  DE MARÇO DE 2018, ÀS 8H.) 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS ) - 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) - “Ofício nº 025/2018, do Gabinete do Deputado 

Wancley Carvalho, datado em Cuiabá,  08 de  maio  de 2018, ao Excelentíssimo Sr. Presidente da 

Assembleia Legislativa, Deputado Eduardo Botelho.  

Sr. Presidente, 

Venho através do presente justificar a ausência do Deputado Wancley Carvalho 

nas Sessões que serão realizadas hoje, 08 de maio de 2018. O Parlamentar encontra-se em Pontes e 

Lacerda para cumprimento de agenda e retornará em breve. 

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

Atenciosamente, 

Semaías Santos Vasconcelos 

Chefe de Gabinete” 

“Memorando nº 029/2018, do Gabinete do Deputado Romoaldo Júnior, datado em 

Cuiabá, 08 de maio de 2018, ao Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, Xisto Bueno.  

Sr. Consultor, 

Por determinação do Excelentíssimo Sr. Deputado Romoaldo Júnior, uso do 

presente para justificar a ausência do Parlamentar nas Sessões Plenárias do dia 08/05/2018, uma vez 

que se encontrará participando de Audiências em Brasília, retornando apenas no período noturno. 

Atenciosamente, 

Marcos Rogério Lima 

Assessor Parlamentar” 
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“Memorando nº 101/2018, do Gabinete da Deputada Janaina Riva, datado em 

Cuiabá, 08 de maio de 2018, ao Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, Xisto Bueno.  

Sr. Consultor, 

Cumprimentando-o, e conforme determinação da Exmª Deputada Janaina Riva, 

informo que a Deputada irá se ausentar nas Sessões Plenárias Ordinárias vespertina do dia 

08/05/2018 das 14h e das 17h por motivos de agenda parlamentar em Brasília/DF. 

Atenciosamente, 

Simone Dall Agnol 

Chefe de Gabinete” 

“Memorando nº 153/2018, do Gabinete do Deputado Dr. Leonardo, datado em 

Cuiabá, 08 de maio de 2018, ao Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, Xisto Bueno.  

Sr. Consultor, 

Tendo em vista que o Seminário sobre o combate ao abuso, exploração e violência 

contra crianças e adolescentes, marcado para o dia 08 de maio de 2018, superou as nossas 

expectativas quanto ao número de inscritos, informo a mudança do local do evento para o Teatro 

Zulmira Canavarros. 

Atenciosamente, 

Erasmo Romano 

Chefe de Gabinete” 

“Memorando nº 071/2018, do Gabinete do Deputado Silvano Amaral, datado em 

Cuiabá, 08 de maio de 2018, ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado 

Eduardo Botelho.  

Sr. Presidente, 

Vimos, por meio deste, justificar a ausência do Deputado Estadual Silvano Amaral 

das Sessões Plenárias do dia 08, 09 e 10 de maio, em virtude dos compromissos abaixo 

discriminados: 

- 08/05/18 (terça-feira) viagem a Brasília – Participação na posse da Srª Teté 

Bezerra, na presidência da EMBRATUR, às 16h; 

- 09/05/18 (quarta-feira) – Brasília – Audiência em órgãos federais (SUDECO, 

EMBRATUR, INCRA, dentre outros); 

-10/05/18 (quinta-feira) – viagem a Sinop – Participação no evento Tribunal 

Cidadão. 

Atenciosamente, 

Silvio Cesar da Silva 

Chefe de Gabinete” 

“Memorando nº 060/2018, do Gabinete do Deputado Sebastião Rezende, datado 

em Cuiabá, 08 de maio de 2018, ao Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, Xisto Bueno.  

Sr. Consultor, 

Comunicamos que a Audiência Pública, fruto do Requerimento nº 148/18, cópia 

em anexo, está suspensa até a futura data a definir a posteriori. 

Atenciosamente, 

Diego Reyes 

Chefe de Gabinete” 

“Memorando nº 060/2018, do Gabinete do Deputado Sebastião Rezende, datado 

em Cuiabá, 08 de  maio  de 2018, ao Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, Xisto Bueno.  

Sr. Consultor, 
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Comunicamos que a Audiência Pública, fruto do Requerimento nº 149/18, cópia 

em anexo, está suspensa até a futura data a definir a posteriori. 

Atenciosamente, 

Diego Reyes 

Chefe de Gabinete” 

“Ofício nº 050/2018, da SAD, datado em Cuiabá, 03 de maio de 2018, ao Exmº Sr. 

Presidente, Eduardo Botelho.  

Sr. Presidente, 

Em atendimento ao preceito estabelecido no § 1º do art. 14 da Lei Complementar 

nº 429, de 21 de julho de 2011, passo à consideração desta Augusta Casa de Leis o nome do Sr. 

Fábio Calmon, indicado para exercer o cargo de Presidente da Agência de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso-AGER/MT. 

Desta forma, submeto à análise dos ilustres membros desta augusta Casa de Leis o 

curriculum vitae do Sr. Fábio Calmon para que o indicado venha a ser sabatinado nos modelos 

previstos na legislação atinente à matéria. 

Atenciosamente, 

PEDRO TAQUES 

Governo do Estado” 

“Ofício nº 0048/2018, da SAD, datado em Cuiabá, 02 de maio de 2018, ao Exmº 

Sr. Presidente da Assembleia Legislativa,  Deputado Eduardo Botelho.  

Sr. Presidente, 

Ao cumprimentá-lo, uso do presente expediente para requerer a Vossa Excelência, 

nos termos do art. 192 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a retirada de tramitação da 

Mensagem nº 97/16, encaminhada a esse Poder através do Ofício nº 108/2016 – SAD, de 21 de 

dezembro de 2016. 

Atenciosamente, 

PEDRO TAQUES 

Governo do Estado” 

Ofício nº 0299/18, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, em 

resposta à Indicação nº 848/17, de autoria do Deputado José Domingos Fraga; Ofício nº 1034/18, da 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em resposta ao Requerimento nº 81/18, de 

autoria do Deputado Romoaldo Júnior; Ofício nº 176/18, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, em atendimento ao Decreto nº 1.401 de 16 de março de 2018, 

pedindo que realize a indicação dos representantes e suplentes dessa distinta instituição no referido 

Fórum; Ofício nº 0384/18, da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta à Indicação nº 113/18, de 

autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco; Ofício nº 335/18, da Secretaria de Estado de Saúde, em 

resposta à Indicação nº 1970/17, de autoria do Deputado Eduardo Botelho;  

Lido o Expediente, Sr. Presidente. 

Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do Pequeno Expediente 

(PAUSA). Com a palavra, o nobre Deputado Marcrean Santos. 

O SR. MARCREAN SANTOS - Sr. Presidente, nobres Pares, imprensa, 

companheiros que nos assistem pelas galerias, boa tarde a todos. Para mim é uma imensa alegria 

estar aqui, hoje, usando esta tribuna pela primeira vez na condição de Deputado Estadual. Eu quero 

agradecer ao Presidente da Casa, aos nobres Deputados, quero agradecer ao titular da vaga, que é o 

Deputado Adalto de Freitas, que Deus abençoe o nosso Deputado por ter cedido esse espaço aqui.  

Quero, Sr. Presidente, informar que estamos encaminhando a esta Casa de Leis um 

pedido, vamos protocolar um pedido para a realização de uma Audiência Pública que ficou para o 
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dia 25, às 09h, no Auditório Milton Figueiredo. Vamos tratar da construção de um Centro de 

Tratamento para Dependentes Químicos feminino e masculino. Eu moro no Bairro Pedregal, sou 

oriundo do movimento comunitário, e esse povo vive uma situação de discriminação. É 

discriminada essa grande parte da sociedade. 

Nós vamos apresentar esse pedido de Audiência Pública para tratar do assunto 

para que o Governo possa construir o Centro de Tratamento para Dependentes Químicos e que 

possamos fazer um convênio com a UNIC, UNIVAG, UNIRONDON para que as pessoas que estão 

estagiando - a maioria dos médicos está em fase de estágio - possam fazer um trabalho de 

desintoxicação. E que o SENAI possa oferecer cursos profissionalizantes para esses dependentes 

químicos para que possamos resgatar essas pessoas das ruas, porque estamos tratando de vidas. E só 

há uma forma que é dar a oportunidade, qualificar, e o Estado proporcionar geração de emprego e 

renda para tirar esses dependentes químicos das ruas, uma vez que vai diminuir o trabalho das 

polícias, que muitas vezes... Eu que moro ali no Bairro Pedregal, a pessoa fala que o problema do 

usuário de drogas é problema de polícia. Mas o problema não é só de polícia, é um problema de um 

programa social para tratamento, problema de saúde pública, uma vez que nós temos o Estado... Já 

falamos com o Governador Pedro Taques, que é sensível à causa, nós vamos lutar e pedir o apoio 

dos nobres Pares para que busquemos o caminho, juntamente com os profissionais das faculdades e 

do SENAI para oferecer cursos, e nós vamos apresentar a proposta para que a empresa que absorver 

uma dessas pessoas, desintoxicando com o curso qualificado, ele terá um incentivo fiscal, ou viver 

de forma na estrutura governamental, estagiando por dois anos. Essa pessoa tem que ser reintegrada 

para o seio da família e para a sociedade, uma vez que se o Estado não estender a mão, o crime está 

aí chamando para roubar, matar, assaltar, puxar drogas.  

Então, o mundo do crime, Excelência, tem vaga para milhões de pessoas, a 

juventude está sendo morta, os adolescentes estão sendo aliciados, e nós não podemos ser omissos a 

uma situação tão grave, porque uma vida não tem preço. Como a vida não tem preço, e nós temos 

que amar o próximo como a si mesmo, temos que lutar com o Governo Federal, Estadual, Municipal 

para buscar mecanismos para construir um Centro de Tratamento para Dependentes Químicos na 

nossa capital para atender a população sofrida e carente do Estado de Mato Grosso. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Quero aproveitar a oportunidade, 

não estive presente na posse do nobre Deputado Marcrean, e quero lhe dar as boas-vindas, seja bem-

vindo a esta Casa de Leis  

O SR. MARCREAN SANTOS - Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Seja bem-vindo, e o que for possível 

para que esse projeto de Vossa Excelência, através dessa Audiência, dê certo, nós vamos tentar 

ajudar, porque realmente é um caso muito sério e precisa ser resolvido neste Estado. 

Com a palavra, ainda no Pequeno Expediente, Deputado José Domingos Fraga. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA - Senhor Presidente, Srs. Deputados, faço 

hoje, Sr. Presidente, uso do Pequeno Expediente, primeiro, para apresentar um projeto de lei que 

institui o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pecuária de Corte da Agricultura 

Familiar no Estado de Mato Grosso.  

É um projeto extremamente interessante, e vamos cada vez mais fortalecer a 

pecuária de corte do agricultor familiar, se preocupando com a capacitação desse pequeno produtor, 

se preocupando com a genética do rebanho do pequeno produtor, se preocupando com a nutrição e 

com a sanidade animal. Então, é um projeto extremamente interessante. Tenho certeza que vou 

contar com o apoio dos Srs. Deputados. 

Quero, também, apresentar duas Indicações com relação à MT-241: 
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INDICAÇÃO: Indica ao Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, José 

Pedro Gonçalves Taques, com cópia à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINLOG, 

a necessidade de se realizar a limpeza da faixa de domínio da MT-41, trecho que liga o Distrito de 

Bom Jardim ao Município de Nobres. 

INDICAÇÃO: Indica à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato 

Grosso–SINLOG a necessidade de se construir 2 quebra-molas ou outra modalidade de redutor de 

velocidade e aplicar a devida sinalização na MT-241, nas proximidades dos quilômetros 10 a 14, 

trecho que liga o Município de Nobres ao Distrito de Bom Jardim. 

(PROPOSIÇÕES NÃO LIDAS NA TRIBUNA.) 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação às autoridades e a população do Município de Alto Taquari por 

ocasião da comemoração do seu aniversário. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação que manifesta as mais sinceras congratulações às autoridades e à 

população do Município de Sorriso por ocasião da comemoração do seu aniversário. 

A MT-241 é de conhecimento público que é uma MT, praticamente, recém-

inaugurada, com recurso do PRODETUR, que liga o Município de Nobres até Bom Jardim e, 

também, ao Manso.  

Essa rodovia, se não fosse só os buracos, Deputado Saturnino Masson, também, a 

sua sinalização vertical, hoje, não se consegue enxergar, porque o mato, realmente, tem tomado 

conta, porque vivemos um período chuvoso bastante intenso em função da fidelidade daquelas terras 

ao longo da MT-241 que é pé de serra e essa vegetação cresceu bastante.  

Além disso, quero pedir, também, 2 quebra-molas no quilometro 20 dessa referida 

rodovia que é uma reta que passa dentro da comunidade ribeirinha Rio Cuiabá onde já aconteceram, 

recentemente, 2 óbitos em função do excesso de velocidade praticado por quem utiliza aquela 

rodovia. 

E, também, Sr. Presidente, gostaria de trazer ao conhecimento dos Srs. Deputados 

que tenho sido procurado constantemente pelas empresas, Deputado Zeca Viana, de taxi aéreos em 

virtude do Programa Voo Mato Grosso pelo qual o Governo incentiva as empresas de voos regulares 

de forma regional que fazem de uma cidade até  acima de 7 cidades. 

Essa fruição de ICMS de 20 até 80% fez com que despertasse o interesse, também, 

das empresas, Deputado Sebastião Rezende, de taxi-aéreo para que, também, tenham a fruição de 

incentivos fiscais não na mesma proporção, mas em proporções que possam fazer com que ele seja 

competitivo, até porque a querosene... Além da alta carga tributária aqui, no Estado de Mato Grosso, 

teve um aumento, recentemente, de 20% e as grandes comparações, as grandes empresas que tem 

sede aqui no Estado de Mato Grosso, que têm filiais aqui no Estado de Mato Grosso, estão buscando 

taxi-aéreo de outras regiões do Pará e até mesmo de Goiás, em virtude do custos desses rolos  for 

muito mais barato do que praticado aqui na capital do Estado. Hoje, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio 

Grande do Sul, Rondônia já tiveram essa fruição nesse segmento. 

Então, eu gostaria de trazer ao conhecimento de Vossa Excelência que vou buscar 

uma reunião com o Secretário-Chefe da Casa Civil, com o segmento para que, de fato, possamos 

discutir, neste momento, onde o Governo do Estado por força da Lei Complementar nº 160/17, está 

convalidando todos os convênios, todas as remissões de créditos, todos os incentivos fiscais de 

acordo com o convênio CONFAZ 189/17, para que, de fato, se convalide esse convênio e mesmo 

que não esteja, que não tenhamos essa renúncia aqui, no Estado de Mato Grosso, podermos aderir de 
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Rondônia, de Goiás e de outros Estados que têm os convênios aprovados à remissão de crédito para 

o querosene, para os táxis aéreos do Estado de Mato Grosso e também do Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) - Com a palavra, o nobre Deputado 

Valdir Barranco. (TRANSFERE). 

Com a palavra, o nobre Deputado Wilson Santos. 

Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a presença do Sr. Adacir João Alderi, 

Vereador do Município de Cláudia. 

Muito obrigado pela presença! 

Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa! 

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, Deputado Wagner Ramos; nobres 

colegas Deputados. 

Primeiramente, saudar o amigo, valoroso Vereador por Cuiabá, Marcrean Santos. 

É um líder comunitário morador do Bairro Pedregal que chega, hoje, aqui na condição de Deputado 

Estadual.  

Seja bem-vindo, Deputado Marcrean Santos, que representa toda aquela grande 

comunidade do Pedregal, Jardim Leblon, Bosque da Saúde, Canjica, enfim, toda Região Leste de 

Cuiabá. Vossa Excelência sempre foi um representante à altura dessas comunidades e que durante 

esse período que passar conosco desempenhe na plenitude das suas prerrogativas o mandato de 

Deputado Estadual.  

Seja bem-vindo! 

Eu não poderia deixar, Sr. Presidente, de registrar o dia 8 de maio como o dia da 

vitória, quando as forças democráticas do mundo venceram a 2ª Guerra Mundial. O mundo após a 2ª 

Guerra Mundial conheceu o surgimento de ideologias de extrema esquerda e de extrema direita: o 

comunismo na Rússia que acabou levando à formação da união das repúblicas socialista e 

soviéticas; e o nazifascismo, na Alemanha e na Itália. Essas ideologias extremadas estremeceram o 

mundo de 1919 até 1939, durante duas décadas, que provocaram a explosão da maior guerra de 

todos os tempos, de 1939 a 1945. As forças que defendiam a liberdade, a democracia, capitaneadas 

pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, depois de longos 6 anos derrotaram o 

chamado eixo formado por Berlim, Roma e Tóquio.  

Não poderia deixar de registrar neste Parlamento aqui da América do Sul a 

satisfação de um mundo livre, de um mundo que consolida, cada vez mais, a democracia. E que 

nunca mais mergulhemos no conflito que arrastou só dos judeus 6 milhões de almas. Seis milhões de 

judeus que foram assassinados, mais de 20 milhões de seres humanos foram dizimados pela 2ª 

Grande Guerra Mundial. 

Fica o registro de 8 de maio, de 1945, como o dia da vitória. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS)  - Com a palavra, o nobre Deputado 

Saturnino Masson. 

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

venho nesta tarde apresentar proposituras: 

MOÇÃO 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 

Moção de Aplausos pela qual manifesto reconhecimento público à Universidade do Estado de Mato 

Grosso – UNEMAT, campus de Tangará da Serra, por estar completando 12 anos de implantação do 

Curso de Bacharelado em Enfermagem. 

Cumprimento pelo brilhante trabalho que fazem em nossa UNEMAT, campus 

Tangará da Serra. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. 

Renato Gonçalves Vaccari. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. 

Rui Inácio da Silva. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. 

Antônio Paulo de Andrade Silva. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. 

Waldir Martinez Rossi Júnior. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadão Mato-grossense a Srª 

Seluir Peixer Reghin. 

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

Elias Soares de Oliveira. 

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

José Pedro Rockenbach. 

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

Geraldo de Assunção Pedra. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense a Srª 

Maria Ismênia Vieira Batista. 

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

José Gonçalves Casemiro. 

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

José Antônio de Souza. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadão Mato-Grossense a Srª 

Nilza Borges de Oliveira Silva. 

Era o que tinha para apresentar nesta tarde, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) – Com a palavra, ainda no Pequeno 

Expediente, o Deputado Jajah Neves. 

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

assiste, servidores desta Casa, todos que nos acompanham pela TV Assembleia Legislativa e pela 

Rádio Assembleia. 

Sr. Presidente, faço uso deste Pequeno Expediente para falar de uma situação que 

muito tem me incomodado, tenho vivenciado diariamente e gostaria de dividir com os nobres Pares 

o meu sentimento e chamar até os Deputados para que juntos possamos unir forças, Deputado 

Wilson Santos. 

Eu, recentemente, tenho pedido a minha equipe de reportagem que acompanhe 

mais de perto esses acidentes de trânsito que temos visto, diariamente, matando pessoas, não só 

Cuiabá, Várzea Grande, mas, em todo o País. Mata mais que guerra. As leis agora estão mais 

severas, porém, a fiscalização tem que se asseverar também. 

Se nós pararmos para analisar os números de pessoas que perdemos, Deputado 

Sebastião Rezende, 47 mil pessoas perderam a vida no trânsito no ano passado. Mais de 400 mil 

pessoas ficaram com algum tipo de sequela no ano passado. Este ano, do dia 1º de janeiro até o dia 

22 de abril, perdemos 51 pessoas apenas em Cuiabá e Várzea Grande, vítima fatal de acidente de 

trânsito. Infelizmente, a grande causa de tudo isso é a combinação letal de álcool e volante. 

Eu noticiei três dias seguidos, Deputado Oscar, no meu programa, pessoas 

perdendo a vida por motoristas visivelmente embriagados e no dia seguinte está no conforto do seu 

lar, enquanto o trabalhador, o cidadão, Deputado Zé Domingos Fraga, está empacotado dentro do 

caixão.  
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Quero unir forças aqui, porque se a lei está mais severa, a fiscalização tem que ser 

mais severa também. 

 E aqui quero conclamar os nobres Pares para que juntos possamos cobrar os 

Poderes do Estado de Mato Grosso, o DETRAN, a Polícia Militar, para que aumente a fiscalização, 

Deputado Wagner Ramos. 

Eu prefiro anunciar 50 pessoas presas, Deputado Wilson Santos, por dirigir 

embriagado todos os dias, do que anunciar uma morte sequer durante o ano inteiro. Precisamos de 

um posicionamento firme, duro, dos órgãos competentes ou vamos permitir que as pessoas 

continuem morrendo e essa arma letal continue transitando diariamente? 

 Na madrugada de sábado um catador de latas perdeu a vida, causada por um 

jovem de 19 anos, nem sequer habilitado, visivelmente embriagado.  

Anteontem, o cidadão Zé Carlos Guimarães, de Várzea Grande, que passou a tarde 

bebendo com a família, na hora de ir embora, conduzindo o veículo, matou mais uma pessoa, um 

jovem de 33 anos, chamado Marcos.   

Até quando vamos permitir e fechar os olhos diante disso? Todo mundo sabe onde 

está o foco! Se não é pelo amor é pela dor!  

O Estado tem que tomar um posicionamento duro sobre isso, Deputado Wilson 

Santos, e punir essas pessoas, porque se de fato começarmos a mostrar as pessoas pagando as 

consequências e não pessoas perdendo vida, a história vai ser diferente. Não adianta ter leis mais 

severas se a fiscalização não acontecer.  

Então, quero conclamar esta Casa de Leis, vou procurar o Presidente do 

DETRAN, Polícia Militar, porque onde está o foco sabemos. O que existe são pessoas transitando 

embriagadas, diuturnamente, pelas ruas de Cuiabá e Várzea Grande matando pessoas. 

 Fica aqui o alerta vermelho, Deputado Zé Domingos Fragas, é todo dia morrendo 

pessoas nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande e não podemos permitir que isso aconteça e não 

podemos ficar de braços cruzados. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) – Com a palavra, o nobre Deputado 

Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores da 

Casa, todos aqueles que prestigiam esta Sessão. 

Quero agradecer, inclusive, o trabalho que o Dr. Enéias está fazenda a esta Casa. 

Inclusive, eu tive a satisfação de fazer a propositura de uma Câmara Setorial Temática que discutiu 

apoio às comunidades terapêuticas. E ao final desse trabalho propusemos uma sugestão ao Governo 

do Estado para publicação de um decreto que pudesse vir ao encontro às necessidades das 

comunidades terapêuticas, pelo menos facilitar o credenciamento dessas comunidades terapêuticas.  

Infelizmente, tem sido muito difícil fazer o credenciamento das mais de cem 

comunidades terapêuticas que temos em todo Estado, que fazem um trabalho grandioso de tratar, 

obviamente, que embora não seja um tratamento clínico, medicamentoso, mas, faz um trabalho de 

capacitação, de orientação, na sua grande maioria oriunda de instituições religiosas e tem dado 

resultados.  

São exatamente as comunidades terapêuticas que têm feito com que muitas 

pessoas que chegam ali com suas vidas destroçadas tenham suas vidas recuperadas e inseridas na 

sociedade. 

Então, o que nós queremos é exatamente dar condições para que essas 

comunidades terapêuticas tenham condições de fazer o credenciamento e, se possível, buscar 

também recursos públicos, quer sejam municipal, estadual e federal. 
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Nós fizemos esse trabalho e apresentamos ao Governador. Inclusive, quero 

agradecer a participação de todos que participaram da Câmara Setorial Temática. Esta Casa 

participou com a sua Procuradoria presidindo e relatando; tivemos a participação do Ministério 

Público, Poder Judiciário, universidades, comunidades terapêuticas que participaram, enfim, 

tivemos uma participação bastante forte da sociedade, ao final, tiramos esse documento, que foi 

apresentado ao Governador. Naquela oportunidade inclusive tivemos a presença do Desembargador 

Marcos Machado, que tem sido um batalhador, um entusiasta, um grande defensor das comunidades 

terapêuticas, mais do que isso, de todos aqueles, que, como nós... (TEMPO ESGOTADO) ...quer 

que essas pessoas sejam recuperadas, Sr. Presidente.  

A grande maioria daqueles que necessitam das comunidades terapêuticas não tem 

condições de pagar, são pessoas pobres, e suas famílias chegam ao desespero.  

Temos recebido, quase todas as semanas, solicitação de famílias que precisam de 

uma comunidade terapêutica para colocar seu ente querido. 

Buscam recuperação e não têm condições de pagar, Deputado Oscar Bezerra, e é 

importante que possamos dar a nossa contribuição. 

Quero agradecer ao Dr. Eneias pelo trabalho que fez e a SEJUD, que já analisou 

esse decreto, passou agora pela Secretaria de Saúde. 

Conto com o Secretário Luiz Soares para que, com celeridade, faça essa análise 

para que esse decreto possa ser publicado com a maior celeridade possível.  

Já tem mais de oito meses que concluímos esse trabalho e não justifica não termos 

esse decreto publicado.  

O Governador Pedro Taques está solicito e determinou toda a assessoria para fazer 

esse trabalho e esperamos, com a maior celeridade possível, ainda neste primeiro semestre ver esse 

decreto publicado para que esse trabalho possa ser feito e o credenciamento das nossas comunidades 

terapêuticas aconteça.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.     

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) – Obrigado, Deputado Sebastião 

Rezende. 

Com a palavra, no Pequeno Expediente, Deputado Oscar Bezerra. 

O SR. OSCAR BEZERRA – Sr. Presidente e colegas Deputados, inicialmente 

quero fazer um cumprimento ao companheiro Paulo Carrara, ex-Vereador de Novo Horizonte, hoje 

pecuarista na cidade de Nova Canaã do Norte, e em seu nome cumprimento todos que o 

acompanham. 

Senhores, estivemos fazendo uma visita à Região Oeste do Estado de Mato 

Grosso, começamos no dia 1º de maio nas cidades de Tapurah, depois adentramos Nova Mutum, 

Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Conquista d’Oeste, Pontes e Lacerda, Vila 

Bela da Santíssima Trindade, Vale do São Domingos, Jauru, Indiavaí, Figueirópolis d’Oeste, 

Araputanga, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Santo do Céu, Lambari d’Oeste, Curvelândia, 

Mirassol d’Oeste, Glória d’Oeste e Cáceres. 

Quero fazer um comprimento todo especial a todos os amigos, companheiros do 

ex-PSB, que me receberam, e do novo Partido PV, que adentrei agora - uma receptividade 

extraordinária!  

Fico extremamente feliz pelo que ouvi e senti dos companheiros novos e velhos 

que lá estão para os projetos futuros.  

Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a passagem por Vila Bela da 

Santíssima Trindade, Deputado Wilson Santos, onde visitei o Hospital Evangélico de Mato Grosso, 

uma das unidades mais bem estruturadas que conheci, falando em interior do Estado de Mato 
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Grosso. Ele, de certa forma, é privada e está sendo trabalhado agora para filantropia e a Diretora 

Maria Auxiliadora está fazendo um trabalho fantástico naquela unidade.  

Fiz um comprometimento para quando esse hospital virar filantrópico de que 

vamos fazer a defesa para que o Governo do Estado faça contribuição para aquela unidade, uns 100 

mil por mês de repasse, porque lá... 

Para termos uma ideia, Deputado Wilson Santos, vai inaugurar agora um centro 

oncológico. Ou seja, na região inteira, acho que nem Cáceres que tem isso e Vila Bela da Santíssima 

Trindade vai ter a oportunidade de ter esse centro.  

Fui conduzido pelo nosso Vereador Dalto, que é um apaixonado pela saúde, pelo 

esporte e quero aqui deixar um abraço a ele e ao Prefeito Vagner.  

Ficam aqui os meus cumprimentos, meu reconhecimento pelo belíssimo trabalho 

que esse hospital vem fazendo para a população juntamente com esses representantes.  

Quero dizer também de um tema que ontem deliberamos no Colégio de Líderes, e 

quero agradecer a presença dos Deputados que foram, Deputado Wilson Santos, Guilherme Maluf e 

Dr. Leonardo, Deputados que estiveram presentes no debate, preocupados com um decreto, decreto 

esse que foi constituído pela SEMA, estudado pela UFMT, que de certa forma no Decreto do 

SINCAR colocaria a criação do Pantanal do Guaporé e Pantanal do Araguaia. 

Fizemos uma Audiência Pública com os produtores na tarde de ontem, com o 

Governador do Estado, estava o Deputado Guilherme Maluf e também o Deputado Leonardo, 

sensíveis às preocupações daquele povo, daquela região. 

O Governador determinou ao Sr. André Baby, Secretário da SEMA, que fizesse 

uma correção no texto do decreto, tirando a nomenclatura Pantanal, consequentemente revendo os 

limites, que estão equivocados. Abriu ainda o precedente para que a Assembleia Legislativa 

construísse uma minuta de lei normatizando aqui como vai ser a ocupação de forma correta, não 

deixando com que essas pessoas dessas regiões, que acreditaram, passem pelo constrangimento de 

uma propriedade ser taxada ou desvalorizada, de repente um equívoco de uma questão técnica. 

Parabéns ao Governador pela sensibilidade! 

Parabéns aos produtores pela manifestação! 

Sinto-me feliz por ter passado no momento certo, na hora exata, naquela região e 

estar lá, junto com o Deputado Dr. Leonardo – o Deputado Wagner Ramos me ligou dizendo que 

queria apoiar - e vários outros Deputados me sinalizaram, e tenho certeza que com a construção 

dessa minuta vamos normatizar de forma correta a exploração ambiental, garantindo direito 

adquirido àqueles que têm propriedade nesses lugares de fazerem, sim, a exploração de... (TEMPO 

ESGOTADO) 

(PROPOSITURAS NÃO LIDAS PELO ORADOR NA TRIBUNA.) 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Lairto João Sperandio, Prefeito Municipal, extensiva ao 

Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Alto Taquari, pelo transcurso do aniversário 

do Município, comemorado no dia 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Fausto Aquino de Azambuja Filho, Prefeito Municipal, 

extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Luciara, pelo transcurso do 

aniversário do Município, comemorado no dia 10 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 
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registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Altir Antônio Peruzzo, Prefeito Municipal, extensiva ao 

Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Juína, pelo transcurso do aniversário do 

Município, comemorado no dia 09 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Reinaldo Diniz, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente 

da Câmara Municipal e toda a população de Ribeirão Cascalheira, pelo transcurso do aniversário do 

Município, comemorado no dia 03 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Leocir Hanel, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da 

Câmara Municipal e toda a população de Nobres, pelo transcurso do aniversário do Município, 

comemorado no dia 01 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Jeovan Faria, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da 

Câmara Municipal e toda a população de Campinápolis, pelo transcurso do aniversário do 

Município, comemorado no dia 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe a Srª Dalva Maria de Lima, Prefeita Municipal, extensiva ao 

Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Cocalinho, pelo transcurso do aniversário do 

Município, comemorado no dia 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Jeferson Ferreira Gomes, Prefeito Municipal, extensiva ao 

Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Comodoro, pelo transcurso do aniversário do 

Município, comemorado no dia 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Valteir Quirino dos Santos, Prefeito Municipal, extensiva ao 

Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Indiavaí, pelo transcurso do aniversário do 

Município, comemorado no dia 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Valcir Donato, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da 

Câmara Municipal e toda a população de Itaúba, pelo transcurso do aniversário do Município, 

comemorado no dia 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Rubens Roberto Rosa, Prefeito Municipal, extensiva ao 

Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Nova Canaã do Norte, pelo transcurso do 

aniversário do Município, comemorado no dia 13 de maio. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no art. 183, inciso III, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que 

registre nos Anais e encaminhe ao Sr. Arnóbio Vieira de Andrade, Prefeito Municipal, extensiva ao 
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Presidente da Câmara Municipal e toda a população de Marcelândia, pelo transcurso do aniversário 

do Município, comemorado no dia 13 de maio. 

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 135/2018: Fica alterada a 

redação do art. 1º, do Projeto de Lei nº 135/2018, Mensagem 40/2018. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) – Com a palavra, ainda no Pequeno 

Expediente, o Deputado Allan Kardec. 

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

todos que nos acompanham pela TV Assembleia e também presentes nas galerias. 

Faço uso do Pequeno Expediente, Sr. Presidente, para convidar todos os 

Deputados e a Deputada para uma audiência pública que realizaremos nesta Casa depois de amanhã, 

quinta-feira, dia 10. Vamos tratar da questão do restaurante universitário da Universidade Federal de 

Mato Grosso.  

Estive com o Diretório Central dos Estudantes, com a presença da Presidente Ana 

Carolina da UFMT de Cuiabá, estive ontem no acampamento dos alunos em Rondonópolis, já 

recebemos notícias da caravana que virá para cá da UFMT Araguaia, da UFMT Sinop e aqui, 

Deputado Wagner Ramos, vamos tratar a questão do aumento do bandejão de 1 real para 5 reais e a 

proposta da UFMT. 

E eu faço o convite para nossa amiga Myrian Serra, Reitora da UFMT, em quem 

eu votei, para quem eu fiz campanha, para que venha a nossa discussão, que venha a este 

Parlamento mediar esses conflitos.  

Convido, também, a todos da comunidade estudantil não só os estudantes da 

UFMT, secundaristas, para no dia 10 comparecerem ao Auditório Deputado Milton Figueiredo, 

às18h. Vamos reunir todos os alunos sensíveis a essa causa. 

A questão do Restaurante Universitário e mais que isso! A luta não é só pelo 

bandejão. A luta, também, é pela não privatização da Universidade Federal e de nenhuma 

universidade pública no Brasil. 

Era isso, Sr. Presidente!  

(MATERIA NÃO LIDA) 

INDICAÇÃO: Indica ao Prefeito Municipal de Cuiabá a necessidade da inclusão 

da Comunidade de São Gonçalo Beira Rio; da Cripta do Miguel Sutil de Oliveira, do Pascoal 

Moreira Cabral e do Augusto João Manuel Leverger, localizadas no subsolo da Catedral 

Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus; o Parque Tia Nair; e o Zoológico da Universidade 

Federal de Mato Grosso como novos pontos turísticos no Circuito Turístico do Bus Tour. 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) – Nos termos do Art. 118, § 1º, do 

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

GUILHERME MALUF: 

“MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação as senhoras homenageadas, em virtude da Comemoração do Dia 

da Mulher Policial Civil do Estado de Mato Grosso e em razão dos relevantes serviços prestados ao 

Estado, sempre se destacando pelo comprometimento, dedicação e eficiência. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação, a Srª SD PM Cláudia Kafer pelos seus relevantes trabalhos à 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, que registre nos 
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Anais Moção de Congratulação a Srª Ten. Cel. PM Rosalina Gomes de Pinho pelos seus 

relevantes trabalhos à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.  

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação ao escritor e jornalista Sr. Rodivaldo Ribeiro pelo lançamento do 

livro de ficção “Essa Armadilha, O Corpo”, dia 07 de maio do corrente ano, onde traz textos escritos 

de 2002 a 2016.  

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO: Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento 

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

Anais Moção de Congratulação as senhoras participantes da Rede Mães Empreendedoras, grupo 

formado por mulheres que empreendem na maternidade em Mato Grosso, que realizarão um ciclo de 

palestras entre os dias 08 a 12 de maio, aberto ao público, especialmente às mulheres, no Shopping 

Pantanal.  

MOÇÃO DE PESAR: aos familiares e amigos do Sr. Mário Luiz Andrade. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense a Srª 

Ingrid Mota Guerra Jacarandá. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense ao Sr. 

Bernardo Gonçalves Mendes. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense ao Sr. 

Wendell Lopes de Araújo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense ao Sr. 

Lucenilton Ferreira Guimarães. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: Concede Título de Cidadã Mato-Grossense ao 

Ilustríssimo Sr. Willian Rodrigues Dias, in memoriam. 

REQUERIMENTO: Com fulcro no disposto Art. 32, II, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso, e Art. 52, V, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, licença por 121 (cento e vinte um) 

dias para tratamento de saúde, a partir do dia 15 de maio de 2018.” 

 

ZECA VIANA: 

REQUERIMENTO: “Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, 

Júlio Cesar Modesto dos Santos, com cópia a Exmª Srª Secretária de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer, Marioneide Angélica Kliemaschewsk, devendo o referido ser respondido, por escrito, no 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das 

informações no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal /SEDUC – art. 22, parágrafo único da LRF).  

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, 

Júlio Cesar Modesto dos Santos, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações 

no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / Casa Civil – art. 22, parágrafo único da LRF). 
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REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos, e ao Secretário-Chefe da Casa Militar, Wesney de Castro 

Sodré devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei 

Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do Estado 

de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / Casa Militar – art. 22, parágrafo único da LRF).” 

REQUERIMENTO: “Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo 

Garcia Francisco, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de 

dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SESP – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, 

Júlio Cesar Modesto dos Santos, e a Exmª Srª Secretária de Estado de Cidades, Juliana Fiusa Ferrari, 

devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei 

Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do Estado 

de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SECID – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado do Gabinete de Governo, Domingos 

Savio Boabaid Parreira, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de 

dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / GGOV – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado do Gabinete de Articulação e 

Desenvolvimento Regional, senhor (a) (Pasta Sem Secretário (a) no Diário Oficial) devendo o 

referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 

12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do Estado de Mato 

Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEGADR – art. 22, parágrafo único da LRF). 
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REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado do Gabinete de Assuntos 

Estratégicos, José Arlindo de Oliveira Silva, devendo o referido ser respondido, por escrito, no 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das 

informações no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEGAE – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Fazenda, Rogério Luiz Gallo, 

devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei 

Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do Estado 

de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEFAZ – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, 

Fausto José Freitas da Silva, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no 

banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEJUDH – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, 

Júlio Cesar Modesto dos Santos, com cópia ao Excelentíssimo Secretário de Estado de 

Planejamento, Guilherme Frederico de Moura Müller, devendo o referido ser respondido, por 

escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já 

disporem das informações no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEPLAN – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário Controlador-Geral do Estado, Ciro Rodolpho 

Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações 

no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SCGE – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 
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soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, 

Júlio Cesar Modesto dos Santos e a Exmª Srª Secretária de Estado de Agricultura Familiar e 

Assuntos Fundiários, Vanessa Queiros Pinto, devendo o referido ser respondido, por escrito, no 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das 

informações no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEAF – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Leopoldo Rodrigues de Mendonça, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações 

no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEDEC – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, 

Marcelo Duarte Monteiro, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no 

banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SINFRA – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, 

Júlio Cesar Modesto dos Santos e a Exmª Srª Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, 

Mônica Camolezi dos Santos Melo, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações 

no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SETAS – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Gestão, Ruy Carlos Castrillon da 

Fonseca, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da 

Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do 

Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEGES – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 
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Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Vitorio 

Soares, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da 

Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do 

Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SES – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado do Gabinete de Comunicação, 

Marcy Oliveira Monteiro Neto, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações 

no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEGCOM – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias ao Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil, 

Júlio Cesar Modesto dos Santos e a Exmª Srª Procuradora Geral de Estado, Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do 

Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / PGE – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Cultura, Gilberto Luiz 

Canavarros Nasser, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de 

dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEC – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado do Gabinete de Transparência e 

Combate à Corrupção, Carlos Corrêa Ribeiro Neto, devendo o referido ser respondido, por escrito, 

no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem 

das informações no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEGTCC – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, André Luís 

Torres Baby, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 



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

LEGISLATURA DO DIA 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 14H. 

Pág. 18 - Secretaria de Serviços Legislativos 

da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações no banco de dados do 

Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal / SEMA – art. 22, parágrafo único da LRF). 

REQUERIMENTO: Com arrimo no Art. 177, caput, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de Informações direcionado ao Exmº Sr. 

Governador, José Pedro Gonçalves Taques, com cópias aos Exmºs Srs. Secretário-Chefe da Casa 

Civil, Júlio Cesar Modesto dos Santos e ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Domingos Savio Boabaid Parreira, devendo o referido ser respondido, por escrito, no prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista já disporem das informações 

no banco de dados do Estado de Mato Grosso. 

(Ref.: Despesa com Pessoal/SECITECI - art. 22, parágrafo único da LRF).” 

 Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente. Com a 

palavra, Deputado Marcrean Santos. 

O SR. MARCREAN SANTOS - Sr. Presidente, nobres Pares e imprensa, colegas 

que nos prestigiam nas galerias, boa tarde a todos, as pessoas que estão nos assistindo pela TV 

Assembleia. 

Sr. Presidente, estamos encaminhando outro pedido de Audiência Pública para 

tratar da concessão da água e esgoto da Capital, uma vez que a concessionaria de água e esgoto da 

Capital era a CAB, antiga SANECAP, que  o  município privatizou por 30 anos e entrou a CAB. 

Como cidadão representando a população cuiabana e do Estado de Mato Grosso me sinto lesado, 

envergonhado com a concessionária que ficou por 5 anos só arregaçando... É dinheiro da população! 

Fez mil e um compromissos de atender o povo, mas nada fez.  

Hoje, Cuiabá por ser a Capital do Estado, Excelência, é uma vergonha. Cuiabá tem 

27% do esgoto tratado, 78% do esgoto são jogados de forma irresponsável, in natura, no Rio Cuiabá 

matando o maior patrimônio natural da bacia do Pantanal, acabando com os peixes, poluindo os rios, 

sem contar ali em Barão de Melgaço o tanto de dejeto, de lixo, que está caindo nesse maior 

patrimônio natural. Até quando vamos aguentar isso? 

E compromisso da Concessionária de universalizar a água com 3 anos e o esgoto 

com 8 anos? Cinco anos já se passaram e, agora, a Águas Cuiabá está há 1 ano e pouco só 

extorquindo da população, empresa que veio de outro estado e que não tem compromisso com a 

cuiabania, não tem compromisso com o Estado de Mato Grosso e que cobra 90% do esgoto da 

população. Quantas pessoas estão inadimplentes, que não aguentam mais pagar esse absurdo, esse 

roubo que é cobrado na tarifa de água. 

A população de baixa renda, Sr. Presidente, não aguenta mais tanto sofrimento por 

uma empresa que não tem compromisso social, que não tem responsabilidade com o meio ambiente. 

Até agora não tem nenhuma estação de tratamento de elevação de esgoto em Cuiabá. 

O CPA III, que tem a Lagoa Encantada, é uma vergonha! Encantada? É a maior 

fedentina que tem ali no CPA III.  

Aquela população tem dificuldade, nobres Deputados, até para se alimentar na 

hora do almoço e do jantar, porque não aguenta mais o odor, o desrespeito, o abandono. Cadê o 

tratamento do esgoto? Os 90% que essa Concessionária cobra? 

Na época do Prefeito Roberto França ele baixou um Decreto, Sr. Presidente, que 

era 30% o percentual do esgoto cobrado. Como é que eu trato 27% e cobro 90%? Isso é uma afronta 

com a população cuiabana. Nós vamos trazer o Ministério Público, a Defensoria Pública, a ARSEC. 

Vamos convidar os nobres Deputados para nos ajudar a defender o interesse da população cuiabana 

que está sofrendo e perecendo com a Concessionária que só veio para cá para explorar. 
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Não tem nenhum compromisso! 

Qual é o trabalho social que essa Concessionária tem? 

Eu estou com um Projeto na Câmara da cobrança de esgoto escalonado, Deputado 

Jajah Neves, que é a maior irresponsabilidade e imprudência de uma Concessionária que até agora 

só está cometendo crime ambiental e colocando a mão no bolso do trabalhador de forma injusta. 

Convido os nobres Pares para que me ajudem em uma Audiência Pública a fazer 

justiça àqueles que precisam deste Parlamento Estadual. 

O Sr. Jajah Neves – Vossa Excelência me permite um aparte, nobre Deputado? 

O SR. MARCREAN SANTOS – Eu concedo um aparte ao nobre Deputado Jajah 

Neves. 

O Sr. Jajah Neves – Primeiramente, eminente Deputado Marcrean Santos, dizer 

que é um prazer vê-lo neste Parlamento trazendo para esta Casa o sentimento do povo cuiabano. Isso 

não vem de forma simples! Isso vem de forma vivenciada por Vossa Excelência. É um Parlamentar 

atuante neste Município que traz um sentimento do povo mais simples, do povo mais humilde, que 

não tem saneamento. 

Vossa Excelência, agora, deu números, porque é conhecedor. O nosso Rio Cuiabá 

sendo dizimado. Vemos propagandas maravilhosas da Águas Cuiabá, mas é um desrespeito com o 

cidadão.  

Quero dizer a Vossa Excelência que está de parabéns por já chegar a esta Casa 

trazendo um tema de tão grande relevância e dizer que conte com o nosso apoio. Vossa Excelência 

está no caminho certo. O povo de Cuiabá não pode continuar sofrendo da maneira que está. E esse é 

um sentimento de quem traz com conhecimento, com números com dados. Cadê o prefeito Emanuel 

Pinheiro para responder para o povo de Cuiabá? Ou será que ele esta preocupado com o paletó, com 

os maços de dinheiro do bolso? 

Respeite o povo, Sr. Emanuel Pinheiro, e traga uma resposta! Poupe o povo 

cuiabano que não merece isso! 

Vossa Excelência, Deputado Marcrean Santos, tem o meu apoio dentro deste 

Parlamento para defender o povo deste Município que está largado às traças e que não merece ter 

um representante desse peso, dessa envergadura que decepciona o povo deste Município.  

Conte com o nosso apoio, nobre Deputado! 

O Sr. MARCREAN SANTOS – Obrigado, nobre Deputado! 

Quero aqui dizer para Vossa Excelência que essa herança não foi do nosso Prefeito 

Emanuel Pinheiro. Ela foi deixada pelo finado Sr. Júlio Pinheiro, que sancionou, na época, e o 

Prefeito Emanuel Pinheiro sensível a causa e relevamos o projeto a ele, da cobrança do esgoto 

escalonado com 100% da aprovação do Parlamento Municipal. 

Só que iremos mais longe! A concessionária não tem mais responsabilidade e o 

Prefeito Emanuel Pinheiro está conosco para se posicionar e colocar a concessionária no seu devido 

lugar, porque o contrato de concessão foi feito em 2012, quando eu não era nem Vereador, e foi feita 

uma amarração, quiçá dá direito para a concessionária, mas ela não tem dever perante a sociedade 

que merece respeito, que merece atenção e comprometimento.  

O maior crime ambiental que essa concessionária esta cometendo é de estar 

acabando com o Rio Cuiabá, que é o maior patrimônio natural. Está matando os peixes, acabando 

com o rio e acabando com o sonho dos pescadores, dos ribeirinhos, daqueles que têm o rio como 

fonte de alimento e como fonte de vida. Por isso eu conclamo esta Casa de Leis para me ajudar. 

Quero agradecer o Presidente desta Casa, o Deputado Eduardo Botelho, que esteve 

numa Audiência Pública na Câmara tratando desse tema conosco. Já dei entrada no Ministério 

Público, e vamos fazer outra Audiência Pública no Parlamento Estadual para que o Ministério 
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Público se manifeste, bem como a Defensoria Pública e a ARSEC, em relação à desordem, à falta de 

compromisso da Águas Cuiabá, porque senão o tempo vai passar, ela não vai fazer nada e só está 

lesando e tirando o dinheiro do trabalhador. 

Quantos bairros de Cuiabá que nem esgoto têm e que essa concessionária cobra? 

Como é que eu cobro... Eu contrato 27% do esgoto e cobro 90%! Isso é uma injustiça, isso é lesar a 

população cuiabana, que merece o nosso respeito, o nosso apoio e ser tratada com dignidade. Essa 

empresa não merece! Eu vou apresentar uma nota de repúdio contra a concessionária de esgoto e 

água da Capital aqui do Estado de Mato Grosso, Cuiabá. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Convido os Deputados que 

estão fora do plenário para que venham para cá para começarmos as votações, a Ordem do Dia. 

Convido os Deputados novamente, os que estão registrados no plenário, o 

Deputado Nininho está aqui, os Deputados Valdir Barranco, Wagner Ramos, Oscar Bezerra, Jajah 

Neves, Marcrean Santos, Dilmar Dal Bosco, Pedro Satélite, Zeca Viana, Saturnino Masson, 

Professor Allan Kardec, Gilmar Fabris, Sebastião Rezende, Zé Domingos Fraga, Wilson Santos, 

para que venham para o plenário para começarmos a Ordem do Dia. (PAUSA) 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Valteir 

Quirino dos santos, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda 

população de Indiavaí - MT, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de 

maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Arnóbio 

Vieira de Andrade, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda 

população de Marcelândia, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de 

maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Valcir 

Donato, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda população de 

Itaúba, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Jeferson 

Ferreira Gomes, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda 

população de Comodoro, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de 

maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, a Srª Dalva 

Maria de Lima, Prefeita Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda 

população de Cocalinho, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de 

maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Jeovan 

Faria, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda população de 

Campinápolis, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Lairto 

João Sperandio, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda 

população de Alto Taquari, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de 

maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Fausto 

Aquino de Azambuja Filho, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a 

toda população de Luciara, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 10 de 

maio.  
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Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Altir 

Antônio Peruzzo, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda 

população de Juína, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 09 de maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Reinaldo 

Diniz, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda população de 

Ribeirão Cascalheira, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 03 de maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Leocir 

Hanel, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda população de 

Nobres, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 01 de maio. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Oscar Bezerra, ao Sr. Rubens 

Roberto Rosa, Prefeito Municipal, extensiva ao Presidente da Câmara Municipal e a toda população 

de Nova Canaã do Norte, pelo transcurso do aniversário do Município, comemorado no dia 13 de 

maio. 

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

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

O Sr. Gilmar Fabris (FORA DO MICROFONE) – Concede-me a palavra, pela 

Liderança, Sr. Presidente? 

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

Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa presente, 

aqueles que nos assistem neste momento. 

Sr. Presidente, pedi pela Liderança somente para registrar que, na data de ontem, 

estive na cidade de Rondonópolis e tive a felicidade de fazer uma visita ao atual Prefeito, 

companheiro e amigo, nosso ex-Deputado Zé Carlos do Pátio. Quero registrar a maneira carinhosa 

como nos recebeu. 

Isso é importante na vida política, porque, às vezes, não se vê mais isso, essa 

cordialidade. Liguei para ele e ele disse: “Deputado, recebo Vossa Excelência a hora que quiser e 

precisar.”. Marcamos horário e lá estive, tinha alguns assuntos a resolver com ele, de ordem 

administrativa e de emendas que para aquela cidade mandei. E ele convidou e convocou os 

Secretários que, ora, eram da pasta, e assim pediu imediata adesão, e resolveu. 

Então, às vezes, nós vemos falar, chegando a cidade de Rondonópolis: “Ah! O 

Prefeito Zé não vai bem...”. Esse é o mal de todo lugar. Se chegar a São Paulo, pegar o táxi e 

perguntar como que está o Prefeito de São Paulo, de cara o homem vai falar: “Muito ruim. 

Pensávamos... Era esperança e não está bem.”. 

Mas eu quero dizer que a cidade de Rondonópolis, primeiro, precisa dar, se 

necessário, apoio maior ao Prefeito Zé Carlos do Pátio; depois, nós, Deputados, que somos da 

região, que também já vêm apoiando... É jovem, entusiasta, trabalhador e realmente está com a 

decisão no pé da palavra.  

Gostei, porque eu gosto do sim, sim; não, não. É para fazer, é para atender. É 

assim que eu fui recebido na Prefeitura de Rondonópolis. Eu quero fazer esse registro aos colegas 

que são amigos dele também: qualquer um de Vossas Excelências que lá for, vai ser bem recebido.  

E dizer a Vossa Excelência, Prefeito Zé Carlos do Pátio, muito obrigado pela 

atenção que nos deu, e tenha a certeza que quero sempre retribuir, nesta Casa, não só com a cidade 

de Rondonópolis, mas também com Vossa Excelência, como Prefeito. 

Era só, Sr. Presidente!  
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Moção de Aplausos, de autoria 

do Deputado Saturnino Masson, à UNEMAT - Campus de Tangará da Serra pelos 12 anos de 

implantação do curso de bacharelado em Enfermagem. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Zé Domingos Fraga, às 

autoridades e a população do Município de Sorriso por ocasião da comemoração do seu aniversário, 

comemorado no dia 13 de maio. 

Em discussão... 

O Sr. Zé Domingos Fraga – Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 

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

nobre Deputado Zé Domingos Fraga. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA – Sr. Presidente, colegas Deputados, em especial 

o meu colega Deputado Mauro Savi. 

Eu pedi para discutir até porque esta Moção de Congratulação está dirigida não só 

ao Município de Sorriso, como também a mais de 80 mil pessoas que residem no Município de 

Sorriso.  

O Município de Sorriso, igual a tantos outros Municípios, dentre eles o Município 

de Tangará da Serra, Deputados Wagner Ramos e Saturnino Masson, no próximo dia 13, estará 

completando mais um ano de emancipação política e administrativa.  

E o Município de Sorriso não foge a regra dos Municípios produtores, Municípios 

designados não só pelo seu tipo de solo, de vegetação, mas pela força de trabalho da sua gente como 

Municípios do agronegócio. 

E Sorriso, Deputado Mauro Savi, cidade que acolheu tanto Vossa Excelência 

quanto eu tão bem, através da Lei nº 10.592/17, foi designada a capital do agronegócio nacional.  

Eu quero aqui, Deputado Mauro Savi, da mesma forma que Vossa Excelência, 

primeiro parabenizá-lo, não só o seu município, pela sua pujança, pela sua pouca idade, 32 anos, 

mas de muita luta, de muito trabalho e, acima de tudo, de muita conquista.  

É um município que tem uma das melhores qualidades de vida do Brasil e do 

Estado de Mato Grosso. É o maior produtor de grãos do Brasil e do mundo, em especial a soja, mais 

de seiscentos mil hectares, campeão de milho safrinha, um dos grandes produtores de algodão, e um 

município que, graça à forma empreendedora da sua população, está buscando agregar valor a sua 

riqueza, transformar proteína vegetal em proteína animal, através da Marombi Frango, através da 

suinocultura, via frigorífico, que é um dos maiores do Estado de Mato Grosso de suinocultura, do 

nosso amigo Lucietto. Da mesma forma, está agregando valor naquilo que nós produzimos com 

muita competência que é a soja, através da Caramuru, enfim, e agora o município deve ter uma das 

maiores usinas de álcool de milho de Mato Grosso e do Brasil. 

Então, eu quero aqui congratular com esta população, e ao mesmo tempo 

agradecer, Deputado Pedro Satélite, pela oportunidade que essa população e esse município me 

deram, não só a mim, mas a todos os brasileiros que entenderam que Sorriso era um porto seguro, 

tanto para alavancar o seu empreendimento, melhorar a sua qualidade de vida, mas, acima de tudo, 

dar oportunidade a este cidadão na área política. Lá foi onde tive a felicidade de ser vereador, tive 

oportunidade de ser prefeito e três vezes deputado, tendo uma votação expressiva, a mais votada, 

entre todos os municípios ao qual eu fui votado é o município de Sorriso. 

Então, eu quero congratular com essa população e aproveitar a oportunidade, não 

só para parabenizar, mas para dizer muito obrigado. Passo a palavra ao Deputado Mauro Savi, que 
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também é um grande contribuinte do progresso, do desenvolvimento daquele município e, com 

certeza, é tão grato como eu. 

Com a palavra, Deputado Mauro Savi. 

O SR. MAURO SAVI - Obrigado, nobre Deputado, somo a minha assinatura 

nessa Moção, Sr. Presidente, nobres Pares, Deputado Zeca Viana. 

 Não só quero agradecer, mas dizer a Vossa Excelência o quanto foi importante a 

sua participação política aqui no município. Começou como vereador, após isso, prefeito, prefeito 

reeleito, descansou um mandato e voltou novamente como prefeito, após isso migrou a Deputado, 

são três mandatos de Deputado, perfazendo sete mandatos no Município de Sorriso. 

São 32 anos de emancipação política de uma história que você ajudou a construir. 

Então, tanto eu como Vossa Excelência, somos gratos politicamente àquele município, nós 

construímos o que temos hoje naquele município. 

Então, como Vossa Excelência mesmo diz aqui, Deputado Zé Domingos Fraga, o 

Município de Sorriso é feito não só de gaúcho, não só de soja, mas de pessoas que para lá vieram, 

criaram sua estrutura, sua família, uma terra de oportunidades a todos, isso dá uma alegria. 

Eu falei hoje com uma pessoa de Cuiabá. Ele disse uma coisa muito importante, 

ele falou: “Cuiabá é a capital, parece grande, mas é tão pequena, todos os dias todo mundo se 

encontra”, ainda falou na questão das pessoas. Eu falei que eu tenho orgulho de morar em Cuiabá, 

morar hoje em Cuiabá pela questão do meu mandato, mas convivo diariamente, ou periodicamente 

em Sorriso. E nós conseguimos sentar numa mesa, lá em Sorriso, o “cara” que planta dez mil 

hectares por conta e o que trabalha num caminhão com o mesmo respeito, isso porque quem chegou 

a Sorriso, ou a maioria - ou 100% - chegou sem nada, então, criou o que tem hoje em cima do 

trabalho, da produção e principalmente da oportunidade que Sorriso dá ás pessoas que chegam lá. 

Então, Deputado Zé Domingos Fraga, quero dizer, de coração, o carinho que tenho 

por Vossa Excelência, e até por nunca ter votado em Vossa Excelência, mas é o respeito que eu 

tenho pela sua história naquele município. 

Sorriso te agradece muito isso, tenho certeza de que Vossa Excelência fez muito 

por aquela cidade e hoje mesmo agradece pelo mandato que teve. Parabéns a você, parabéns a 

Sorriso, muito obrigado. 

O SR. ZÉ DOMINGOS FRAGA - Obrigado, Deputado Mauro Savi pela sua 

participação, eu peço que sua fala seja incorporada à fala deste parlamentar. Mas nós não 

poderíamos deixar, Sr. Presidente, de dizer o que representa Sorriso, hoje, no contexto econômico e 

social do Estado de Mato Grosso. É a quarta maior arrecadação do Estado de Mato Grosso, é a 

quinta arrecadação própria do Estado de Mato Grosso. 

É um Município, Deputado Zeca Viana, igual ao Município de Primavera do 

Leste, dotado de infraestrutura, onde quase 100% da sua população não só tem água tratada, como 

dentro dos próximos dois anos, 100% da sua população terá esgoto tratado em seus domicílios. É 

um Município que tem um hospital regional que eu tive a felicidade, quando Prefeito, de criá-lo, 

junto com o Governador Jayme Campos, na época; é um Município que tem três faculdades, tem 

IFMT, tem aeroporto, com voos regionais, enfim, um Município que tem hospital privado, dois 

hospitais privados, e há um que não tem nenhum hospital em Cuiabá que tem os equipamentos de 

ponta, de última geração, como é o Hospital 13 de Maio, com mais de sete mil metros quadrados de 

área coberta. Enfim, é um Município que nos dá orgulho de sermos cidadãos e, acima de tudo, nos 

dá orgulho por, como bem disse o Deputado Mauro Savi, fazermos parte da sua história. 

Finalizo, parabenizando mais uma vez o Município de Sorriso, parabenizando a 

sua população, que de uma forma ordeira, mesmo sendo a sua população a maioria do centro sul do 
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País, nos deu a oportunidade, como mato-grossense e cuiabano que sou, para que pudéssemos fazer 

parte da sua história, sendo o seu administrador durante o período de 12 anos. 

Portanto, muito obrigado, parabéns, Sorriso! 

Parabéns, população de Sorriso! 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Parabéns ao Deputado Zé 

Domingos Fraga, parabéns a Sorriso. 

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

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

Expediente. 

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Zé Domingos Fraga, às 

autoridades e à população do Município de Alto Taquari, por ocasião da comemoração do seu 

aniversário, no dia 13 de maio. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. 

Rodivaldo Ribeiro, pelo lançamento do livro de ficção “Essa Armadilha, o Corpo”, no dia 07 de 

maio do corrente ano, que traz textos escritos de 2002 a 2016, lançado pela portuguesa Chiado 

Editora, e será distribuído no Brasil, Europa, Angola, Cabo Verde e Moçambique. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, às senhoras 

participantes da Rede Mães Empreendedoras, grupo formado por mulheres que empreendem na 

maternidade em Mato Grosso, e que realizarão um ciclo de palestras entre os dias 08 a 12 de maio 

aberta ao público, especialmente às mulheres, no Shopping Pantanal. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, às mulheres 

que integram a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em virtude da comemoração do Dia da 

Mulher Policial Civil do Estado de Mato Grosso, em razão dos relevantes serviços prestados ao 

Estado. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, à SD PM 

Claudia Kafer, pelos seus relevantes trabalhos na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, à TEN CEL 

PM Rosalina Gomes de Pinho, pelos seus relevantes trabalhos na Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso. 

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

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

Moção de Pesar, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao Sr. Mário Luiz 

Andrade. 

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

que a aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovada. Vai ao Expediente. 
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Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, a Srª PM 

Claúdia Kafer, Srª Ten. Cel. PM Rosalina Gomes De Pinho, pelos seus relevantes trabalhos na 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. 

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

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

Moção de Congratulação, de autoria do Deputado Guilherme Maluf, ao tempo que 

cumprimenta as senhoras homenageadas, em virtude da comemoração do Dia da Mulher Policial 

Civil do Estado de Mato Grosso e em razão dos relevantes serviços prestados ao Estado, sempre se 

destacando pelo comprometimento, dedicação e eficiência e pelos relevantes trabalhos na Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso. 

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

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

Indicações de autoria dos Srs. Deputados Professor Allan Kardec e Zé Domingos 

Fraga, apresentadas no Pequeno Expediente desta Sessão. 

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

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

Expediente. 

Peço aos Deputados assumirem suas bancadas para que possamos votar os Vetos. 

Lembramos que as votações são SIM pela derrubada do Veto e NÃO, quando você for favorável à 

matéria vetada. Então, SIM derruba o Veto, e NÃO você apoia o veto e a manutenção dele. 

Em discussão única, Veto Total nº 49/17, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 325/16, 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 Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça à manutenção do Veto. 

Em discussão o Parecer...  

O Sr. Wilson Santos - Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 

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

Deputado Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS - Excelência, já foi votado e mantido o veto na última 

Sessão. Eu sou o autor desse projeto e orientei a base que votasse pela manutenção do Veto do 

Governador. Foi 13x0. Essa matéria já foi apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (EDAURDO BOTELHO) – Peço à Consultoria Jurídica da 

Mesa Diretora...  

Deputado, pelo registro, foi pedida vista pela Deputada Janaina Riva. 

O SR. WILSON SANTOS – Sr. Presidente, então, quero orientar a base que vote 

NÃO pela manutenção do Veto. Eu sou o autor, mas não posso ser incoerente no nosso 

encaminhamento. Então, que a base vote pela manutenção do Veto. Já encaminhamos, inclusive, 

esse projeto com o de Vossa Excelência e da Deputada Janaina Riva ao Governador para que ele 

faça o encaminhamento desses projetos, porque o que há de inconstitucionalidade é o chamado vício 

de iniciativa. Então, vamos votar pela manutenção do Veto. NÃO. 

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

Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Solicito a assessoria técnica a abertura do painel. Em votação. (PAUSA) Votaram 

15 Srs. Deputados, sendo 03 votos SIM e 12 votos NÃO. Mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Total nº 50/17, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 57/15, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, que dispõe sobre a 
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obrigatoriedade de instalação de cisternas em todos os lava-car, lava-truck que utilizem mais de 

20m³ de água, no âmbito do Estado de Mato Grosso. Com Parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do Veto. 

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação... 

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

Solicito à assessoria técnica a abertura do painel.  

Votaram 15 Srs. Deputados, sendo 03 votos SIM e 12 votos NÃO. Mantido o 

Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Parcial nº 06/18, aposto pelo Poder Executivo ao Projeto 

de Lei nº 537/17, 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 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à manutenção do Veto.  

Em discussão o Parecer... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – A pedido do Deputado 

Guilherme Maluf eu vou fazer uma inversão de pauta. 

Em discussão única, Veto Total nº 09/2018, aposto pelo Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei nº 197/16, de autoria do Deputado Sebastião Rezende, que obriga os postos estaduais 

de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para previamente 

informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamento para sua retirada. Com o Parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à derrubada do Veto.  

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Sebastião Rezende (FORA DO MICROFONE) – Para discutir, Sr. 

Presidente. 

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

Deputado Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Srs. Deputados, na verdade, o 

nosso objetivo quando propusemos esse Projeto de Lei foi, exatamente, facilitar a vida das pessoas. 

No momento em que a pessoa já tem cadastro feito na Farmácia de Alto Custo. O que nós queremos 

é que ao chegar aquele medicamento, ela seja avisada para evitar os problemas que temos tido, 

Deputado Guilherme Maluf, do paciente já sofrido, já com uma vida difícil, infelizmente, ter que 

ficar correndo lá na Farmácia de Alto Custo, na fila, esperando ser atendido e, infelizmente, em 

alguns momentos a sua saúde mais prejudicada ainda.  

O que nós queremos é exatamente fazer com que, ao chegar o medicamento da 

pessoa que está cadastrada, ela possa ser avisada. E tendo o seu cadastramento no seu celular já 

possa ser avisada e ela vai com tranquilidade à Farmácia de Alto Custo receber e retirar esse 

medicamento. Esse é o objetivo do Projeto.  

Isso não causa nenhum problema ao Poder Público, não traz ônus, não aumenta 

custo, Deputado Wilson Santos, vai facilitar a vida das pessoas.  

Então, essa é a defesa que eu faço. Obviamente, se os nobres Deputados 

entenderem, como eu, que já tendo esse cadastro dessa pessoa, o servidor vai apenas ligar para ele e 

dizer: “Olha, seu medicamento chegou”, passar uma mensagem de whatsApp, uma mensagem de 

texto. Acho que isso vai minimizar a dor, principalmente, daqueles que utilizam o medicamento de 

alto custo.  

Então, fica aqui o nosso pedido. Se houver o entendimento dos nobres Deputados 

na derrubada do Veto, fica o meu pedido para que votem SIM.  

Muito obrigado! 
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Continua em discussão. 

Encerrada a discussão. Em votação... 

Quero lembrar que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o Veto. O Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela derrubada do Veto. 

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

Votaram 15 Srs. Deputado, sendo 10 votos SIM e 05 votos NÃO. Portanto, está 

mantido o Veto. 

Em discussão única, Veto Total nº 21/18, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 57/16, de autoria da Deputada Janaina Riva, que institui a política estadual para a 

População em situação de rua no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Com Parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Zeca Viana – Para discutir, Sr. Presidente. 

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

nobre Deputado Zeca Viana. 

O SR. ZECA VIANA – Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Sr. Presidente, eu vou pedir vista do Projeto pela ausência da Deputada Janaina. 

Eu acho mais do que justo respeitarmos a ausência de qualquer Parlamentar que esteja ausente na 

hora da votação de seus Vetos.  

Então, eu já quero antecipar a Vossa Excelência que todos os Vetos aí sobre a 

mesa para serem votados, hoje, da Deputada Janaina, eu vou pedir vista. Ela vai estar amanhã aqui 

no plenário e aí decide se vai fazer um questionamento para que derrubemos ou mantemos o Veto. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Deputado, na verdade, não tem 

mais direito a pedido de vista. O que eu posso fazer é tirá-lo da Ordem do Dia e colocar amanhã. 

Não tem mais direito a pedido de vista. 

O SR. ZECA VIANA – Tudo bem! Mas eu pedi para o senhor fazer inversão de 

pauta, o senhor não quis. Então, não tem mais direito a nada aqui, não? 

Eu pedi para Vossa Excelência que fizesse a retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Eu vou retirar.. 

O SR. ZECA VIANA – Então, eu concordo. O mínimo de respeito, eu acho que é 

bom para com o Parlamentar por não estar presente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Veto... 

O Sr. Wilson Santos – Sr. Presidente, solicito a palavra para explicar isso aí. 

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

Wilson Santos. 

O SR. WILSON SANTOS – Não há mais possibilidade de pedido de vista, Vossa 

Excelência foi muito claro em relação a isso. Regimentalmente, não possibilidade para ninguém, 

nem para o autor do Projeto. 

Nós fizemos, aqui, na votação anterior uma combinação: como esse Projeto 

institui a política estadual para a população em situação de rua, os Parlamentares não têm direito de 

fazer essa proposição. Se fizer, caracteriza o vício de iniciativa. E para não perdemos uma provável, 

inteligente, oportuna e necessária legislação, nós acordamos com a Deputada Janaina Riva e já 

encaminhamos a Casa Civil, na semana passada, esse Projeto para que a Casa Civil encaminhe para 

este Parlamento a mesma propositura para que não haja o vício de iniciativa, sob pena de 

derrubamos o Veto, o que não vai acontecer aqui. Mas caso acontecesse à derrubada e viesse a 

tornar-se legislação, o Ministério Público ou alguma outra instituição, com a prerrogativa para tal, 
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propusesse uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e prejudicasse a entrada em vigor de uma 

legislação, repito, oportuno, inteligente e necessária. 

Essa matéria já está na Casa Civil junto com um projeto de Vossa Excelência, 

Deputado Eduardo Botelho, que propõe toda recomposição da mata ciliar do Rio Cuiabá, e em breve 

chegará a Casa, com autoria do Executivo. 

Eu tenho certeza que vamos aprovar de maneira rápida e haverá sanção do 

Executivo e essas legislações entrarão em vigor. Foi a forma que encontramos de conciliar, de 

impedir que uma proposta inteligente, oportuna e necessária se perdesse por burocracia, se perdesse 

no aspecto da inconstitucionalidade. 

 Por isso, quando eu fui, nesta tarde, à tribuna pedir que o meu projeto fosse 

mantido o Veto do Executivo, esse Projeto voltará ao Parlamento, encaminhado, desta feita, pelo 

Executivo e vamos apreciá-lo com tranquilidade e aprová-lo. É a palavra da Liderança que está 

sendo garantida aqui.  

Em breve, essas matérias retornarão a Casa para que não haja nenhum risco. Isso 

já foi combinado com a Deputada Janina Riva e também com Deputado Eduardo Botelho em 

relação a essas duas mateias. 

Então, eu queria só trazer aqui esse esclarecimento. O Deputado Zeca Viana pode 

ficar tranquilo, porque já houve a combinação... Inclusive, já encaminhou à Deputada Janaina Riva e 

ao Deputado Eduardo Botelho cópia do ofício que fiz do encaminhamento a Casa Civil dessas 

respectivas matérias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Em discussão única, Veto 

Parcial nº 01/18, de autoria do Poder Executivo, aposto ao Projeto de Lei nº 03/17, Mensagem nº 

06/17, 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. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Zé Domingos Fraga – Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 

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

nobre Deputado Zé Domingos Fraga. 

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

Pedi para discutir, Sr. Presidente, porque se trata de uma Mensagem do Poder 

Executivo, encaminhada para esta Casa, que versa sobre a necessidade da criação do Conselho 

Estadual e Desenvolvimento Rural Sustentável. 

No art. 4º o Governo propunha criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável e no bojo da criação desse Conselho o Governo estabelecia que o Conselho seria criado 

por Decreto. 

É uma prática, Srs. Deputados, com a qual eu não concordo, porque deixa de ser 

uma prática transparente com relação à composição e formação desses Conselhos.  

Este Parlamentar, para que pudesse ficar público os membros que pudesse fazer 

parte desse Conselho, no art. 4º estabeleceu no § 1º que os Conselhos Representante do Poder 

Público serão constituídos por membros das seguintes instituições:  

“I - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários; 

II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC; 

III - Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA; 

V - Empresa Mato-grossense de Pesquisa e Extensão Rural; 

VI - Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso – INDEA; 
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Do lado da sociedade civil organizada quem deveria fazer parte do conselho: 

I - Sindicato e Organização das Cooperativas do Brasil – OCB,  

II - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso- 

FETAGRI;  

III - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 

IV- Federação da Agricultura e Pecuária – FAMATO;  

V - Serviço Nacional de Aprendizado- SENAR/MT. 

Ou seja, Srs. Deputados, não vejo nenhum vício nesse projeto e não estou dando 

nenhuma atribuição ao Governo do Estado. 

Entendo que passa a ser uma prerrogativa desta Casa estabelecer que quando se 

propõe criar o Conselho de Movimento Rural Sustentável, ao invés de o Governo estabelecer por 

decreto, que já pudéssemos fazer constar na Lei, no art. 4º, § 1°, como seria composto esse 

Conselho. 

Portanto, peço que vênia aos Srs. Deputados, ao Líder do Governo, até porque, no 

meu entender, não existe nada que traga prejuízo estabelecermos que esses representantes natos do 

Governo, que seria de fato, até porque já passei pela Secretaria de Agricultura Familiar, e dentro 

desses conselhos, Deputado Valdir Barranco, tanto essas Secretarias do Governo já faziam parte, as 

entidades do terceiro setor também já faziam parte desse Conselho de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, simplesmente tentei dar uma contribuição, ao invés do Governo fazer por decreto, ficar 

nominando de acordo com seus interesses, já poderiam estar na Lei quando propusesse a criação do 

Conselho e a sociedade civil pudesse tomar conhecimento de quais são órgãos do Governo, por 

meio de Secretarias afins, poderiam fazer parte desse conselho ligado justamente à agricultura, como 

também quais os órgãos do setor poderiam fazer parte desse Conselho de Desenvolvimento Rural 

Sustentável.  

Portanto, peço vênia aos Srs. Deputados e ao Líder do Governo, para que 

possamos estabelecer em Lei já quais são os órgãos e secretarias que fazem parte do Conselho de 

Desenvolvimento rural Sustentável. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Encerrada a discussão ao Veto n° 01/2018. Em votação... 

Lembrando que SIM derruba e NÃO mantém o Veto. 

Deputados assumam suas bancadas. 

Deputado Pedro Satélite...  

Pode abrir a votação. 

Veto n° 01/2018, com 08 votos SIM e 06 NÃO.  

Mantido o veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Total nº 22/2018, de autoria do Poder Executivo, aposto 

ao Projeto de Lei nº 287/2015, de autoria do Deputado Mauro Savi, que reconhece aos funcionários 

da Administração Pública Direta e Indireta, Portadores de Necessidades Especiais (PNE) ou aqueles 

que possuam filhos ou, ainda, seja responsável por alguém nestas condições, a prioridade de 

horários de trabalho diferenciado, adequando-se à rotina que desenvolvam. Com parecer Favorável 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela manutenção do Veto. 

Em discussão... 

O Sr. Mauro Savi – Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir. 

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

Deputado Mauro Savi. 

O SR. MAURO SAVI – Sr. Presidente, vou... 
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O Presidente e relator é o Deputado Pedro Satélite, os membros... Não dá para 

achar. 

Em cumprimento às razões do Veto Total ao Projeto que reconhece aos 

funcionários da Administração Pública Direta ou Indireta com necessidades especiais, eu não queria 

discutir essa questão, meu Líder Deputado Wilson Santos, mas se privarmos pela 

inconstitucionalidade, ilegalidade ou vício de iniciativas, dificilmente vão passar aqui, a não ser 

Moção de Aplausos e Títulos de Cidadão, e ainda complicando, porque alguns currículos aqui - 

Vossa Excelência que assinou - não passam nem como Título de Cidadão. 

Então, quero pedir aos nobres Pares, Deputado governista Wagner Ramos, pedi a 

Vossa Excelência, isso é tão simples, vai contra o Relator, pedir aos nobres Pares que votem SIM, 

porque isso vem do anseio da categoria, da entidade, que existe, sim, uma deficiência e que tem que 

se adequar ao horário de trabalho. É uma questão lógica. Já se dá tanta regalia às pessoas que não 

precisam! Então, eu acho que, no mínimo, justifica o nosso trabalho nesta Casa. 

Obrigado, Sr. Presidente! 

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. 

Repetindo, NÃO mantém o Veto, SIM derruba o Veto. 

Encerrada a votação. Votaram 14 Srs. Deputados, sendo 10 votos SIM e 04 votos 

NÃO. Portanto, mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Em discussão única, Veto Total nº 19/18, aposto pelo Poder Executivo, ao Projeto 

de Lei Complementar nº 21/17, de autoria de Lideranças Partidárias, que altera a Lei Complementar 

n º 269, de 22 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso e dá outras providências. Com o Parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação pela derrubada do Veto.  

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação... 

Lembrando que SIM derruba o Veto e NÃO mantém o Veto. Quem quer derrubar 

o Veto vote SIM. 

Pode abrir o painel. (PAUSA) 

Portanto, 16 (dezesseis) Srs. Deputados presentes, sendo 15 (quinze) SIM e 01 

(um) NÃO o Veto está derrubado. 

Em discussão única, Veto Total nº 07/18, de autoria do Poder Executivo, aposto ao 

Projeto de Lei nº 422/16, Dep. Eduardo Botelho, que dispõe sobre a fila única para a cirurgia 

bariátrica no Estado de Mato Grosso. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação pela derrubada do Veto. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Guilherme Maluf – Sr. Presidente, solicito a palavra, para discutir.  

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

nobre Deputado Guilherme Maluf. 

O SR. GUILHERME MALUF- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

O Deputado Eduardo Botelho foi muito feliz quando propôs este Projeto de Lei. 

Mato Grosso e Cuiabá vivem uma epidemia de obesidade.  

Inclusive, este que vos fala tem sobrepeso, Deputado Wagner Ramos, e Vossa 

Excelência, também, se enquadra nessa patologia, Deputado Sebastião Rezende; o bugadinho, 

Deputado Mauro Savi está ali no borderline, no limite. 

Então, Srs. Deputados, vejam bem, os senhores que são pessoas orientadas, 

capacitadas, têm esse problema de obesidade, quanto mais a população que não dispõe de nutrólogo, 
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que não dispõe de endocrinologista! Há a necessidade de se fazer a cirurgia bariátrica. Então, eu não 

conformo se nós não tivermos essa visão voltada para a correção dessas cirurgias que, hoje, já é uma 

prática comum.  

Antigamente, Deputado Mauro Savi, não era uma prática comum. Hoje, já há 

múltiplas equipes que fazem essa cirurgia, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. 

Então, o Deputado Botelho foi muito feliz na apresentação deste Projeto e eu peço 

aos Srs. Deputados que nós possamos derrubar esse Veto. Por quê? Cada paciente desse que não 

passar pela cirurgia é um paciente que vai enfartar, Deputado Wilson Santos, que vai ter diabetes, 

que vai à UTI e a conta vai ficar mito mais cara. É uma questão de ponderação financeira. Uma 

cirurgia agora resolve o problema ou será um doente que carregaremos pelo Sistema Único de Saúde 

por anos. 

Então, eu peço a colaboração dos Senhores para a derrubada do Veto a este Projeto 

do Deputado Eduardo Botelho. 

Portanto, eu estou pedindo que votem SIM pela derrubada do Veto. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Portanto, vamos à votação. 

Lembrando que SIM derruba o Veto, NÃO mantém o Veto. 

Pode abrir o painel. 

Com 11 (onze) votos SIM e 05 (cinco) NÃO. O Veto está mantido. Em discussão 

única, Veto Parcial nº 03/2018, aposto ao Projeto de Lei nº 544/2017, de autoria de Lideranças 

Partidárias, que dispõe sobre alterações no Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso - 

PROALMAT, e dá outras providências. Com o Parecer da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária pela manutenção do Veto. 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. Sebastião Rezende – Para discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Para discutir, Deputado 

Sebastião Rezende. 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse é o projeto 

em que colocamos uma emenda, até entendendo a oportunidade que os produtores de algodão 

podem ter para auxiliar as comunidades terapêuticas, Deputado Valdir Barranco. 

Em nenhum momento, isso causa prejuízo ao projeto, o que vai acontecer é que o 

produtor de algodão, ao contribuir com a comunidade terapêutica, vai apresentar à associação e vai 

dizer: “Eu já fiz a minha contribuição aqui”. A comunidade terapêutica hoje vive com muita 

dificuldade e não tem ajuda do Poder Público, quer seja municipal, estadual, federal, e vai poder 

com essa nossa emenda ter oportunidades. 

Mas, eu gostaria de ouvir o Deputado Zé Domingos Fraga. 

O Sr. Zé Domingos Fraga – Obrigado, Deputado Sebastião Rezende. 

Deputado Sebastião Rezende, eu pedi o aparte para colaborar com Vossa 

Excelência, até porque nós já fomos parceiro numa iniciativa de uma ferramenta que criava o fundo 

de combate, prevenção e tratamento dos dependentes químicos no Estado de Mato Grosso, fundo 

esse que, infelizmente, nunca funcionou, até porque as fontes de receita não contribuíram para que o 

fundo hoje tivesse vida longa. 

Eu me recordo, Deputado Sebastião Rezende, que, nesse projeto de PROALMAT, 

coloquei uma emenda, até porque dizia que caberia à associação dos produtores de algodão investir 

em associações que desenvolvessem trabalho social mais ligado ao produtores de algodão. Eu me 

recordo que eu coloquei uma emenda de que tinha que ser comunidades carentes, e nada mais justo 

fazermos com que parte desse recurso possa também auxiliar essas pessoas que estão à margem da 

lei, criando problemas sociais incríveis a sua família. Infelizmente, hoje, no Governo não existe 
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nenhum programa que dê assistência a esses dependentes químicos ou que possa fazer com que ele 

possa voltar ao convívio da sua família e da sociedade. 

Sendo que esses dependentes químicos foram vítimas... Inclusive pagando uma 

carga tributária extremamente alta, que é a carga tributária de bebidas destiladas, que é uma carga 

alta, hoje estão dependentes químicos; e nós não temos nenhuma casa pública, e sequer temos uma 

fonte de recurso público que possa auxiliar essas casas terapêuticas, principalmente ligadas às 

Igrejas Evangélicas. 

Portanto, comungo com Vossa Excelência e peço aos Srs. Deputados, até porque 

não vai trazer nenhum prejuízo ao incentivo fiscal, eles continuarão sendo beneficiados na mesma 

quantidade, com a mesma grandeza, e simplesmente um pouco daquilo que eles investirem em 

atividade social mais ligada ao pessoal do algodão possa ser destinado para as casas terapêuticas do 

Estado de Mato Grosso. 

Muito obrigado! 

O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Muito obrigado, Deputado Zé Domingos Fraga. 

Vossa Excelência tem razão, anualmente precisa apresentar a contribuição. Em vez 

de fazer essa contribuição à associação, ele vai fazer a contribuição à comunidade terapêutica e 

apresentar à associação apenas o comprovante de que ele cumpriu com a obrigação que a lei 

estabelece. Vai continuar fazendo jus ao incentivo e poderá, dessa forma, auxiliar essas 

comunidades terapêuticas, que vivem com tanta dificuldade, e infelizmente não têm tido o respaldo 

de nenhuma instituição. 

Neste momento, nós, enquanto Parlamentar, temos a oportunidade de fazer justiça 

a essas comunidades terapêuticas, são mais de 100 comunidades terapêuticas. Nós fizemos um 

trabalho grandioso aqui. Esta Casa, Deputado Wagner Ramos, com a Câmara Setorial Temática que 

discutiu amplamente esse assunto, e que teve a participação das comunidades terapêuticas, sugeriu 

um decreto ao Poder Executivo para que todas essas comunidades pudessem ser credenciadas e ter 

mais facilidade nesse credenciamento. 

 Agora, é importante que nós tenhamos recursos e aqui é a oportunidade que o 

produtor de algodão terá de poder fazer essa contribuição e, como já disse o Deputado Zé Domingos 

Fraga, sem nenhum prejuízo, continuando tendo seu incentivo fiscal.  

Então, fica o apelo para todos os Srs. Deputados, vamos fazer justiça a essas 

comunidades terapêuticas, e, inclusive, possibilitando aos vários produtores de algodão que querem 

contribuir... Só que, infelizmente, eles são obrigados a fazer essa contribuição direto à associação, 

em vez de fazer isso, ao aprovarmos essa emenda, ele poderá fazer essa contribuição à comunidade 

terapêutica e levar apenas um comprovante. 

Então, fica o pedido para que nós possamos derrubar esse Veto, ou esse Veto 

parcial, aprovar essa emenda aqui e fazer justiça à centena de comunidade terapêutica que nós temos 

em nosso Estado, votando SIM, fica aí o nosso pedido. 

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

Total nº 03/18... 

Vou atender ao pedido do Deputado Sebastião Rezende, se todos concordam, e 

vou inverter a Pauta passando ele para baixo e colocando outros Vetos na frente. Eu estou 

invertendo a Pauta a pedido do Deputado Sebastião Rezende. 

Este Veto, pessoal, vamos prestar atenção um pouquinho nele, porque teremos que 

fazer duas votações. Por quê? O Veto ao Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Guilherme 

Maluf vetou 02 artigos. Então, votaremos artigo por artigo. Certo? 

Em discussão única, Veto Parcial nº 06/18, aposto ao Projeto de Lei nº 537/17, de 

autoria do Deputado Guilherme Maluf, que altera o dispositivo da Lei nº 8.211, de 26.11.04, que 
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dispõe sobre a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, para melhorar o regramento de 

escrituração de imóveis construídos em programas de habitação. Com Parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do Veto em relação ao art. 2º e Parecer 

da Comissão de Trabalho e Administração Pública pela manutenção do Veto em relação ao art. 3º. 

Então, há um veto que é em relação ao art. 2º e um veto em relação ao art. 3º. Nós 

podemos manter um e derrubar outro... 

Em discussão o Parecer... 

O Sr. 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. GUILHERME MALUF - Eu quero fazer uma explanação do que se trata o 

projeto. No passado, o Governador Blairo Maggi dispunha de recursos para habitação por meio do 

FETHAB, depois esses recursos migraram todos para o Governo Federal, a política de habitação 

mudou, o financiamento era do Governo Federal. E foi feita uma legislação, inclusive nesta Casa, 

que impedia a titulação, Deputado Zeca Viana, das casas desses conjuntos habitacionais para quem 

não fosse o primeiro titular. Mas veja bem: de lá para cá, quantos morreram? Quantos enfartaram, 

mudaram? Hoje, eu digo aos senhores que mais de 95% estão ocupadas por segundos ou terceiros, 

ou quartos habitantes. E aí veio, no ano passado, uma legislação federal chamada REURB, 

Deputado Wilson Santos, o REURB permite a titulação, não para o primeiro, o originário do título, 

desde que comprove a cadeia, permite a titulação. 

Então, meus amigos, estou pedindo aos senhores, são muitas famílias que precisam 

desses títulos. Hoje, da forma que está, ninguém consegue titular. Se os senhores forem ao Pedra 90, 

Residencial Sonho Meu, eu estive lá recentemente, ninguém tem o título, Deputado Saturnino 

Masson. Basta que derrubemos o art. nº 02 e enquadre a nossa legislação na legislação federal. É o 

que eu estou propondo aqui. 

Então, Deputado Wagner Ramos, eu estou pedindo aos senhores que me ajudem a 

derrubar esse art. nº 02 que está vetado, vamos derrubar o Veto, porque aí nós podemos fazer a 

titulação dessas residências. Caso contrário, vai ficar tudo do mesmo jeito, a Defensoria Pública 

esteve conosco lá, esse projeto foi sugestão da Defensoria Pública. 

Então, eu acredito que estamos fazendo justiça social e vocês sabem da 

importância da titulação. 

É isso, Sr. Presidente, estou encaminhando pela derrubada do Veto do art. 1º e o 

art. 2º pode ficar pela manutenção.  

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

Parecer do Veto do Art. 2º. Encerrada a discussão. Em votação... 

Peço a abertura do painel eletrônico para início da votação. 

Vamos votar primeiro o Veto do Art. 2º. 

Repetindo, NÃO mantém o Veto, SIM derruba o Veto. 

Encerrada a votação. Votaram 16 Srs. Deputados, sendo 10 votos SIM e 05 votos 

NÃO. Portanto, mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Continua em discussão o Parecer do Veto do Art. 3º. Encerrada a discussão. Em 

votação... 

O voto da Comissão de Trabalho e Administração Pública é pela manutenção do 

Veto em relação ao Art. 3º. 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... 
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Alguns Deputados não votaram e nós teremos que refazer essa votação, porque 

não deu o número de 13. Eu peço aos Deputados que prestem atenção na votação. Zerem o painel... 

O Sr. Guilherme Maluf - Sr. Presidente, eu me senti prejudicado em votar em duas 

partes assim. Eu peço a Vossa Excelência que retorne, inclusive à primeira votação, porque não tem 

quorum para votar a segunda parte. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mas na primeira deu quorum, 

Deputado. Na verdade, deu quorum, acontece que os Deputados que estão aqui dentro não votaram 

na segunda votação. Votaram na primeira discussão, mas não votaram na segunda votação. 

O Sr. Guilherme Maluf -  Ok... está certo... 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) -  Então, vamos votar novamente. 

Continua em discussão o Parecer do Veto do Art. 3º. Encerrada a discussão. Em 

votação... 

Por favor, os Deputados que estão no Plenário... Abram a votação. Deputado 

Oscar Bezerra, assuma a sua bancada. 

Peço a abertura do painel eletrônico para início da votação. 

Votaram 13 Srs. Deputados, sendo 05 votos SIM e 08 votos NÃO. Portanto, 

mantido o Veto. Vai ao Arquivo. 

Eu vou encerrar esta Sessão e convoco para a Sessão Ordinária logo em seguida. 

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

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

Marcrean Santos, Max Russi, Nininho, Pedro Satélite, Saturnino Masson, Sebastião Rezende, Jajah 

Neves e Wilson Santos; da Bancada do Bloco Independente – Guilherme Maluf, Oscar Bezerra, 

Mauro Savi e Zé Domingos Fraga; da Bancada do Bloco Assembleia Livre – Professor Allan 

Kardec, Zeca Viana e Valdir Barranco. 

 Deixaram de comparecer os Srs. Deputados: Wancley Carvalho(OFÍCIO Nº 

025/18), do Bloco da Integração; Romoaldo Júnior, (CONFORME MEMORANDO Nº 29/18) e 

Silvano Amaral, (CONFORME MEMORANDO Nº 71/18), do Bloco Independente; Janaina Riva, 

(CONFORME MEMORANDO Nº 101/18), do Bloco Assembleia Livre. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.  

(LEVANTA-SE A SESSÃO.) 

 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

  - Luciane Carvalho Borges; 

  - Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 

  - Tânia Maria Pita Rocha; 

  - Alessandra Maria Oliveira da Silva; 

  - Dircilene Rosa Martins; 

  - Donata Maria da Silva Moreira; 

    - Cristina Maria Costa e Silva; 

    - Taiza Antônia Noujain. 

- Revisão: 

- Ivone Borges de Aguiar Argüelio; 

- Regina Célia Garcia; 

- Rosa Antonia de Almeida Maciel; 
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- Rosivânia Ribeiro de França; 

- Sheila Cristiane de Carvalho; 

- Solange Aparecida Barros Pereira. 

 

 
 

 


