ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, ÀS 10H02MIN.

PEQUENO EXPEDIENTE
(ABERTURA DA SESSÃO)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Em nome de Deus e do povo do
Estado de Mato Grosso, eu declaro aberta a presente sessão.
Cumprimento todos os presentes, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa; o
Paulo, representante do Sindicato do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso; sejam
bem-vindos aqui todos os nossos vereadores, lideranças e representantes do município de
Arenápolis; quero cumprimentar também hoje o procurador de contas do Estado de Mato Grosso,
doutor Alisson.
(PRIMEIRA PARTE – LEITURA DA ATA)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Convido o Deputado Delegado
Claudinei para assumir a 2ª Secretaria e o Deputado Suelme para assumir a 1ª Secretaria.
(OS SRS. DEPUTADOS SUELME FERNANDES E DELEGADO CLAUDINEI ASSUMEM A 1ª
E 2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Convido o Deputado Delegado
Claudinei para fazer a leitura da Ata da última sessão ordinária.
(O SR. 2° SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
16 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 09H45MIN.)
O SR. 2º SECRETÁRIO (DELEGADO CLAUDINEI) - Lida a Ata, senhora
Presidente.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Lida a Ata pelo colega Deputado
Delegado Claudinei, eu a coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, os contrários se
manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. (PAUSA) Está aprovada.
(PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE)
O SR. PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Eu convido agora, para fazer a leitura
do expediente, o colega Deputado Suelme.
O SR. 1º SECRETÁRIO (SUELME FERNANDES) - Bom dia, excelentíssima
senhora Presidente Janaina Riva, excelentíssimo senhor 1º secretário, neste ato representado pelo
Deputado Delegado Claudinei.
Vamos então à leitura do expediente.
(O SR. 1º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DO EXPEDIENTE - OFÍCIOS NºS 48, 49, 50,
51, 52, 53 E 54/2022, DA CASA CIVIL; OFÍCIOS NºS 054, 225, 247, 248, 249, 250, 251, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 288, 289, 291, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 E
297/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER; OFÍCIOS NºS
1.150, 1.596, 1.736, 1.777, 1.854, 1.903, 1.922, 1.929, 1.931, 1.997, 2.045, 2.301 E 2.427/2022, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA; OFÍCIOS NºS 1.967, 2.199, 2.284 E
2.355/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO; OFÍCIOS NºS 786, 788, 790 E
797/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE; OFÍCIOS NºS 1.776, 1.782/2021 E 739,
752, 753, 757, 774, 783, 784, 785, 786, 787, 790, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 860,
872, 873 E 874/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA;
CARTAS NºS 083, 084, 086, 338 E 339/2022, DA VIA BRASIL MT-230, CONCESSIONÁRIA
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DE FERROVIAS S.A; OFÍCIOS NºS 27705431/2021 E 28916639/2022, DA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; OFÍCIOS NºS 260, 271, 272, 273, 274 E
2.564/2021 E 033, 296, 541, 542, 543 E 568/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ;
OFÍCIO Nº 045/2022, DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA DE SAÚDE; OFÍCIO Nº
7009/2022, DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR; OFÍCIO Nº 082/2021, DO COMANDOGERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; OFÍCIO Nº 120/2022, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE; OFÍCIO Nº 015/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; OFÍCIO Nº 21640/2022, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE; OFÍCIO Nº 117/2022, DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; OFÍCIO Nº 32/2022, DO
GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 30/2022; OFÍCIO Nº 33/2022,
DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 31/2022; OFÍCIO Nº
34/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 35/2022;
OFÍCIO Nº 32/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº
33/2022; MEMORANDO Nº 12/2022, DO GABINETE DA DEPUTADA JANAINA RIVA.)
O SR. 1º SECRETÁRIO (SUELME FERNANDES) - Senhora Presidente, eram
esses os documentos que estavam no expediente nesta mesa.
Muito obrigado.
(O SR. DILMAR DAL BOSCO ASSUME A PRESIDÊNCIA.)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Suelme.
(SEGUNDA PARTE – APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Passamos ao Pequeno
Expediente.
Pela inscrição aqui... Peço ao Deputado Delegado Claudinei para liberar aqui,
porque está no sistema o Deputado Gilberto Cattani.
Com a palavra, Gilberto Cattani; tem três minutos.
O SR. GILBERTO CATTANI - Bom dia, senhor Presidente.
O senhor me ouve, Presidente?
Bom dia, senhor Presidente Dilmar, eu estava tão feliz que a Janaina estava aí,
quando mudou a imagem aparece o senhor aí. (RISOS)
Senhor Presidente, eu vou começar com uma notícia ruim, vamos apresentar aqui
uma moção de pesar ao seu Olídio Pedro Bortolas. O seu Olídio foi o primeiro prefeito de uma
cidade muito querida - vizinha inclusive, senhor Presidente, da sua cidade, Sinop -, que é Santa
Carmem. Ele foi o primeiro prefeito de Santa Carmem, inclusive é o avô do atual prefeito, o
Rodrigo, e também do vice-prefeito Pablo lá de Santa Carmem.
Eu vivi nessa cidade nos anos 80, quando ainda era um menino, e tive o prazer de
conhecer essa família e conviver com eles. Então, fica aqui a nossa moção de pesar, os nossos
sentimentos à família Bortolas de Santa Carmem.
Também, senhor Presidente, gostaria de fazer um requerimento aqui ao senhor
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para que seja autorizada a
convocação de audiência pública na sala das comissões Sarita Baracat de Arruda, sala 202, dia 21 de
março de 2022, às 14 horas, para a realização do debate, senhor Presidente, sobre a formação do
índice do leite cru no Estado de Mato Grosso.
Nós precisamos urgentemente estabelecer o índice do leite cru no nosso estado,
para que o produtor de leite possa ter um índice, um parâmetro de quanto custa o leite, a produção
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de um litro de leite, para que ele possa ter então uma média de preço do leite no Estado de Mato
Grosso, senhor Presidente.
Também apresento aqui um requerimento, senhor Presidente, para que a Comissão
Parlamentar de Inquérito, a CPI da Energisa instalada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
por seu presidente, tome providências quanto à falta de energia nos projetos de assentamento e na
zona rural como um todo.
Eu estou apresentando o requerimento aqui, senhor Presidente, para que seja lido
em plenário, mas já apresentei ao Elizeu, que é o presidente da CPI, e ele prontamente se colocou à
disposição para nos ajudar, para ajudar o pequeno produtor, o pequeno, o grande, seja ele quem for,
que está em área rural e tem problema com a energia. Então, com certeza a Energisa vai ser cobrada
por isso, senhor Presidente, e eu fico muito grato ao Deputado Elizeu.
Também quero aqui fazer uma indicação, senhor Presidente, indicar ao senhor
governador Mauro Mendes, com cópia ao secretário-chefe da Casa Civil, senhor Mauro Carvalho, e
ao secretário de Estado de Saúde, senhor Gilberto Gomes de Figueiredo, a necessidade de destinar
recursos financeiros para a construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Jardim das
Palmeiras, no município de Campo Novo do Parecis, senhor Presidente.
Da mesma maneira também, uma indicação para que dessa feita o secretário de
Educação, senhor Alan Porto, também possa destinar recursos para a construção de prédio para
abrigar uma escola estadual localizada na sede do distrito Marechal Rondon, no município de
Campo Novo do Parecis, senhor Presidente.
Estamos fazendo essas indicações. E é tudo para o momento.
Muito obrigado, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Gilberto
Cattani.
Agora, com a palavra, Deputado Delegado Claudinei.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Bom dia, colegas Deputados, população de
Mato Grosso que nos acompanha, pessoal aqui presente, os nossos amigos do Socioeducativo, do
Sindicato Socioeducativo, que sempre representam bem a categoria, cobrando agora o
reestruturamento na carreira. E futuramente também vamos estar juntos buscando essa valorização
salarial do Socioeducativo; estamos acompanhado esse da Polícia Penal e também vamos cobrar que
seja resolvido o problema salarial do Socioeducativo, que realmente é um dos que estão entre os
mais baixos da segurança pública de Mato Grosso.
Senhor Presidente, apresento um requerimento aqui ao secretário da Casa Civil, ao
secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, ao secretário de Comunicação, ao presidente da
MT-Par, ao diretor-presidente da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia e Informação - MTI,
solicitando informações sobre os recursos públicos utilizados nessa última viagem do governador e
comitiva para Dubai, nos Emirados Árabes. Então, eles foram lá com a finalidade de participar dessa
feira, da Expo Dubai, com ônus - claro - para o Estado de Mato Grosso.
Então, aqui não é o Deputado Claudinei que quer saber, é a população de Mato
Grosso que quer saber, o povo de Mato Grosso que quer saber. Quem foram os integrantes dessa
Comitiva? Qual a relação desses integrantes? Quais são os valores pagos em diárias, hospedagem,
transporte, alimentação? Qual o objetivo da viagem? E, principalmente, quais os resultados positivos
programados para Mato Grosso? Quais foram as reuniões realizadas? Qual o período de
permanência?
Sabe por que, senhor Presidente? Eu mesmo recebi várias mensagens, fotos de
famílias, não sei se todos são de famílias de governador, de secretário, participando lá do turismo em
Dubai, fazendo turismo.
Pág. 3 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, ÀS 10H02MIN.
Então, são várias fotos que a gente recebeu, e a população, o povo de Mato Grosso
quer explicações dos recursos investidos nessas viagens e, principalmente, os integrantes, se o
Estado pagou para todos os integrantes dessa comitiva que fazem parte do Governo Estadual ou se
também particulares entraram nesse gasto do Governo do Estado de Mato Grosso.
Então, esse requerimento é importantíssimo, e a gente espera que, no máximo no
prazo de 30 dias, a gente tenha essa resposta, que é o prazo regimental na Constituição no artigo nº
28 da nossa Constituição do Estado.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Delegado
Claudinei.
Agora, com a palavra, Deputado Allan Kardec; logo depois, Deputado Lúdio
Cabral.
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Obrigado, Presidente Dilmar.
Bom dia a todos os colegas que estão de volta aqui pra valer, agora nessa retomada
das atividades parlamentares; colegas de imprensa e todos os servidores da Assembleia.
Começo a lembrar, Deputado Dilmar, que a gente precisa retomar a discussão
sobre a questão dos aposentados e aposentadas do Estado de Mato Grosso, muitas delas estão
assistindo a gente hoje, inclusive estão acompanhando, falo aqui em nome da professora Cleci, mas
nós precisamos retomar nesta semana o debate sobre essa questão da previdência.
No ano passado, nós conseguimos a imunidade de três salários mínimos para
aqueles que ganham até 9 mil reais. E a ideia é que neste ano a gente consiga pelo menos mais um
salário mínimo acrescido a essa situação dos aposentados e aposentadas, porque na realidade a
justiça feita é termos no teto do regime geral, que é 6.600 reais, não descontar mais, era um direito
adquirido de quem contribuiu com o Estado e foi para a sua aposentadoria.
Lembro também, Deputado Dilmar, Deputado Elizeu, que tem feito também esse
trabalho muito forte, que nós precisamos avançar na questão, Deputado Elizeu, dos RR militares. A
gente precisa falar, dialogar com o secretário Basílio, da Seplag, acelerar o passo com relação à
questão do projeto dos RR militares.
E também falar sobre o Pró-Funcionário, Elizeu. Eu estou falando aqui do serviço
público da segurança pública e agora também estou falando da educação, e convido todos a
entrarem conosco nessa luta.
O governo Mauro Mendes, por enquanto, é o único governo dos últimos 30 anos
que não ofereceu curso Pró-Funcionário para servidores efetivos que são apoio e técnicos dentro da
escola. Desde Júlio Campos, com o Projeto Arara Azul, todo governo oferece a profissionalização
para esses profissionais. E a gente está esperando que esta semana, no mais tardar até o final do mês
de março, nós tenhamos a data de início do Pró-Funcionário. O secretário Allan já avançou na
proposta junto ao IFMT, já está na mesa do governador para que a gente possa ter então essa notícia
boa.
E finalizo, Presidente Dilmar, registrando um ato histórico e importante para esta
Casa. Eu gostaria que ficasse em pé, e já peço para dar sequência no meu tempo, que eu estou
encerrando, viu, Dilmar? Gostaria que ficasse em pé aqui o professor, historiador, mestre, professor
Suelme Evangelista, que é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico. Depois de trinta
anos, a Assembleia Legislativa recebe dois membros do Instituto Histórico Geográfico.
E quero aqui já aproveitar a oportunidade e te parabenizar Suelme; parabenizar o
Deputado Eugênio, e dizer que o Deputado Eugênio, com este ato, traz esta Casa novamente para o
centro do debate acadêmico histórico e geográfico do Estado de Mato Grosso.
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E, em nome de nossos confrades e confreiras, especialmente da professora Neila
Barreto, eu cumprimento então o nosso professor, mestre, historiador, o meu confrade Suelme
Evangelista. Parabéns, Suelme.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Agora, ainda no Pequeno
Expediente, com a palavra, Deputado Lúdio Cabral; logo em seguida, Deputado Dr. João; e, depois,
Valdir Barranco.
O SR. LÚDIO CABRAL - Bom dia para todo mundo, especialmente para quem
nos acompanha pela TV, pela rádio, aqui em plenário, a população que veio até esta sessão.
No Pequeno Expediente hoje, senhor Presidente, eu estou primeiro apresentando
três emendas a um projeto de lei que eu pedi vista na semana passada, que trata da segurança nas
escolas, emendas de natureza modificativa.
Também estou apresentando um requerimento de audiência pública para debater a
matriz curricular para o ensino fundamental e ensino médio na rede pública estadual de educação.
E apresento, finalmente, um requerimento dirigido ao governador, ao secretário de
Fazenda e ao presidente do MT-Prev com uma série de questões a serem respondidas acerca do
Plano de Custeio do Déficit do Regime Próprio da Previdência do Estado de Mato Grosso.
Nós votamos em dezembro uma lei estadual que produziu o que os técnicos
chamam de segregação de massa, a constituição de dois fundos, um Fundo Financeiro e um Fundo
Previdenciário.
No Fundo Financeiro, todos os servidores inativos que se aposentaram até
dezembro de 2017 e os servidores da ativa que ingressaram até 31 de dezembro de 2014; no Fundo
Previdenciário, os demais servidores da ativa e inativos.
Então, nós queremos saber uma série de informações de natureza financeira e
orçamentária sobre esse plano de custeio e sobre os dois fundos.
No debate ao longo dessa temática aqui, eu me aprofundarei em cada uma dessas
questões levantadas.
É o que eu tinha para apresentar no Pequeno Expediente da sessão de hoje, senhor
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Lúdio
Cabral.
Pela inscrição aqui... O Deputado Dr. João parece que está atendendo aqui na
antessala. Eu vou então primeiro passar para o Deputado Valdir Barranco, depois ao Deputado Dr.
João. Com a palavra, Deputado Valdir Barranco.
O SR. VALDIR BARRANCO - Nobre Presidente Dilmar Dal Bosco, quero saudar
hoje aqui a nossa querida Presidenta desta Casa, Deputada Janaina Riva, que, nesta semana
internacional de defesa do direito das mulheres, ocupou com muita dignidade, com muita
representatividade, com muita competência, a função maior aqui do nosso Parlamento estadual.
Parabéns a todas as mulheres de Mato Grosso, representadas - e muito bem representadas - no
Parlamento pela nossa querida Deputada Janaina Riva.
Quero aqui, senhor Presidente, apresentar um requerimento ao secretário de Estado
de Educação, solicitando informações sobre em que mês a Seduc pretende conceder o reajuste dos
33,24% aos profissionais da educação pública básica do Estado de Mato Grosso, relativo ao piso
salarial profissional nacional do magistério já oficializado pela Portaria nº 67 do Ministério de
Educação, que é o cumprimento da lei federal, lá de 2008, e que todos os anos vem tendo esse
cumprimento, e é uma vitória da categoria ao longo dos anos e que começou lá em 2008.
E aqui no estado ainda não houve pronunciamento, é preciso que se cumpra a lei.
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Requerimento ao presidente do Intermat a fim de solicitar informações sobre quais
são as áreas já adquiridas, arrecadadas ou em situação de conflitos da União que estão no Estado de
Mato Grosso.
O substitutivo integral ao Projeto de Lei nº 10/2022, que altera e acrescenta
redação à Lei nº 10.753, de 30 agosto de 2018, que institui o Programa Estadual de Oportunidade e
Inclusão para o Jovem Aprendiz.
Projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de passagem de transporte coletivo
intermunicipal ou interestadual para as mulheres, inclusive transexuais, vítimas de violência
doméstica familiar e/ou gênero no Estado de Mato Grosso.
Projeto de lei que veda a eliminação de candidatos e candidatas classificados fora
das vagas disponíveis no certame no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Projeto de lei que cria o programa de prevenção e tratamento das doenças
vasculares no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Projeto de lei que dispõe sobre a aplicação do teste de glicemia capilar nos
hospitais, prontos-socorros e unidades básicas de saúde do Estado de Mato Grosso.
Vou pedir só um minuto, porque eu já estou concluindo, Presidente.
Indicação ao secretário de Infraestrutura e Logística sobre a necessidade da
recuperação de forma urgente da estrada que liga Rosário Oeste a Nobres.
Indicação ao secretário de Estado de Educação da implantação de laboratório de
informática na Escola Estadual Boa Esperança, localizada no assentamento Dom Osório, município
de Campo Verde, para oferecer aos alunos aulas de informática.
Indicação ao secretário de Infraestrutura e Logística sobre a necessidade de
recuperação asfáltica da MT-423 no trecho entre os municípios de Sinop e Cláudia.
Indicação aos prefeitos e prefeitas sobre a necessidade de realização do teste de
glicemia nas unidades de saúde municipais.
E uma moção de aplausos... apresento moções de aplausos a vários profissionais
da saúde pelo relevante trabalho e dedicação que vêm desenvolvendo durante o período do
enfrentamento à covid-19 aqui no Estado de Mato Grosso.
São essas as proposições, senhor Presidente.
Muito obrigado e uma sessão profícua para todos nós.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Valdir
Barranco.
Pela inscrição aqui, agora é o Deputado João Batista; depois, Deputado Xuxu Dal
Molin; e o último, Elizeu Nascimento.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Senhor Presidente, Deputado Dilmar
Dal Bosco, desde a posse aqui do nosso colega Suelme Fernandes, eu não estive em plenário, estava
mais on-line. E eu quero desejar aqui pessoalmente boas-vindas a esse amigo inteligentíssimo, muito
conhecedor, principalmente de matérias ligadas à agricultura familiar, historiador, essa figura por
quem aprendi a ter muito respeito e admiração. Seja bem-vindo. É uma satisfação poder dividir aqui
o plenário com uma pessoa que tanto fez e que tanto faz pelo Estado de Mato Grosso, não só na sua
área de formação, mas na área de atuação também, como secretário que já foi aqui. Satisfação.
Eu quero apresentar, Presidente, uma indicação ao Governo do Estado para que a
gente possa suprimir a cláusula de barreira dos editais de concursos que foram realizados, isso como
forma de ampliar o número de classificados que vão para as próximas etapas.
O secretário Basílio já me informou que tem um estudo em andamento e que vai
levar em consideração, está estudando a possibilidade de suspensão dessa cláusula, já que inclusive
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em outros estados aconteceu isso, senão a gente vai chegar ao final desse certame sem o número
adequado de aprovados para as próximas etapas.
Quero apresentar aqui também uma moção de pesar pelo falecimento, nessa noite
passada, do policial Rutênio Pascoal de Arruda. Rutênio que, já com quase 30 anos na Polícia Penal
do Estado de Mato Grosso, com relevantes serviços prestados, grande amigo, nos deixou de forma
súbita.
O Deputado Sargento Elizeu Nascimento está informando que vai assinar junto.
Nós deixamos à família enlutada o nosso sentimento de pesar. E mais tarde vamos
acompanhar o velório desse amigo que nos deixou.
Também a indicação ao secretário Silvano e ao Governo do Estado da aquisição de
uma farinheira móvel para atender o município de Rosário Oeste. O município de Rosário Oeste
recentemente implantou o programa Pró-Mandioca, o município comprou dez carretas de maniva de
mandioca, e com certeza essa farinheira será de grande valia para os pequenos produtores para poder
processar essa mandioca e agregar valor a esse produto ali no município de Rosário Oeste.
Também uma indicação ao secretário de Educação do Estado, Alan Porto, ao
Governo do Estado, secretário da Casa Civil, da necessidade da cobertura aqui da quadra
poliesportiva na Escola Estadual José de Lima Barros, no distrito de Faval, no município de Nossa
Senhora do Livramento, terra do atual Presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho,
papa-banana.
Também uma indicação ao secretário Mauro Carvalho, ao governador do Estado,
ao secretário Gilberto Figueiredo, sobre a necessidade de disponibilizar para o município de Porto
Esperidião um veículo utilitário para atender as demandas da saúde no município de Porto
Esperidião.
Também uma indicação ao secretário Mauro Carvalho, ao senhor secretário de
Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e ao Governo do Estado da necessidade de disponibilizar para
o município de Glória D'Oeste um veículo utilitário para atender a Secretaria de Saúde também.
É claro que nós vamos ter que meter a mão no bolso, como se diz, trabalhar com
as emendas, as quais nós temos direito, para ajudar nessas demandas aí.
Também mais uma moção de pesar, como disse o Deputado Wilson Santos,
“lamentável”, pelo falecimento do senhor Dante de Oliveira Silva, ocorrido no dia 23 de fevereiro,
pai do secretário Marcelo Padeiro.
E ainda uma indicação ao secretário Mauro Carvalho, ao governador do Estado, ao
secretário Alan Porto da urgente necessidade da reforma da Escola Estadual Querência, no
município de Querência.
Também estou acompanhando algumas reformas que estão sendo feitas em várias
unidades escolares aqui no estado. E quero agradecer as autoridades de Querência por terem
mandado aqui à Assembleia Legislativa, especialmente ao nosso gabinete, essa demanda, para que a
gente possa solicitar ao Governo do Estado que faça essa reforma.
E quero retornar no Grande Expediente, quero aproveitar aqui um pouco do
espaço, aprender com o nosso colega Suelme, falar um pouco mais de algumas outras demandas que
nós temos aqui para apresentar.
Presidente, é o que há para esta manhã.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado João
Batista.
Quero agradecer aqui a presença do Lucas Póvoas, presidente do Sinetran Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito; Eliana Ferreira dos Santos,
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presidente do Movimento do Assentamento Betel Canaã de Arenápolis; e Amorim, presidente da
Associação do PA Quilombo Amorim. Obrigado pela presença na Assembleia Legislativa.
Agora, com a palavra, Deputado Elizeu Nascimento; e, logo depois, Deputado
Xuxu Dal Molin.
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Bom dia a todos, senhoras e senhores aqui
presentes, senhores Deputados e Deputada Janaina, a todos que nos acompanham aqui da galeria,
em especial os comerciantes, moradores do entorno do Lago do Manso. Sejam bem-vindos. A nossa
luta é árdua, mas graças a Deus estamos hoje aqui com uma excelente notícia.
Agradeço aqui todos os Deputados empenhados na causa do projeto de lei que visa
ter o repovoamento do Lago do Manso com a soltura de alevinos juvenis, das espécies de peixes da
bacia do Lago do Manso, para que possamos retomar o equilíbrio dentro do lago, das espécies de
peixes, combatendo esse ataque que está tirando o sossego de banhistas, esse ataque de peixe
piranha que está em excesso. Nesse final de semana, infelizmente tivemos mais um ataque.
Mas a boa notícia... Eu parabenizo aqui o Paulo, todos que estão agregados, o
Amorim, que vieram junto para essa causa.
Agradeço ao nosso líder do governo, Deputado Dilmar Dal Bosco, que contribuiu
também para esse projeto. Agora, pela manhã, estivemos sentados colocando o ponto a ponto das
necessidades de mudança, a Sema também, enfim.
Mas precisou a gente manter esse diálogo, essa perseverança, para que
pudéssemos chegar a um denominador comum e botar a responsabilidade em cima de Furnas, que
está há 20 anos omissa, simplesmente arrecadando os nossos recursos hídricos, arrecadando
altíssimos valores de arrecadação no Estado de Mato Grosso e não colocando a contrapartida, que é
a soltura de peixes que já deveria estar sendo feita através da própria lei, o próprio projeto, o
contrato, a cláusula contratual que deveria ter o laboratório para a soltura de alevinos.
Então, hoje nós já assinamos a dispensa de pauta, vamos ainda hoje para a votação
do projeto de peixamento do Lago do Manso.
E agradecemos a todos que estiveram empenhados, e vamos contar aqui com o
apoio de todos os Deputados, Deputada Janaina, Deputado Allan Kardec, Deputado Lúdio, Oscar
Bezerra, Suelme, Deputado Dilmar Dal Bosco, Deputado Dr. João, Thiago, enfim, todos os colegas
que estão presentes para que possamos fazer a aprovação desse projeto.
Então, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e agora vamos
para a votação aqui desse projeto de grande valia.
Parabenizo a equipe técnica também da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação e a todos os Deputados que participaram desse grande avanço, que é o peixamento do Lago
do Manso, assim como acontece em Minas Gerais.
Senhor Presidente, ainda aqui neste momento, eu também falo sobre os policiais
militares da reserva, como o meu amigo Deputado Allan Kardec relatou, dessa busca que nós
estamos pela guarda patrimonial. Eu e o Deputado Allan Kardec estamos já programando uma
agenda com o secretário Mauro Carvalho para que possamos ter essa resposta do Basílio em relação
a isso.
Outras pautas também dos servidores públicos se acaloram agora... (TEMPO
ESGOTADO)
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - ...Para que nós possamos reaver alguns déficits,
alguns prejuízos a essas classes.
Portanto, vamos buscar fazer isso de forma sábia, ordeira, para que possamos ter o
consentimento e também o entendimento do nosso Governo do Estado, para que possamos fazer
essas reposições de PCCS e outros das forças de segurança e também a outros servidores públicos.
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No mais, é isso.
Agradeço e desejo a todos uma excelente sessão. (APLAUSOS)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Elizeu
Nascimento.
Aí fica mais uma prova de que o atropelo não serve para nada, serve o diálogo, a
conversa, o debate.
A todos os Deputados, quando o projeto veio, eu falei que o projeto tinha falhas,
eu queria analisar o projeto. O projeto teve toda uma modificação, e mesmo as pessoas não
entendendo, fui buscar realmente a questão técnica, o equilíbrio, para aprovar um projeto que
poderia ser um projeto aplicável, aplicado no Estado de Mato Grosso.
E aí, agora apresenta hoje, na data de hoje, um substitutivo integral, por
Lideranças Partidárias, de acordo com o que foi elaborado nas reuniões para que o projeto possa ser
sancionado e ser aplicado dentro do Estado de Mato Grosso.
Então, eu quero dar os parabéns a quem acredita e a quem lê, a quem participa e
tem diálogo, conversa, para o debate de qualquer propositura apresentada dentro do Parlamento.
Com a palavra, Deputado Xuxu Dal Molin. (APLAUSOS)
O SR. XUXU DAL MOLIN - Muito bom dia, Presidente Dilmar, demais colegas.
Eu queria inicialmente saudar todas as mulheres pelo seu dia, ontem; obviamente
que é todos os dias, mas é um dia mais especial para a gente fazer as justas homenagens.
Eu quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando pelas galerias; nosso
amigo Abílio, bem-vindo à nossa Casa de Leis; imprensa; cidadãos mato-grossenses que nos
acompanham pela TV e rádio Assembleia.
Eu peço um pouquinho mais de tempo, eu fiquei afastado de algumas sessões,
quero parabenizar os novos Deputados que estão chegando.
Presidente, a prestação de contas eu vou protocolar aqui na Mesa, como eu sempre
fiz; inclusive, Deputados, uma lei de nossa autoria obriga todos os servidores públicos do estado a
prestarem contas de qualquer viagem, de qualquer recurso público usado em missões internacionais
ou nacionais.
Eu estive no Irã, na República do Irã, com a ministra Tereza, abrindo mais
mercado, buscando mais fertilizante para Mato Grosso, para o Brasil, para abaixar o preço da
comida. É bem simples! Trabalhamos muito lá no Irã, foi uma honra representar o nosso país com as
entidades do agro, com o Ministério da Agricultura, com representantes do Congresso.
E no retorno, como é caminho, nós ficamos também nos Emirados Árabes,
estivemos visitando o Porto de Dubai, onde nós temos muito o que aprender, na questão de logística
e parcerias, para aumentar nossos negócios com o Oriente, com a Ásia. Eu vou fazer essa prestação
de contas.
Eu inicio aqui, Presidente, convidando todos os Deputados e faço um apelo para
toda a classe política de Mato Grosso em apoio aos caminhoneiros, a nós que vivemos na região da
BR-163: dia 17, às 15 horas, em Sorriso... Nós tentamos de tudo, esta Casa de Leis aprovou, desde
apoio ao TAC... Fomos enganados por empresas, por pessoas que não amam a vida, que não amam
o nosso estado.
E quem duvidar que houve corrupção nos governos passados, ande na BR-163,
não foi duplicada de Cuiabá a Sinop, morreram mais de 800 brasileiros, em especial, nós matogrossenses, por vagabundos que fizeram da corrupção um instrumento político e deixaram Mato
Grosso pagando com sangue. Essa que é a verdade, e é cadeia para esse povo.
E nós temos que cobrar do Governo Federal, que é vítima também, tanto quanto
nós, que faça um decreto de calamidade pública, a estrada está se acabando, não tem manutenção
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adequada. E que se faça uma intervenção federal urgente chamando o Governo do Estado, o setor
produtivo, os municípios, Deputado Dilmar, para dentro disso aí, o Exército Brasileiro, e vamos
botar a obra para andar.
Obra é vida e é segurança alimentar do Brasil e do mundo.
A BR-163, queira ou não, é a única via que escoa a maior parte da produção de
alimentos deste país.
Então, não temos mais o que falar, é mão na massa.
Parabéns à Assembleia e a todos aqui.
Eu quero agradecer, em nome dos prefeitos e vereadores de Sorriso, Lucas,
Mutum, Sinop, de toda a região, os caminhoneiros, as entidades do agro, sindicatos, todos unidos
pela duplicação da BR-163, já!
Eu queria só pedir para falar rapidamente aqui, Presidente, que estamos
encaminhando os requerimentos sobre as ações referentes aos contratos da Via Brasil em relação à
MT-358 e MT-320. Nós estamos vivendo um problema sério nas nossas concessões.
Também sobre a questão...
Presidente, eu queria pedir mais uma vez, fazer um apelo, vamos votar a PEC
20/2019, a PEC da saúde. Isso vai fazer quatro anos, gente, é um projeto que vai dar autonomia
financeira para a Secretaria de Saúde. Não dá mais, gente, não dá mais! Mato Grosso está
arrecadando bem, gente. Por favor, Deputados, vamos votar aí... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. XUXU DAL MOLIN - Dois minutos.
Eu estou fazendo aqui também uma cobrança ao Governo do Estado e faço um
apelo aos Deputados. Eu sou parceiro, sou amigo, fomos várias vezes na Energisa, tentamos de tudo.
Eu não vou ser mais palhaço de aturar o descaso dessa empresa de energia aqui no
estado. Eu me sinto um cara enganado, de tantos documentos, reuniões com produtores, com
comerciantes, com o cidadão. Não funciona.
Nós estamos tendo prejuízos milionários e não conseguimos ver nenhuma luzinha
ali no final do túnel, só lucros exorbitantes. Vamos ter que fazer uma audiência pública e convocar...
E, Governo do Estado, está na sua mão a decisão, nós só queremos serviços de
qualidade, o povo tem que ser respeitado. Não dá mais, gente!
Também estamos encaminhando projetos de lei para o incentivo ao Pró-Leite, eu
queria convidar todos os Deputados para assinar... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. XUXU DAL MOLIN - Só para encerrar.
Deputado Cattani, estamos assinando a CPI da questão da cadeia produtiva do
leite; temos a questão da cadeia produtiva dos suínos, Dilmar, que eu quero parabenizar você, e em
teu nome, a FPA-MT, da Janaina. Nós temos vários trabalhos aqui sendo desenvolvidos que eu vou
falar durante a sessão.
Agradeço a todos e me coloco à disposição, Presidente.
E aviso o Deputado Elizeu que nós estamos assinando também a questão aí da
soltura de alevinos do Manso, tá?
Um abraço a todos.
Ótima sessão.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Xuxu Dal
Molin.
Eu quero agradecer aqui também ao prefeito Eder de Arenápolis, que chegou aqui,
o prefeito de Arenápolis, muito obrigado; Raimundo Teixeira, está aqui também, obrigado, é o
presidente do Clube dos Cavaleiros de Arenápolis. Queria agradecer aqui ao vereador Zé Maria e à
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Emilene, que estão aqui também, estava aqui agora há pouco, agradecer, são lá de Barra do Garças,
obrigado pela presença.
E eu quero passar a palavra aqui, no Pequeno Expediente ainda, ao Deputado Dr.
João; e o último inscrito é o Deputado Thiago Silva; depois, nós vamos para a Ordem do Dia.
O SR. DR. JOÃO - Bom dia, senhor Presidente; bom dia, colegas; bom dia,
pessoal da galeria. Queria dar um abraço no nosso prefeito de Arenápolis, o Eder, e na sua comitiva.
Queria dar um abraço no nosso colega de muito tempo, que é neto de uma pessoa
maravilhosa que nos deixou, e é sobrinho de outra pessoa maravilhosa que até pouco tempo atrás
morava em Tangará da Serra, que é o nosso companheiro Abílio; seja bem-vindo, Abílio, obrigado
pela presença.
E falar para vocês da galeria que tudo o que aconteceu nesse projeto do Elizeu... O
Dilmar falou muito bem, gente, tem uma coisa na vida, principalmente na política, que se chama
diálogo. Certo, Deputado Lúdio? Diálogo. Certo, Allan? E só aconteceu tudo o que está acontecendo
porque houve um diálogo e um entendimento, e vai ter apoio de toda a Assembleia.
Então, parabéns, vocês tiveram paciência, dialogaram, os Deputados também.
(APLAUSOS) Então, parabéns para vocês. É assim que a gente faz política, não politicagem, tá?
Eu queria apresentar um projeto de lei que dispõe sobre a suspensão dos prazos
para o cumprimento de obrigações tributárias, acessórias, nos dias compreendidos entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro, para assegurar o cumprimento dessas obrigações tributárias.
E eu acrescento o dispositivo na Lei nº 8.620, de 28 de dezembro de 2006, que
institui a cobrança de pedágio nas rodovias estaduais.
Presidente Dilmar, queria que o senhor prestasse atenção no que eu vou falar, por
favor.
Sobre pedágio, o que que acontece? Cada pedágio é de 80 em 80 quilômetros;
então, se você andar de 80 em 80, se for a tarifa de oito reais, você paga cheia. Mas tem muito lugar
onde há pedágio que a pessoa mora a cinco quilômetros do pedágio para ir trabalhar no seu
município.
A minha ideia, que é o meu projeto, é cobrar proporcionalmente por quilômetro
rodado. Essa lei nós podemos fazer aqui na Assembleia. Por exemplo, em Tangará da Serra, o
Joaquim do Boche está a menos de um quilômetro, onde vai... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. DR. JOÃO - É um quilômetro, Dilmar, você já pensou no pessoal que
trabalha? Então, vamos fazer um projeto de lei, estudar, discutir aqui com os colegas, para facilitar a
vida de todo mundo.
Allan, eu indico a necessidade da reestruturação da carreira, Allan, dos técnicos
administrativos da Secretaria de Estado de Educação. Vamos abraçar essa causa juntos, você que é
um grande educador.
Indico a necessidade de instalar um redutor eletrônico de velocidade e um
sonorizador na MT-343, na comunidade Salobra Grande, no município de Porto Estrela.
E também mais um redutor de velocidade na comunidade Sete Barreiros, também
no município de Porto Estrela.
E sobre o que o Xuxu falou... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. DR. JOÃO - Sobre o que o Deputado Xuxu falou da BR-163, está na hora
de o Governo Federal fazer alguma coisa, porque até hoje o Governo Federal não fez nada pelo
estado. O ministro Tarcísio já veio aqui umas 20 vezes, ele elogia, elogia Mato Grosso, “Mato
Grosso é campeão, Mato Grosso é foda, Mato Grosso é isso, Mato Grosso é aquilo”, e o nosso povo
está morrendo na BR-163.
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Então, como o Xuxu falou, Dilmar, tem que ter uma intervenção urgente do
Governo Federal e resolver o problema. Não adianta vir aqui e falar que somos o campeão da soja,
do milho, do algodão, da carne, de tudo, o Governo Federal tem que vir aqui e dar solução para os
nossos problemas.
Um grande abraço.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Dr. João.
O último inscrito... Eu vou pedir compreensão aos demais que queiram se
inscrever, porque o último inscrito é o Deputado Thiago. Nós temos que dar posse ao Deputado
Toninho de Souza, que já está aqui na antessala aguardando.
Então, o último inscrito, Deputado Thiago Silva.
O SR. THIAGO SILVA - Senhor Presidente, colegas Deputados, Deputada
Janaina, quero cumprimentar todos os que estão aqui, em especial os amigos do Manso, dizer que
contem com o nosso apoio aqui na Assembleia, a gente sempre tem votado em favor dos nossos
trabalhadores, empresários da pesca.
Senhor Presidente, eu também quero iniciar a minha fala aqui fazendo uma
cobrança sobre a questão da BR-163. Eu já fiz aqui uma fala cobrando do DNIT, de todas as
autoridades federais da nossa bancada sobre a situação da BR-163, da BR-364, de Rondonópolis à
Cuiabá.
E também quero fazer coro aos colegas Deputados sobre a situação da BR-163 no
sentido ao norte aqui, no sentido a Sinop, porque realmente a situação é precária. Hoje mesmo
recebi alguns vídeos, algumas reclamações de algumas lideranças quanto à situação da BR-163
também, tanto essa região de Rondonópolis para Cuiabá, como aqui indo para a região norte, na
região norte, indo para o município de Sinop.
Eu também quero aqui, senhor Presidente, mais uma vez cobrar, os colegas
Deputados já falaram nessa questão da Energisa. É uma vergonha como essa empresa trata esta
Casa. A diretoria vem aqui, fala bonito, participa das audiências públicas, mas praticamente não
resolve nada, fica só na conversa.
E nós precisamos colocar em funcionamento aqui, dar andamento na CPI da
Energisa, que em razão da pandemia teve que paralisar os trabalhos. Nós precisamos retomar esse
trabalho, concluir esse trabalho que foi feito durante esses últimos meses e encaminhar isso para a
Aneel, encaminhar para o Ministério Público, para que realmente as autoridades do Judiciário e a
Agência Nacional possam notificar a Energisa para que ela possa realmente resolver os tantos
problemas apresentados nesses últimos meses, nesses últimos anos, que são da competência da
concessionária aqui no Estado de Mato Grosso.
Eu também estou apresentando, senhor Presidente, vários requerimentos,
principalmente voltados para a educação. Nós estivemos no município de Juscimeira nesta semana
visitando escolas, visitando o ginásio esportivo, juntamente com a vereadora Lúcia, e estamos
apresentando indicações para a reforma do ginásio poliesportivo e para a reforma da Escola Senador
Filinto Müller; e também construção de quadra coberta lá no município de São José do Xingu.
Para a saúde e também para a educação do município... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. THIAGO SILVA - Também para a educação e para a saúde do município
de Pedra Preta; e também a necessidade de cobertura das quadras de quatro escolas estaduais, lá no
município de Poxoréu. O município de Poxoréu é um dos municípios mais importantes ali da região
sudeste, e escolas tradicionais, de 30, de 40 anos, até hoje não têm quadra coberta.
Então, em nome de todos os professores, eu quero aqui apresentar essa indicação
que nos foi encaminhada para que a Secretaria de Educação possa também atender o município de
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Poxoréu com as licitações que vão acontecer nos próximos meses para a cobertura de quadras aqui
no nosso estado.
Muito obrigado.
(AS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NESTA SESSÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM –
https://www.al.mt.gov.br/parlamento/documentos/parlamentares?tipo=10&sslSessaoPlenaria=&sess
aoPlenaria=7975&palavraChave=&dataIni=&numDocumento=&anoDocumento=&dataInicio=&dat
aFinal=&search=)
GRANDE EXPEDIENTE
(NÃO HOUVE)
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Não havendo mais ninguém
inscrito, vamos passar para a Ordem do Dia.
Então, primeiramente, eu vou colocar aqui o requerimento de autoria do Deputado
Nininho, Deputado estadual que pede... “a presente proposta de legislatura, na modalidade de
requerimento com os fundamentos legais dispostos constitucionais e regimentais, se dá em
decorrência da necessidade de obter licença de 121 dias, sem remuneração, para tratar de assuntos
particulares, com início dia 09 de março de 2022.”
Eu coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu
coloco em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado.
E já vou pedir ao Deputado Toninho de Souza, até porque já teve posse do
excelentíssimo, já para adentrar o plenário fazendo quórum aos demais colegas Deputados. Seja
bem-vindo à Assembleia Legislativa novamente, Deputado Toninho de Souza. Sinta-se à vontade.
(O SR. TONINHO DE SOUZA FALA COM O PRESIDENTE.)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Então, vou fazer o seguinte: o
Deputado Toninho voltou aqui, mas primeiro vou passar aqui, pela ordem, pela liderança, ao
Deputado Carlos Avallone, e depois para o Deputado Toninho de Souza, antes das votações das
indicações aqui.
Então, com a palavra, pela ordem, Deputado Carlos Avallone.
O SR. CARLOS AVALLONE - Bom dia a todos.
Eu quero agradecer aí sempre o nosso Presidente da Mesa, Deputado Dilmar Dal
Bosco, pela amizade e parceria.
Primeiro, eu quero dizer que eu estou fazendo uma indicação aqui do vereador
Guinâncio de Rondonópolis, da terra do Sebastião Rezende. Ele está falando sobre a questão das
redações corrigidas no concurso público da PJC de 2022, e ele, que é do setor, está pedindo para que
haja a correção de mais de 500 redações, que isso vai permitir que... Houve mais de 30 mil inscritos,
e vamos dizer assim, as notas da redação estão muito próximas uma da outra. Então, para dar uma
oportunidade para que mais concursados possam ficar nesta nova lista. Então, eu estou aqui fazendo
essa indicação e pedindo isso.
Eu estou apresentando também aqui um projeto de lei que altera a Lei nº 11.550,
que foi a lei do Programa Mato Grosso Série A.
Deputado Dilmar, quando nós aprovamos esse projeto aqui, nós não percebemos
que nós estávamos aprovando só para o futebol masculino; e, agora, no mês da mulher, no dia da
mulher, que foi ontem, dia 08, nós precisamos corrigir isso. Nós não podemos apoiar só o futebol
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masculino, nós temos aqui o Mixto feminino, que está na A3, quer dizer, está na 3ª categoria lá de
classificação, e ele também merece esse mesmo apoio.
Então, eu estou apresentando esse projeto de lei, no mês da mulher, para que as
mulheres também tenham o apoio financeiro do Governo do Estado para que possam participar do
campeonato brasileiro da série A3. Então, eu estou fazendo essa proposta aqui.
Uma moção de aplausos para o Dia Internacional da Mulher, em especial para as
mulheres contabilistas.
Estou pedindo aqui também, apresentando um projeto de lei que define formas de
atuação frente à violência contra a mulher, e aproveitando também, contra idosos, crianças e
adolescentes.
Também aproveitando o momento do dia da mulher, do Dia Internacional da
Mulher, porque Mato Grosso está hoje na Gazeta, na capa da Gazeta, Mato Grosso é o primeiro
estado em assassinato de mulheres. Isso é um absurdo completo! Nós temos que tomar atitudes mais
firmes ainda contra aqueles homens que ainda conseguem agredir mulheres, matar mulheres, e isso
não podemos aceitar de forma nenhuma.
Eu estou requerendo a retirada do Projeto de Lei n° 178/2022, de minha autoria,
que trata da questão dos agentes penitenciários. Eu entrei de uma forma equivocada, depois o
Deputado Eugênio entrou com outro, eu vou ficar ao lado do Deputado Eugênio e vou apresentar um
novo projeto de lei para que seja apensado ao projeto do Deputado Eugênio e a gente trabalhe junto.
E também estou requerendo à Mesa Diretora a inclusão de mais cinco membros na
Câmara Setorial Temática sobre as causas indígenas, estabelecida pelo requerimento nº 506/2021.
Na realidade, eu vou instalar a Câmara Setorial Temática Indígena agora no dia 14 e será muito
importante para a gente trabalhar essas questões do desenvolvimento econômico para essas causas
indígenas.
E eu estou vendo aqui o sindicato do Detran. Quero dizer que eu tenho conversado
insistentemente com o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e ele já disse que esse assunto tem que
entrar em pauta, nós já fizemos uma reunião sobre esse assunto, mas é necessário, pelo tempo que
está se concluindo, que a gente marque agora uma nova... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. CARLOS AVALLONE - É importante que a gente tenha uma próxima
reunião, que eu gostaria que fosse ainda nesta semana, no máximo no começo da semana que vem,
para que a gente possa fazer o encaminhamento de um cronograma, de uma pauta com o Detran.
O Detran, todo mundo sabe, os funcionários do Detran são os que ganham menos,
são os que sempre deixaram de fazer greve, entendendo a posição do governo naquele momento de
dificuldade, mas agora o governo não está com aquela dificuldade, o governo entende que tem que
dar uma correção. O que falta agora é a gente chegar à conclusão de qual é esse valor, junto com a
Assembleia, junto com o sindicato, mas nós temos que agir rápido, a situação deles não dá mais para
suportar.
Então, eu peço ao secretário Mauro Carvalho, que sempre nos atendeu muito bem,
que faça uma agenda para que a gente possa estar lá junto com outros Deputados que também fazem
parte dessa luta. Vários Deputados, Deputado Botelho, Allan Kardec, Janaina e outros Deputados,
Sebastião Rezende está aqui dizendo, eu tenho certeza de que os 24 Deputados vão estar ao lado do
sindicato do Detran.
Lucas, leve essa mensagem aí... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Então, vou conceder aí... Está
voltando aqui ao Parlamento, vou conceder a palavra, pela ordem aqui, ao Deputado Toninho de
Souza; depois, nós vamos direto para as votações.
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O SR. TONINHO DE SOUZA - Bom dia, Deputado Dilmar, que neste momento
preside a sessão, e população de Mato Grosso que acompanha esta transmissão pela TV Assembleia.
Quero agradecer primeiramente a Deus, que cuida dos seus. E está provado que
quem tem fé e perseverança nunca se desviará do caminho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quero agradecer a acolhida dos nossos companheiros Deputados aqui na
Assembleia, alguns com quem eu já tive convivência de muitos anos, como vereador na capital;
agora há pouco dei um abraço caloroso no meu amigo Deputado Allan Kardec, tivemos o privilégio
de ser vereadores juntos na capital. E eu já estive aqui nesta posição em 2019.
Agradeço ao Deputado Nininho, ao meu amigo senador Fávaro, do nosso partido,
o PSD; um abraço ao Dr. Gimenez, que está a caminho do PSD também.
Mas eu vim aqui para trabalhar. Eu não tive nenhum convidado para este ato aqui
na Assembleia, porque a nossa disposição é trabalhar, trabalhar pelo Estado de Mato Grosso,
trabalhar pelas pessoas necessitadas que precisam do empenho dos nossos Deputados.
E tenho certeza de que os 17.133 votos que eu tive na eleição de 2018 para
Deputado estadual serão honrados aqui com muito trabalho.
O Deputado Xuxu Dal Molin falou da BR-163, que é uma das grandes
preocupações da população hoje, é um verdadeiro câncer essa Rota do Oeste. E nós estaremos aqui
juntos, embora seja uma rodovia estadual (sic), mas afeta a vida da população que transita, que se
desloca aqui no Estado de Mato Grosso.
Agradeço, Deputado Dilmar, pela oportunidade de conceder esse espaço, abrir
uma concessão, e estamos aqui prontos para agir, prontos para trabalhar, para defender a nossa
população e honrar a oportunidade que Deus está nos dando.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Seja bem-vindo, Deputado, ao
Parlamento novamente.
Quero cumprimentar Olirio Oliveira dos Santos, prefeito de Cotriguaçu, que está
aqui presente, obrigado pela presença; o Carlinhos, vereador de Cotriguaçu também, grande
companheiro; o Evandro está aqui presente, secretário municipal de Agricultura de Cotriguaçu.
Eu vou colocar em discussão agora as indicações dos Deputados Carlos Avallone,
Sebastião Rezende, Max, Gilberto Cattani, Allan Kardec, Delegado Claudinei, Ulysses Moraes,
Elizeu Nascimento, Xuxu Dal Molin, Janaina Riva, Dr. João, Valdir Barranco, Carlos Avallone e
Wilson Santos.
Para discutir, Deputado Delegado Claudinei.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Presidente, só quero falar da visita que a gente
teve lá na Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa de Cuiabá, conversando com o
doutor Vitor Chab, grande delegado, que está fazendo um ótimo trabalho nessa delegacia tão
importante para a proteção, investigação de crimes contra idosos. E parabenizo toda a equipe do
doutor Vitor Chab, escrivães, investigadores, estagiários que estão lá ajudando.
E só quero falar dessas indicações que nós estamos apresentando hoje, as
demandas para ajudar lá no trabalho da delegacia do idoso. Então, a gente está pedindo aí mais
servidores para atender a delegacia especializada do idoso. A gente sabe desse concurso que se
iniciou aí, né? Esperamos que se conclua esse concurso sem nenhum problema, e assim que terminar
esse concurso então, que a Polícia Civil, a nossa diretoria, reforce os quadros lá da delegacia do
idoso.
Também um novo prédio, porque lá precisa urgente de um novo prédio com mais
espaço, mais estrutura, aquele prédio antigo já não comporta.
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Também precisamos lá de assistentes sociais, psicólogos, que é a equipe
multidisciplinar.
Há a necessidade de disponibilizar notebooks, câmeras filmadoras e cadeiras de
rodas para atender lá os idosos. Muitas vezes é preciso pegar um depoimento de um idoso, vítima, e
aquele idoso não tem como se locomover até a delegacia. Então, os investigadores, escrivães,
delegados, precisam se deslocar até a residência, então, precisa ter um notebook, câmera para filmar
o depoimento e, em alguns casos também, cadeira de rodas para ajudar no transporte desses idosos
que precisam prestar esses depoimentos lá na delegacia. Inclusive hoje já falei com a doutora
Daniela Maidel, que é diretora de Execução Estratégica da Polícia Civil, e ela ficou de ver urgente
essa demanda lá.
Também uma viatura descaracterizada para os trabalhos investigativos da
delegacia do idoso.
E, por fim, já adiantando, senhor Presidente, deixo uma moção de aplausos para o
doutor Vitor e toda a equipe da delegacia do idoso, pelo trabalho, porque, com todas as dificuldades
de estrutura, eles têm se dedicado e têm produzido muito e ajudado aí diretamente na proteção de
idosos vítimas de violência, de maus-tratos e de outros crimes.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Não havendo mais quem queira
discutir, coloco em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. (PAUSA) Dou por aprovadas. Vão ao expediente.
Em discussão, requerimento de urgência urgentíssima, de autoria de Lideranças
Partidárias e também do Xuxu Dal Molin, coloco em apreciação o Projeto de Resolução nº 95/2022,
que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado. Vai
ao expediente.
Também requerimento de urgência urgentíssima, de autoria de Lideranças
Partidárias, ao Projeto de Lei nº 717/2021, que institui a criação do Programa de Peixamento na
Barragem da Usina Hidrelétrica do Manso no Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
Coloco em discussão. Para discutir, Deputado Elizeu Nascimento.
(O SR. SECRETÁRIO PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA E O PRESIDENTE
DIALOGAM.)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Deputado Elizeu, vou conceder
só um minuto para Vossa Excelência, até porque não pode discutir requerimento de urgência
urgentíssima. Vou conceder só um minuto para Vossa Excelência.
(O SR. ELIZEU NASCIMENTO FALA COM O PRESIDENTE.)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Então, não havendo quem
queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado.
Em discussão o requerimento de dispensa de pauta, primeira e segunda pauta, ao
Projeto de Lei nº 210/2022, Mensagem nº 33/2022, que dispõe sobre normas específicas a serem
observadas no processamento das licitações no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Coloco em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado.
Só comunicar ao Deputado e às pessoas que estão na plateia que a matéria vai à
discussão ainda, em votação, pode discutir em qualquer momento na votação do projeto.
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Coloco em discussão o requerimento de dispensa de pauta, primeira e segunda, ao
Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, Mensagem nº 31/2022, que acrescenta aos artigos 125-A e
125-B à Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, para instituir no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta o programa de redução de carga horária de trabalho ao
servidor público efetivo civil responsável legal pelo dependente com deficiência.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. (PAUSA) Dou por aprovado.
Requerimento de dispensa de pauta ao Projeto de Lei nº 35/2022, Mensagem nº
13/2022, que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011, que reestrutura a
Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e dá outras providências.
Coloco em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado.
Requerimento de dispensa de pauta também, primeira e segunda pauta, ao Projeto
de Lei Complementar nº 10/2022, Mensagem nº 30/2022, que altera e acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, à Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de
2014, à Lei Complementar 266, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências.
Coloco em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado.
Requerimento também de dispensa de pauta ao Projeto de Lei nº 773/2021, que
denomina Reni João Kaefer o trecho da MT-242, compreendido entre o rio Arinos, divisa com o
município de Itanhangá até o rio dos Patos, divisa do município de Juara.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado.
Requerimento de pedido de audiência pública de autoria do Deputado Dr. João
para debater e prestar esclarecimentos sobre a Campanha Março Azul Marinho no dia 24 de março,
às 09 horas da manhã.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai ao expediente.
Requerimento de autoria do Deputado Thiago Silva, para criação de uma Câmara
Setorial Temática, pelo período de 180 dias, prorrogáveis por igual período, com o objetivo de
discutir, avaliar, acompanhar o papel das cadeias produtivas e o fomento no Estado de Mato Grosso,
com finalidade de fomentar e desburocratizar o microcrédito, com título: Câmara Setorial do
Fomento a micros e pequenas empresas de agricultura familiar de Mato Grosso.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai ao expediente.
Coloco em discussão, requerimento de Câmara Setorial Temática, pedida pelo
Deputado Oscar Bezerra, com a finalidade de promover levantamentos técnicos, estudos, pesquisas
e análises das leis, decretos e outras normas ambientais do Estado de Mato Grosso bem como
subsidiar os conceitos do Decreto nº 8.188/2006, no Estado de Mato Grosso, com prazo de vigência
de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado. Vai
ao expediente.
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Mais uma dispensa de pauta de urgência urgentíssima ao projeto de lei que altera a
Lei nº 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso
Série A e dá outras providências.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai ao expediente.
O Sr. Wilson Santos - Excelência, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Questão de ordem, Deputado
Wilson Santos.
O SR. WILSON SANTOS - Um requerimento que apresentei sobre uma aula
magna que o governador dará aos estudantes da Unemat, no próximo dia 16, aqui neste...
Está autorizado? Está ok? Não precisa submeter ao Plenário? Ok, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Requerimentos apresentados,
pedindo informações, de autoria dos Deputados Xuxu Dal Molin, Thiago Silva, Suelme Fernandes,
Valdir Barranco, Gilberto Cattani, Lúdio Cabral e Delegado Claudinei.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado. Vai
ao expediente.
Moção de repúdio apresentada pelo Deputado Xuxu Dal Molin ao deputado
estadual pelo Estado de São Paulo, Arthur do Val, pelas declarações sexistas repugnantes sobre as
refugiadas ucranianas.
Coloco em discussão.
A Sr.ª Janaina Riva - Para discutir.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Para discutir, Deputada Janaina
Riva.
A SR.ª JANAINA RIVA - Presidente, quero parabenizar o colega Deputado Xuxu
Dal Molin, eu também fiz um requerimento... desculpe, uma moção de repúdio no mesmo sentido, e
quero pedir a todos os colegas que votem favoráveis a essa moção.
Nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, nós precisamos de
respeito para com as mulheres, e a fala sexista, objetificando as mulheres, como um todo - não só as
ucranianas, - é uma fala que merece o repúdio de toda a Assembleia Legislativa.
Eu quero contar com os colegas que são pais, maridos, avós, que sabem o quanto a
mulher ainda luta neste país e neste estado para conquistar espaço, e a gente não pode só manter isso
no discurso.
Políticos que tratam mulher desta forma como o deputado de São Paulo Arthur do
Val tratou, que descrevem mulheres de uma forma tão pejorativa, merecem, sim, em minha opinião,
perder o mandato. É uma falta de respeito com todas as mulheres, é uma falta de respeito com os
homens de família também.
Então, quero contar com os colegas para que possamos aprovar por unanimidade,
demonstrando que na nossa Assembleia Legislativa nós temos homens que se preocupam com as
mulheres, que se preocupam com a violência doméstica, que se preocupam com os abusos, que
respaldam as mulheres e valorizam as mulheres.
Parabéns, Deputado Xuxu Dal Molin, por ter apresentado essa proposta; parabéns
pela sua preocupação, você tem uma mulher que é uma mulher extremamente ativa, que é a Luana,
que tem a sua liderança, e você sabe o quanto a mulher é relevante no contexto social, econômico e
político do nosso país.
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Você é grande amigo da ministra Tereza Cristina, uma ministra que tem dado
muito orgulho à agricultura neste país. Então, Vossa Excelência, mais do que ninguém, sabe que as
falas foram falas que machucaram todas as mulheres do mundo e machucaram principalmente as
ucranianas que estão passando por esse momento tão difícil de guerra.
Parabéns, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Antes de passar para o autor do
requerimento, da moção, só gostaria de pedir a compreensão do Deputado, porque tem o Deputado
Valdir Barranco... Vossa Excelência, como é o autor... Então, vou conceder a palavra ao Deputado
Valdir Barranco e depois ao Deputado Xuxu Dal Molin.
O SR. VALDIR BARRANCO - Senhor Presidente, eu quero aqui parabenizar os
nobres colegas, Deputado Xuxu e Deputada Janaina, pela iniciativa da moção de repúdio.
Eu confesso que acompanhei pela imprensa a notícia, estarrecido, e demorei uns
dois dias para ter coragem de ouvir aquele áudio. Um áudio repugnante, nojento, como é que um
parlamentar que obteve quase 500 mil votos para deputado estadual é capaz de expressar em
palavras um sentimento tão mesquinho, tão repugnante contra as mulheres do mundo todo. Ele não
estava só falando das mulheres ucranianas, estava falando das mulheres do mundo todo, sobretudo
daquelas que se encontram em situação de mais vulnerabilidade. Palavras que eu nunca pensei em
ouvir da boca de ninguém, muito menos de um parlamentar com quase 500 mil votos, representando
a maior cidade deste país, o maior estado deste país em população, em economia, que é o Estado de
São Paulo.
Então, toda a minha solidariedade às mulheres ucranianas. Parabéns às mulheres
do mundo todo que se uniram nesses dias, se uniram em defesa das mulheres ucranianas; teve muito
mais peso ainda essa fala dele, sendo exatamente na semana internacional de defesa dos direitos das
mulheres.
Portanto, hoje toda a minha indignação com relação a esse tipo de gente, que nós
sabemos que ele não está sozinho, muitos se escondem por trás de um rostinho bonito, de uma fala
macia, mas que, assim que tem uma oportunidade, mais às escondidas... Ele achou que estava
falando apenas para um grupo dele, que era de extrema confiança, e o áudio vazou e se tornou
público.
Então, nós não podemos conviver e nem admitir que, em tempos tão modernos,
depois de tantas lutas das mulheres para conquistarem direitos, nós tenhamos ainda, principalmente
nos espaços públicos, pessoas com esse estereótipo; e, portanto, que ele possa ser cassado e que o
lugar dele possa ser ocupado por alguém que faça jus.
Parabéns aos autores. Viva as mulheres ucranianas, viva as mulheres do mundo
todo!
(A SR.ª JANAINA RIVA ASSUME A PRESIDÊNCIA.)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Parabéns, Deputado Valdir Barranco.
Agora o autor da proposta, Deputado Xuxu Dal Molin.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Mais uma vez o Parlamento estadual de Mato
Grosso vai dar uma resposta, não simplesmente querer se aproveitar da situação. Eu não estou aqui
para querer falar que esse deputado é isso ou aquilo, simplesmente para mostrar para o Brasil que
nós homens, que respeitamos as mulheres, que queremos o bem delas, nós não podemos entrar na
vala comum, porque nós somos colegas deputados, independente de estar num Parlamento aqui no
estado, outro em São Paulo. Então, nós só vamos dar uma resposta do que nós não concordamos. Foi
infeliz.
E, em minha opinião, você falando em grupo fechado ou não, você está
expressando o que o seu caráter é, investido de mandato ou não.
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Então, é bem simples, eu quero pedir o apoio de todos, não vou ficar polemizando,
não é isso, é mostrando o respeito pelas nossas mulheres e fazendo com que a justiça seja feita.
Daqui pra frente, principalmente, quem for falar em outro país o que nós homens
somos vai falar com respeito às mulheres daquele país. Não dá mais.
E não é só isso, Janaina. Eu estou pedindo novamente informação sobre o que a
Câmara de Vereadores lá de Curitiba está fazendo com relação àquele vereador covarde que invadiu
um culto da Igreja Católica e também pedindo informações daquele outro covarde que foi quebrar a
Igreja Assembleia de Deus lá no interior do Ceará.
Respeito à religião, respeito às mulheres!
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Parabéns, Deputado Xuxu Dal Molin.
O Sr. Sebastião Rezende - Discutindo ainda.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Deputado Suelme...
O Sr. Sebastião Rezende - O Suelme vai discutir... depois, o Deputado Sebastião
Rezende, se tiver outro.... eu quero discutir esse mesmo tema, mas vamos ouvir o Deputado Suelme.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Tudo bem.
Deputado Suelme; em seguida, Deputado Sebastião, e estão encerradas as
inscrições para discussão.
O SR. SUELME FERNANDES - Senhora Presidente, Deputado Xuxu, parabéns
pela iniciativa. É importante nós nos posicionarmos sobre a situação da violência contra a mulher,
não só no discurso, nós precisamos discutir a educação das pessoas. Infelizmente, a fala do Arthur
do Val representa o pensamento de muitos homens neste país, infelizmente. É o submundo do
machismo brasileiro que se evidenciou e constrangeu tanto o país.
Então, o meu repúdio e as minhas considerações à iniciativa do Deputado Xuxu.
E quero dizer que o Arthur do Val representa o conjunto da sua obra, um deputado
machista. E o que mais nos choca é saber que ele teve o espaço de poder pela anuência do voto
popular, isso nos assusta muito, e temos que estar atentos para que outras plataformas que defendam
de forma violenta o machismo e as teorias que se constroem em relação à discriminação da mulher e
de gênero possam ser banidas de uma vez por todas da política brasileira.
Por último, eu queria registrar um incidente que aconteceu ontem na Câmara de
Indiavaí, onde a vereadora Rhillary Milleid foi impedida de apresentar moções de aplausos a outras
mulheres pela Câmara Municipal, isso já tem repercussão nacional.
Então, o problema do machismo, Deputado Sebastião, não é só lá em São Paulo,
ele está aqui em Mato Grosso também.
Então, queria também aproveitar e deixar o meu repúdio àqueles que impediram
democraticamente a vereadora Rhillary da cidade de Indiavaí de apresentar moções de aplausos às
mulheres do seu município. E assinam essa nota de repúdio vários movimentos nacionais: Lírios,
Movimento Conecta, Ampara Elas, Mulheres do Brasil - MT, Virada Feminina, Até Quando e
Justiceiras.
Então, não podemos permitir, nem em Mato Grosso e nem em lugar nenhum, que
o machismo prevaleça, muito menos no Parlamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Excelente fala, Deputado Suelme.
O Deputado Sebastião Rezende é o último inscrito e nós vamos colocar em
votação.
O SR. SEBASTIÃO REZENDE - Só para dizer, Deputada Janaina, que realmente
foi muito triste o que nós presenciamos e que, sem dúvida alguma, quando a Assembleia Legislativa
de Mato Grosso faz um trabalho muito forte, grandioso, no sentido de proteção, principalmente não
Pág. 20 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, ÀS 10H02MIN.
só reconhecendo o trabalho que as mulheres fazem neste estado, mas nós estamos, inclusive
buscando mecanismos de proteção à mulher vítima de violência, tratando de assuntos que venham a
proteger a mulher, nós temos o dessabor de ver um parlamentar eleito com o voto popular proferir
palavras como nós ouvimos por parte desse deputado estadual de São Paulo, o Arthur do Val.
Então, na realidade, é muito triste.
Eu comungo com o pensamento de todos os senhores Deputados, da senhora
Deputada nesse sentido. E nós precisamos continuar trabalhando e trabalhando muito fortemente
para que essa visão seja mudada.
A mulher hoje faz um grande trabalho. Foi lamentável, em um mês que nós
comemoramos... obviamente que o dia da mulher é todos os dias, mas escolheu-se o dia 08 de março
para o Dia Internacional da Mulher, e justamente nesse período nós temos que ouvir palavras
machistas como essa. Então, fica aí também o nosso posicionamento de repúdio com falas dessa
natureza.
E quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar também aqui, está na galeria, o
nosso pré-candidato a federal Abílio Júnior - viu, Abílio? Os nossos cumprimentos, já está
trabalhando aí, ficam os nossos cumprimentos.
E quero aproveitar a oportunidade, Deputada Janaina, se Vossa Excelência me
permitir mais um minuto, a pedido do Deputado Dr. João José, que vai presidir dentro do Regimento
Interno, vai instalar a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, solicitando para que nós
possamos fazer hoje, às 13 horas, a instalação da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.
e aí, com a participação, como membros dessa comissão os Deputados João José, Gilberto Cattani,
Thiago Silva, Deputado Sebastião Rezende...
E qual é o outro Deputado? (PAUSA)
O SR. SEBASTIÃO REZENDE - E o Deputado Valdir Barranco. Então, Deputado
Sebastião Rezende, Deputado João José, Deputado Thiago Silva, Deputado Sebastião Rezende e o
Deputado Gilberto Cattani.
Então, o Dr. João José pediu para que nós façamos essa instalação hoje, às 13
horas, e já ficam todos os Deputados comunicados.
Muito obrigado.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Coloco então a moção em votação, os
contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão... É a moção de repúdio à fala do
deputado Arthur do Val em São Paulo. (PAUSA) Não havendo nenhum voto contrário, a moção está
aprovada por unanimidade.
Moções de congratulação de autoria do Deputado Dr. Gimenez e do Deputado
Xuxu Dal Molin.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os
contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. (PAUSA) Estão aprovadas.
Em discussão, moções de aplausos de autoria dos Deputados Valdir Barranco,
Xuxu Dal Molin, Paulo Araújo, Delegado Claudinei, Suelme Fernandes, Max Russi, Elizeu
Nascimento, Ulysses Moraes, Allan Kardec, Carlos Avallone, Sebastião Rezende e Thiago Silva.
Deputado Xuxu Dal Molin, para discutir.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Não costumo discutir isso por causa do tempo,
Janaina, mas é extremamente importante, é para o Hospital de Câncer de Mato Grosso que realizou
a primeira cirurgia de retirada de tumor de uma pequena menina de dez anos, a Mariany, é uma
cirurgia de...
(O SR. XUXU DAL MOLIN FOLHEIA A MOÇÃO DE APLAUSOS - PAUSA.)
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O SR. XUXU DAL MOLIN - Eu vou pedir escusas aqui, Janaina, porque não está
constando aqui o nome do procedimento cirúrgico, mas é uma cirurgia pediátrica inédita que o
hospital vai começar a realizar.
Então, é justo fazer isso e nós temos que cada vez mais apoiar o Hospital de
Câncer de Mato Grosso também, como nós estamos fazendo com o Hospital de Câncer de Barretos,
o Hospital de Amor, lá em Sinop.
Obrigado.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Parabéns, Deputado Xuxu Dal Molin.
Para discutir, Deputado Wilson Santos.
O SR. WILSON SANTOS - Presidente Deputada Janaina, demais colegas
Deputados, a assistência que acompanha esta sessão, estamos na fase de discussão de moções, e eu
quero fazer uma referência, senhora Presidente, à passagem por este planeta do senhor Dante de
Oliveira e Silva, pai do secretário de Infraestrutura Marcelo de Oliveira e Silva.
O senhor Dante foi um empreendedor na área de panificação, daí o apelido do
secretário Marcelo Padeiro, porque vem do pai.
No final dos anos 1950, o senhor Dante adquiriu uma padaria, a padaria Colombo,
aqui na capital. E durante mais de 70 anos, ele e seu filho Marcelo, e agora seu neto, a terceira
geração de padeiros honrados, dignos... E o seu Dante nos deixou na semana passada, aos 90 anos
de idade, com uma folha de serviços prestados extraordinárias a este estado.
Ele foi fornecedor das principais instituições deste estado, do 9º BEC, do 16 BC,
do 44 BIMtz, da Prefeitura de Cuiabá, do Estado de Mato Grosso, vendeu também na sua confeitaria
doces, pães, salgados, no varejo.
E seu filho acabou indo para o Rio de Janeiro estudar, fez arquitetura. O secretário
Marcelo é arquiteto e urbanista, mas acabou também se apaixonando pela profissão do pai e virou
também padeiro, e carrega até hoje essa alcunha. E o filho do Marcelo, neto do seu Dante, também
tem hoje uma das mais sofisticadas padarias do Centro-Oeste brasileiro.
Então, eu não poderia deixar de registrar aqui neste Parlamento essa moção de
pesar ao secretário Marcelo, à sua irmã, aos familiares, aos amigos e até aos servidores da Secretaria
de Estado de Infraestrutura pela passagem honrosa, digna, honesta, que foi a do seu Dante, que
imprimiu em Marcelo essa postura honesta, cristalina, transparente. O secretário Marcelo não fecha
inclusive as portas do seu gabinete, a qualquer momento que qualquer prefeito, cidadão, chegar à
Secretaria de Infraestrutura e quiser falar com o secretário Marcelo Oliveira e Silva, as portas
estarão abertas, escancaradas, rasgadas, como ele gosta.
Então, pela passagem do seu pai, fica aqui essa moção de pesar. Eu tenho certeza
de que todos os colegas Deputados vão homologá-la para que sirva de um pequeno bálsamo, de um
pequeno abraço aos seus familiares e amigos.
Obrigado, Presidente Janaina.
O Sr. Xuxu Dal Molin - Deputada Janaina, só informar que é a cirurgia de
nefrectomia e cavectomia na pequena Mariany Lavígnia, de dez anos.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Muito legal. Parabéns, Deputado
Xuxu.
Coloco então em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam
como estão. (PAUSA) Estão aprovadas as moções.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei Complementar nº 04/2022, Mensagem nº 23/2022,
que altera o Art. 26, da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a
organização administrativa do Poder Executivo. O parecer é favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação.
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Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como
estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Está aprovado. Vai ao expediente.
Em 1ª discussão, o projeto de lei nº... PLC, me desculpe... Projeto de Lei
Complementar nº 6/2022, Mensagem nº 29/2022, que altera e acrescenta dispositivos na Lei
Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (EMENTA COMPLETA: ALTERA
E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 600, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PELO
PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ATENDER À NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX,
DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO INCISO VI DO ART. 129 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Eu coloco em discussão.
(O SR. LÚDIO CABRAL FALA COM A PRESIDENTE - INAUDÍVEL.)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Esse não cabe mais vista, a última
vista foi concedida para você e para o Deputado Ulysses, dia 23.
(A SR.ª PRESIDENTE FALA COM O SR. LÚDIO CABRAL - INAUDÍVEL.)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Vou fazer uma inversão de pauta só
para o Deputado Lúdio dar uma olhadinha e já coloco em votação novamente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 237/2019, de autoria da Deputada Janaina Riva,
que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de optometrista e dá outras providências.
(PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, NOS TERMOS DO
SUBSTITUTIVO INTEGRAL Nº 01.)
O Sr. Carlos Avallone - Eu quero vista.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Tem vista?...
Vista concedida pelo prazo de cinco dias ao Deputado Avallone.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 717/2021, em urgência urgentíssima, de autoria
do Deputado Elizeu Nascimento, que institui a criação do Programa de Peixamento na Barragem da
Usina Hidrelétrica do Manso no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. O parecer é oral
da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais, analisando o Substitutivo
nº 1.
Convido o presidente da Comissão, Deputado Carlos Avallone, para que possa
fazer o parecer oral.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS
HÍDRICOS E RECURSOS MINERAIS (CARLOS AVALLONE) - Ok, passe o projeto para mim
aqui, por favor.
Cadê o Deputado Allan? Deputado Allan!
Primeiro, eu queria dizer que esse é um projeto de lei do Deputado Elizeu
Nascimento, participa também a Deputada Janaina Riva, e foi um projeto extremamente discutido,
tanto na Comissão de Meio Ambiente, que no primeiro momento em conversa com a própria equipe
do Deputado Elizeu, com os proprietários da região de Manso, todos lá, fizemos duas ou três
sugestões pela comissão, foi acatada, foi aprovada em primeira; e depois houve uma participação do
governo através da Sema com alguns questionamentos.
Nós reunimos parte dos questionamentos que já tinham sido resolvidos na questão
das emendas apresentadas pela comissão, e os próprios técnicos e empresários, junto com o
Deputado Elizeu, chegaram à conclusão que poderia haver mais uma emenda a ser feita. Essa
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emenda foi feita por lideranças. Então, esse projeto aqui hoje está extremamente discutido, maduro,
e é um projeto que eu percebo que tanto os empresários, os donos de pousadas e a população do
entorno do Manso estão pedindo isso há muito tempo.
Então, parabenizo o Deputado Elizeu; parabenizo a Deputada Janaina Riva.
E eu peço que o Deputado Allan Kardec seja o relator em plenário para que a
gente possa fazer o nosso parecer.
Convoco o Deputado Gilberto Cattani, Deputado Max Russi e o Deputado Wilson
Santos para que participem aqui da votação, por favor.
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Deputado Avallone, Presidente Janaina
Riva, na qual eu cumprimento todas as mulheres deste estado, deste Brasil, nossa líder, a gente
espera que no próximo mandato haja outras mulheres aqui junto conosco no Parlamento.
Mas vou ser bem breve e bem direto com relação ao encaminhamento do nosso
relatório desse projeto, um projeto debatido, projeto discutido.
Nós tivemos uma audiência com a presença de toda a comunidade do Manso, do
Lago do Manso, junto com a Sema, a secretária Mauren estava aqui, a sua equipe técnica estava
aqui, debate ampliado; e não tinha outro caminho a não ser pela aprovação e encaminhamento
também para que todos os membros da nossa Comissão de Meio Ambiente votem pela aprovação e
a gente, por fim, volte para colocar no plenário e definitivamente a gente coloque esse projeto do
peixamento pra valer.
Então, o relatório é pela aprovação, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (CARLOS
AVALLONE) - Eu queria alguém da assessoria da Mesa para me dar uma orientação aqui, viu, Zé?
(O SR. SECRETÁRIO PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA FALA COM O PRESIDENTE
- PAUSA)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (CARLOS
AVALLONE) - Ok. Eu estava numa dúvida só, porque a comissão anterior de Meio Ambiente era
diferente, mas a Mesa já me explicou que já foi publicada a nova, então são os novos membros que
já votam aqui.
Então, eu acompanho o relator e pergunto como vota o Deputado Max Russi.
O SR. MAX RUSSI - Voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (CARLOS
AVALLONE) - Como vota o Deputado Wilson Santos?
O SR. WILSON SANTOS - Presidente Carlos Avallone, eu me abstenho,
abstenção nessa matéria.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (CARLOS
AVALLONE) - Ok.
O Deputado Cattani está on-line? Não.
Então, com três votos favoráveis, uma abstenção, o relatório é favorável à
proposta, ao projeto de lei do Deputado Elizeu Nascimento e da Deputada Janaina Riva.
(APLAUSOS)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Então, com o parecer favorável da
Comissão de Meio Ambiente, o projeto está em primeira votação, Deputado Elizeu.
Em votação... Desculpe, em discussão.
Não, é primeira votação. É primeira, Deputado Dilmar, porque ele está com o
parecer da Comissão de Meio Ambiente, ele teve que voltar.
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O SR. ELIZEU NASCIMENTO - A todos os Deputados, Deputada Janaina, o
projeto de lei do peixamento do Lago do Manso acaba de passar também por essa comissão, a qual
agradecemos os Deputados membros pela aprovação... Qual a justificativa?...
E vamos agora para a primeira votação.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Desculpe, Deputado Elizeu... O
Deputado Dilmar me informou que passou pelo mérito, ele não vota em plenário em primeira, passa
agora pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Posso pedir para o Deputado Dilmar já fazer o parecer oral?
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Pode sim.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Solicito ao presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação...
O Sr. Wilson Santos - Questão de ordem, eu pedi para discutir em primeira
votação.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Não... Só foi na Comissão de Meio
Ambiente, não vai ter primeira votação. O Deputado Dilmar informou que, segundo o Regimento,
votou na Comissão de Meio Ambiente... Vossa Excelência se absteve. Agora está indo para a
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, somente depois ele vai à votação.
O SR. WILSON SANTOS - Ok.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Ok?
Então, Deputado Dilmar Dal Bosco, como presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, solicito o parecer oral e que colha o voto dos demais Deputados.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputada Janaina Riva.
Assumo neste momento a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que
ontem nós tivemos a primeira reunião e quero agradecer ao Deputado Sebastião Rezende, Deputado
Max Russi, Vossa Excelência também, que é membro titular. E até falei ontem na reunião que o
nosso membro titular, Deputado Dr. Eugênio, está licenciado, e o suplente Faissal está licenciado, e
o Deputado Oscar está no lugar aqui do Deputado Faissal.
Senhora Presidente, uma das coisas que eu mais prezo aqui dentro do Parlamento é
a valorização de qualquer propositura, de qualquer Deputado, que é apresentada. Todas as ordens do
dia de todas as sessões... Eu acompanho pari e passu todos os projetos que estão sendo apreciados,
até porque eu sou líder de um bloco aqui na Assembleia Legislativa e sou líder do governo também,
para que a gente não tenha... e produza um projeto que seja bom para o Estado de Mato Grosso.
E Assembleia Legislativa tem contribuído muito, muito com o Governo do Estado
de Mato Grosso aqui. Deputado Elizeu, Vossa Excelência e eu somos Deputados da base, quando eu
estava por videoconferência acompanhando a votação do projeto, lá no parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, eu pedi para ler, como eu não estava com o projeto na mão, eu pedi
para a assessoria que pudesse fazer a leitura simples para mim. O que eu mais prezo, que são os
primeiros artigos que falam do projeto, eu pedi para fazer a leitura do artigo 1º e do artigo 2º.
Na leitura do artigo 2º, como estava à distância, me trouxe dúvida ao projeto,
dúvida ao projeto na redação, só ali no parágrafo 1º, parágrafo 2º já me trouxe dúvida. Eu pedi para
retirar ou pedir vista no projeto para que eu pudesse, Deputado Lúdio, como é de costume, Vossa
Excelência tem uma grande admiração por isso, a gente ler todo o projeto, pegar o físico do projeto
e ver o que tem de modificação ou alteração no projeto.
Mesmo com a Emenda nº 1, Emenda nº 2, Emenda nº 3... E depois quando eu vim
ao plenário aqui, antes de me pararem aqui no saguão da Assembleia Legislativa... Sem o
conhecimento para discussão, me pararam me questionando se eu mudaria o projeto.
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Na verdade, eu sempre trabalhei aqui na Assembleia Legislativa, e quando lá em
2015, salvo engano, eu estava na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, apareceu um projeto
quase semelhante, e eu pedi para a minha equipe... Inclusive, o Núcleo Ambiental da Assembleia
Legislativa, Deputado Oscar, Vossa Excelência tinha a esposa como Deputada, nós fomos até Itaipu
para conhecer... E um dos grandes problemas, Deputado Elizeu, que tem dentro das concessões, das
usinas hidrelétricas, primeiro é não ter as escadas de peixe e aí nem a transposição, como nós
lutamos muito aqui para que tivesse no grande rio Teles Pires as eclusas para que a gente pudesse lá
na frente, Deputado Suelme, trabalhar nas hidrovias.
Poxa! Como que o Governo Federal aprova projetos em rios que são rios
considerados com direito do Ibama de exploração e não aprova eclusas para que você possa fazer a
transposição das barcaças para levar a nossa produção e agregar recursos aos nossos produtos?
Então, me atento muito a todos os projetos. Esse projeto é bem elaborado, bem
trabalhado aqui pelo Deputado Elizeu e sua equipe, mas lógico, quando nós olhamos a falha no
projeto e na redação, nós queríamos consertar, porque senão nós iríamos aprovar um projeto...
E quando eu sentei na antessala com as pessoas, eu pedi, qual é a ideia do projeto?
É o projeto ser aprovado e ele poder ser aplicado? Ou é um projeto que não poderá ser aplicado no
âmbito do Estado de Mato Grosso?
Foram feitas algumas alterações, e eu pedi até que não precisava ter autoria,
coautoria, eu acho que a autoria é do Deputado Elizeu Nascimento, é da Deputada Janaina Riva, e
que fizesse as alterações para o projeto ser aprovado.
Aí, infelizmente, as pessoas que talvez não tenham o conhecimento me mandaram
muitos questionamentos ou até falando de coisas que absurdamente não entendem, não conhecem,
falando de algumas coisas relacionadas a mim e a Furnas, nunca... não sei nem quem é esse povo de
Furnas, não tenho contato. Eu só quis trazer um projeto para ser aprovado. E nós fizemos as
alterações necessárias.
Eu não participei, inclusive, pedi para não participar da reunião com a secretária
de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, doutora Mauren, que veio aqui e explicou muito, ela
e a adjunta, a Lilian. E aí mudaram alguns artigos, como o artigo 4º, o artigo 2º, o qual eu questionei
antes, colocando agora de forma clara as espécies que serão repovoadas no Manso, que está ali no
artigo 2º, inciso I, II, III, IV, V, VI, VII. Da mesma maneira, está no artigo 4º, artigo 7º, fazendo
alterações, onde coloca a obrigatoriedade de cumprimento do que está aí de repovoamento ou do
peixamento pela Usina Hidrelétrica do Manso.
Da mesma maneira, ela tira... Porque quem tem a concessão da Usina do Manso
não é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, é a Aneel. A Aneel que faz todo o
acompanhamento - e a punição, inclusive. A geração de energia elétrica do Manso é por concessão
da Aneel e é ela que pode... Nós não poderíamos trazer no projeto de lei, falando que nós íamos
cassar licença e proibir a geração de energia elétrica.
Então, eu só gostaria de falar que eu acho que eu quis fazer para ajudar, para que o
projeto, esse substitutivo integral fosse alterado aqui principalmente que já foi colaborado com a
Comissão de Meio Ambiente, mas agora bem elaborado, feito por incisos lá no artigo 4º, no artigo
2º de cada espécie, trazendo aqui no artigo 3º também, que deve ser realizada a investigação dos
locais, ao qual ocorra incidência de espécies invasoras, que seja piranha, identificadas essas áreas,
sinalizadas essas áreas, com placas indicativas, para que a população possa ver. Isso é de
responsabilidade do Manso, o Manso tem que fazer, a Usina Hidrelétrica do Manso.
No parágrafo único, nós alteramos o montante arrecadado. Isso alterado pelos
brilhantes Deputados Elizeu, Deputado Avallone... e Cattani, que, salvo engano, participou da
reunião com a secretária de Meio Ambiente.
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“A renovação da licença de operação não será efetivada, enquanto não quitar as
pendências com as obrigações do repovoamento...”
No parágrafo sétimo, colocando aqui, “...caso seja verificado o não
reestabelecimento das espécies nativas, o que será apontado por estudo de monitoramento a ser
realizado pela empresa Furnas”, e não pela Secretaria de Meio Ambiente, como ela faz em outra
usina dela.
Hoje o Deputado Elizeu mostrou brilhantemente o trabalho que fazem, tanto de
alevinagem, e o repovoamento, a volta das espécies.
Alteramos o parágrafo 3º, do artigo... que foi alterado aqui, “não se aplica o caput
deste artigo às espécies invasoras do gênero Serraslmus (piranha), cuja pesca será permitida em
qualquer época do ano, com o fito de controlar a superlotação.”
O artigo 9º...
Mas só queria aqui... que quando eu pedi vista ao projeto, a dúvida era do jeito que
o projeto tinha sido apresentado. Eu não tinha o projeto no contexto geral e eu pedi que fizesse
alterações, mesmo as alterações indicadas pela Comissão de Meio Ambiente não eram suficientes
para que o projeto pudesse ter a sua aplicação.
E aí tem que dar os parabéns a todos que contribuíram, àqueles que com a crítica
por crítica ou a crítica que ajudou na construção que valeu um projeto que pode ser aprovado aqui
pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Estado.
Então, eu relato este parecer da Comissão de Constituição e Justiça, acatando o
Substitutivo Integral nº 01 apresentado pelas Lideranças Partidárias, rejeitando então as Emendas nºs
1, 2 e 3, que elas estão no contexto aqui do substitutivo integral, Deputado Elizeu, elas foram
colocadas por Vossa Excelência.
Ao Deputado Allan Kardec, quero dar os parabéns aqui também que, como líder
de bloco, apresentou também aqui, tem a chancela de Vossa Excelência, também da mesma maneira
o Deputado Max. E hoje nós estamos aqui aprovando.
Então, o meu parecer é pela aprovação do Projeto de Lei nº 717/2021, de autoria
do Deputado Elizeu Nascimento e coautoria da Deputada Janaina Riva, acatando o Substitutivo
Integral nº 1, rejeitando as Emendas nºs 1, 2 e 3, porque foi colocada no substitutivo.
E vou colher os votos aqui.
Gostaria de pedir: como vota o Deputado Max Russi? Vota com o relator.
Como vota o Deputado Sebastião Rezende? Com o relator.
Como vota, Deputada Janaina Riva? Com o relator.
Então, senhora Presidente Deputada Janaina Riva, a Comissão de Constituição e
Justiça e Redação dá o parecer favorável, com quatro votos favoráveis.
Obrigado, Presidente.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Agora sim, com o parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, coloco em 2ª votação o Projeto de Lei nº 717/2021,
que institui a criação do Programa de Peixamento na Barragem da Usina Hidrelétrica do Manso do
Estado de Mato Grosso e dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão de Meio
Ambiente e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acatando o Substitutivo nº 1. A autoria
é do Deputado Elizeu Nascimento e coautoria da Deputada Janaina Riva.
Eu coloco em discussão.
O Sr. Wilson Santos - Para discutir, Presidente.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Para discutir, o Deputado Wilson
Santos.
O Deputado Cattani tinha pedido também para discutir.
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Deputado Wilson Santos, antes de Vossa Excelência falar, só para ele confirmar...
Se ele quiser discutir, para ele novamente depois levantar a mão.
Deputado Wilson Santos.
O SR. WILSON SANTOS - Eu vou ser breve.
Presidente, não há nesta Casa nenhum Deputado contra o peixamento nessa
barragem, e em nenhum lugar.
Nós que temos uma relação com a questão ambiental, nós sabemos que isso
inclusive deveria ter sido uma das obrigações de Furnas, das empresas que constroem usinas em
Mato Grosso.
Uma das condicionantes que o estado mato-grossense estabelece é a
obrigatoriedade do peixamento por parte de quem construiu ou de quem faz a manutenção. Então,
não há aqui nesta Casa nenhum Deputado contra o peixamento no Lago de Manso, e em nenhum
lago do Estado de Mato Grosso. Muito pelo contrário.
Eu me abstive na votação do Meio Ambiente (COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE), e eu vou me abster agora também, para que não haja prejuízo ao andamento do
projeto do Deputado Elizeu, junto com a Deputada Janaina.
Eu também ouvi o Deputado Allan Kardec tratando desse tema aqui. Vossa
Excelência também tratou desse tema aqui, sobre o peixamento, eu acho muito importante.
O que me leva a abster é a insegurança em relação aos estudos apresentados. Eu
tenho ligação com cientistas da ictiofauna, com cientistas da Embrapa Pantanal, a quem eu
consultei, e os cientistas têm dúvidas em relação... Não ao peixamento, também todos os cientistas
defendem o peixamento, mas a maioria pensa que deveria haver a implantação de um laboratório,
um laboratório flutuante no lago durante alguns meses, e que os cientistas... Não eu, Wilson Santos,
quem sou eu? Eu entendo um pouquinho de história, um pouquinho de matemática, entendo pouco
de peixe. Mas os cientistas defendem que deveria ser feito um experimento real no lago, a instalação
de um laboratório flutuante, durante um semestre pelo menos, com a coleta desse material, com a
coleta de peixes, para que houvesse um dimensionamento científico.
Sem esse estudo in loco, eles entendem que não é possível avançar com o
peixamento. Essa é a opinião dos cientistas, doutores e pós-doutores em peixe.
Eu os respeito e os tenho como conselheiros, sempre os ouço em relação à matéria
ligada ao meio ambiente.
Então, eu vou me abster, não quero prejudicar o andamento da matéria, o
Deputado Elizeu, a Deputada Janaina e o Deputado Allan Kardec construíram o projeto.
Da minha parte, eu não vou fazer obstrução, não vou votar contra, apenas por uma
questão de consciência, eu faço questão de registrar nos Anais deste Parlamento que a posição dos
cientistas, técnicos, especialistas do... (TEMPO ESGOTADO)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Um minuto para o Deputado concluir.
O SR. WILSON SANTOS - ...Dos cientistas, de quem estudou a vida inteira
peixe, quem estudou a vida inteira o Pantanal, é que os estudos não são suficientes.
Feito esse registro, eu me abstenho dessa votação, senhora Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Próximo inscrito... Eu vou colocar o
Deputado Cattani, Deputado Elizeu. Vossa Excelência fala em seguida, porque ele está em formato
virtual. Deputado Gilberto Cattani.
O SR. GILBERTO CATTANI - Senhora Presidente, me ouve? Tranquilo?
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Senhora Presidente, eu só quero falar da minha ausência. Eu estou fora, não estou
aí presencial, e a internet fica caindo, queria que registrasse o meu voto na Comissão de Meio
Ambiente, senhora Presidente, que fique registrado.
Outra questão que eu quero registrar, Deputado Wilson Santos, que Furnas fez,
não fez... Eu gostaria de registrar aqui que na reunião da Comissão de Meio Ambiente que nós
participamos com a secretária, a secretária Mauren deixou muito claro para nós que na época o
licenciamento não foi autorizado pela Sema, mas, sim, pela Justiça. Eles instalaram a usina por
liminar da Justiça.
Eu só queria deixar isso claro também, porque tem essa situação em que muitas
vezes nós achamos que a culpa é até mesmo da Assembleia que não cuidou da Usina do Manso, ou
dessa ou daquela... E que fique bem claro que a usina se instalou por liminar judicial, foi isso que foi
exposto lá na Comissão de Meio Ambiente.
E o meu voto favorável aí - se puder computar - ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Em seguida, o colega Deputado Elizeu
Nascimento.
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Senhoras e senhores, Deputados, Deputada
Janaina, TV e rádio Assembleia, aqueles que nos acompanham aqui pela galeria.
Para nós é uma satisfação do dever cumprido, neste momento, estarmos aqui
depois de vários embates, algumas discussões calorosas, mas chegamos àquilo que a sociedade
mato-grossense espera de um Parlamento: a aprovação de leis que venham ao encontro das
necessidades do povo, principalmente no momento que nós vivemos hoje de desemprego, da
reativação do nosso Brasil em um cenário econômico pós-pandemia.
E vermos pessoas que têm seus comércios ali no entorno do Lago do Manso, que
felizmente têm uma expectativa de geração de emprego... E o que acaba acontecendo são cenas de
terror ali no seu ambiente de trabalho, vendo seus clientes, os banhistas, saírem com o dedo torado
por mordida de peixe, de piranha.
Eu quero deixar aqui bem claro a todos o nosso agradecimento, às comissões que
tiveram aí o entendimento, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Constituição e Justiça, e
dizer àqueles que ainda não tomaram a decisão do voto para a aprovação do projeto que reflitam.
O projeto de lei, este do peixamento do Lago do Manso, foi elaborado através dos
próprios estudos de Furnas, foi retirado de partes da lei municipal de Chapada dos Guimarães, que
está vigente. É como eu disse em determinado momento: o projeto de lei do peixamento do Lago do
Manso não foi feito no fundo de quintal.
Então, muitas vezes, porque eu não sou autor do projeto de determinado segmento
eu tenho que fazer determinado posicionamento contrário. Nós temos que saber que o Parlamento é
unificado, aqui nenhum projeto vai a lugar nenhum em uma exclusiva mão. E hoje nós provamos
isso, que nós precisamos, pós-discussão, ir lá sentar com o Deputado Dilmar, sentar com a secretária
Mauren na comissão e explicar, apresentar um vídeo... (TEMPO ESGOTADO)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Por favor, mais dois minutos para o
Deputado.
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - ...Apresentar um vídeo que lá em Minas Gerais
já acontece o peixamento por Furnas, a mesma empresa que é omissa aqui no Estado de Mato
Grosso, que há 20 anos vem sendo omissa na instalação do laboratório de peixamento que já deveria
estar acontecendo. E o que acontece é isto: o desequilíbrio leva a quantidade de piranhas a aumentar
dentro do lago, porque as outras espécies estão sendo extintas. E o próprio estudo de Furnas, de
2012 a 2014, já apontava isso.
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Então, é importante, porque hoje nós estamos dando a nossa parcela ao povo de
Mato Grosso, responsabilizando essa empresa que infelizmente está acabando com as águas do Lago
do Manso.
Portanto, eu agradeço, parabenizo todos os envolvidos, a associação, todos os
moradores aqui do entorno do Lago do Manso, muito obrigado pela contribuição de vocês. A
persistência de vocês é que fez com que esse projeto chegasse a este momento, tendo a aceitação dos
Deputados, a aprovação aqui no Parlamento.
E, com certeza, nós acreditamos que o governador Mauro Mendes irá sancionar
esse projeto, fazendo Furnas arcar com as consequências da sua omissão de 20 anos sem fazer a
soltura de alevinos ali no Lago do Manso, o que irá trazer um equilíbrio ambiental e peixe em
abundância para a população que ali reside.
Meu muito obrigado a todos.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - O Deputado Suelme é o próximo
inscrito.
Parabéns, Deputado Elizeu.
O SR. SUELME FERNANDES - Senhora Presidente, coautora desse projeto com
o Deputado Elizeu da Rotam.
Eu queria, antes de tudo, manifestar o meu voto favorável a essa decisão. Acho
que esse debate, como colocou aqui o Dilmar Dal Bosco, ele é muito maior que um assunto pontual
do Lago do Manso.
Desde a Prodepan... O último planejamento que o Pantanal teve foi o Prodepan Programa de Desenvolvimento do Pantanal, de 1971. De lá para cá, ninguém mais pensou
estrategicamente na bacia pesqueira e nas espécies invasoras, não só no Manso, como no rio Cuiabá,
está aqui o Deputado Allan Kardec que bem conhece essa realidade, o desabastecimento e a
condição precária da piscicultura no entorno de toda a bacia do Alto Paraguai. E tem estudos
técnicos para isso, Deputado Wilson, que é o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai que o
senhor bem conhece, que foi um esforço da Universidade Federal com outras instituições, para
detectar os problemas, as potencialidades dessa bacia, do desenvolvimento sustentável do Vale do
Rio Cuiabá.
Precisamos ampliar esse debate para discutir: por que não o repovoamento de todo
o rio Cuiabá? Não o sensacionalismo eleitoreiro, mas com a responsabilidade da sustentabilidade.
Precisamos chamar a Embrapa Pesca, que foi dos dois Matos Grossos, foi fundada em 1984. E foi
fundada para criar soluções de desenvolvimento de pescado, inclusive em ambiente nativo e em
ambiente controlado, que é a questão dos manejos.
Então, nós precisamos chamar essas instituições, o PCBAP - Plano de
Conservação da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal); precisamos chamar aqui a Embrapa Pantanal,
que é uma das maiores referências de piscicultura, de ictiofauna deste país, para buscar soluções,
não pontuais apenas, que envolvam o Lago do Manso, mas que tratem da bacia como um todo.
Porque essa responsabilidade de abastecimento da pesca é a essência da alma da chamada cuiabania,
do Vale do Rio Cuiabá. O rio Cuiabá é o grande eixo cultural que une todos os municípios da
Baixada e todo mundo sofre com o problema de desabastecimento da pesca.
Essa iniciativa responsabiliza aqueles que exploram de forma danosa, às vezes, e
sem nenhum retorno social para as pessoas. A gente sabe o conflito que foi a instalação de Furnas na
represa do Manso e as consequências, principalmente sobre os pequenos produtores, que hoje ainda
estão lá na beira do lago, espremidos pela especulação das grandes explorações turísticas, à procura
de uma alternativa também dos pequenos poderem se beneficiar dessa riqueza.
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Eu disse aqui na minha abertura, e já concluindo, que Mato Grosso tem que ser
para todos... (TEMPO ESGOTADO)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Mais um minuto para concluir.
O SR. SUELME FERNANDES - Parabenizo a Deputada Janaina, parabenizo o
Deputado Elizeu Rotam.
E sugiro à Mesa que possamos fazer um grande debate sobre a ictiofauna e a pesca
artesanal e esportiva em toda a bacia do Alto Paraguai no Pantanal.
Muito obrigado, senhores.
E parabéns à comunidade aqui presente.
O meu voto é favorável.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Então, não havendo mais inscritos
para a discussão, eu coloco... Desculpe, o último inscrito, Deputado Toninho de Souza.
O SR. TONINHO DE SOUZA - Agradeço a presença dos representantes da região
do Manso e parabenizo o Deputado Elizeu por essa atitude.
Eu acompanhei a discussão desse projeto pela imprensa, e eu estava um pouco
preocupado pelas discussões em torno desse projeto. Mas aí, Deputado Dilmar, a discussão que foi
veiculada pela imprensa, até de certo ponto negativa, mas eu acho que ela foi positiva para o projeto,
para afinar e melhorar esse projeto.
Eu me coloco aqui num voto favorável, após chegar a esta Casa e conversar com
os Deputados e verificar que o projeto, embora seja do Deputado Elizeu Nascimento, ele foi
construído a várias mãos, mãos interessadas em buscar o melhor para o meio ambiente, o melhor
para a população que depende, que vive na região e que vai à região do Manso para aproveitar
aquelas belezas naturais.
Então, eu gostaria de externar aqui o nosso voto favorável, em razão desse
aprimoramento que nós visualizamos nesse projeto de lei que é importantíssimo.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Não havendo mais inscritos para a
discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão.
(PAUSA) Está aprovado. Vai ao expediente.
Vamos votar em redação final daqui a pouquinho, tá?
Vamos continuar aqui então... Ah, não tem redação final? Então, já vai ao
expediente. Está votado então, não há mais votações. Parabéns a vocês, parabéns! (APLAUSOS)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Então, em 1ª discussão, novamente, o
Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, Mensagem nº 29/2022, que altera e acrescenta
dispositivos na Lei Complementar nº 600, de 19 dezembro de 2017, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado pelo Poder Executivo. O parecer é favorável da Comissão Especial.
(EMENTA COMPLETA: ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 600, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO
DE MATO GROSSO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DO INCISO VI DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Não havendo quem queira discutir, em
votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. (PAUSA) Está
aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 818/2021, de autoria do Deputado Max Russi,
que institui o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de
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pessoas com deficiências ocultas, no âmbito do Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem, os
favoráveis permaneçam como estão. (PAUSA) Está aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Resolução nº 95/2022, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. O parecer é oral da Comissão de Direitos
Humanos.
Eu convoco o Deputado e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado
Thiago Silva, para que faça o parecer oral sobre a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da
Assembleia Legislativa.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA
DOS DIREITOS DA MULHER, CIDADANIA E AMPARO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE
E AO IDOSO (THIAGO SILVA) - Presidenta Deputada Janaina, colegas Deputados, é com honra
que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Mulher, que nós fomos eleitos
hoje, quero aqui agradecer aos colegas Deputados que votaram.
E hoje nós vamos relatar esse primeiro projeto que cria a Procuradoria Especial da
Mulher aqui na Assembleia Legislativa no Estado de Mato Grosso. É um projeto muito importante,
principalmente nesta semana que nós comemoramos o dia da mulher. E Vossa Excelência, que hoje
está presidindo esta sessão... Então, aqui eu vejo a iniciativa muito louvável, isso mostra mais uma
vez que esta Casa está à frente de outras Assembleias no que tange à questão da defesa dos direitos
das mulheres.
O nosso parecer é favorável, senhora Presidente.
E eu quero convidar os colegas Deputados Wilson Santos, Sebastião, Janaina e
Faissal para emitirem os seus pareceres.
Como vota, Deputado Wilson Santos?
O Deputado Wilson Santos vota favorável.
O Deputado Sebastião Machado Rezende é favorável? Com o relator. Muito
obrigado, Deputado.
A Deputada Janaina Riva vota favorável.
E o Deputado Cattani?... Substituindo o Deputado Faissal que está de licença.
O SR. GILBERTO CATTANI - Favorável ao projeto, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA
DOS DIREITOS DA MULHER, CIDADANIA E AMPARO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE
E AO IDOSO (THIAGO SILVA) - Deputado, é o projeto que cria a Procuradoria Especial da
Mulher aqui na Assembleia Legislativa.
O SR. GILBERTO CATTANI - Positivo, somos favoráveis, senhor Presidente.
Parabéns ao senhor pelo projeto, favorável a ele.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA
DOS DIREITOS DA MULHER, CIDADANIA E AMPARO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE
E AO IDOSO (THIAGO SILVA) - Obrigado, Deputado Cattani.
É um trabalho da Mesa liderado pela nossa Presidenta Janaina Riva, por todos os
colegas Deputados, e uma homenagem na semana que comemoramos o dia da mulher.
Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos
da Mulher... Senhora Presidente, o parecer é favorável. Com cinco votos, o parecer é favorável ao
projeto para a criação da Procuradoria Especial da Mulher.
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A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Com o parecer favorável da Comissão
de Direitos Humanos, eu coloco em primeira discussão.
Para discutir, Deputado Allan Kardec.
Quer o projeto, Allan?
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Deputada Janaina, eu farei a discussão
só para que a gente possa levantar esse tema tão importante que estamos aqui votando. Nós ouvimos
o parecer da Comissão de Direitos Humanos, mas olha só que dia interessante, hoje a senhora está
na Presidência desta sessão, na semana alusiva ao dia internacional de luta pelos direitos das
mulheres.
Então, primeiro eu quero dizer que votarei obviamente pela aprovação. Mas eu não
poderia perder a oportunidade, Presidente Janaina, a senhora fez - como sempre fez - uma sessão
solene (ESPECIAL) em homenagem às mulheres, e eu pude assistir, quero parabenizá-la nesse
sentido e aproveitar e colocar um exemplo claro da participação da mulher no poder.
Quero aqui parabenizar a prefeita Francieli Magalhães, de Santo Antônio de
Leverger. Santo Antônio de Leverger, Deputada Janaina, tem uma característica que foi colocada à
prova agora, uma característica vencedora das mulheres pantaneiras, das mulheres rurais.
Lá em Santo Antônio, Lúdio, onde você teve a oportunidade de trabalhar na
condição de médico, lá nós temos uma prefeita, que é a Francieli Magalhães, que vem da zona rural;
a vice-prefeita Gisele Ribeiro, do meu partido, que foi vereadora, que vem da Cohab, de um
conjunto habitacional de Santo Antônio; e o único distrito que tem subprefeitura é a Agrovila das
Palmeiras, e nós temos uma subprefeita, a professora Penha; em Santo Antônio, nós temos a
vereadora Carmem; em Santo Antônio, nós temos a secretária de Educação Esporte e Lazer,
professora Carol; nós temos a secretária de Finanças, a Patrícia Vieira; nós temos a procuradorageral do município, a Luciene.
E nós temos instituída a Sala da Mulher na Câmara Municipal de Santo Antônio de
Leverger.
E em nome da Regiane Arruda, parabenizo todas as esposas dos vereadores, e
todas as mulheres que trabalham na Câmara.
Vejam, professor Suelme, Santo Antônio de Leverger é exemplo definitivo de
espaço de poder, de empoderamento para as mulheres.
E esses nomes que eu apresento aqui já estão na mesa para que toda a Assembleia
Legislativa ofereça moção de aplausos para as mulheres de Santo Antônio.
Então, em nome dessas mulheres que estão no poder, eu faço o debate sobre a
Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia Legislativa, um espaço tão relevante que eu quero aqui
parabenizar a nossa Presidente Janaina Riva.
Obrigado.
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Parabéns, Deputado Allan Kardec.
Então, agora sim... Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, os
contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. (PAUSA) Está aprovado. Vai à 2ª
discussão.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 06/2022, Mensagem nº 03/2022, que altera a
Lei nº 10.893, de 24 de maio de 2019, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Nota
MT e dá outras providências. (O PARECER É FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.)
A SR.ª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) - Vista já foi concedida ao Deputado
Lúdio Cabral.
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Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem, os
favoráveis permaneçam como estão. (PAUSA) Está aprovado. Vai ao expediente.
Em 1ª discussão, Projeto de lei nº 792/2020, de autoria do Deputado Xuxu Dal
Molin, que institui o Procon Rural dentro da estrutura básica existente da Coordenadoria do
Programa de Defesa do Consumidor e dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, acatando a Emenda nº 01.
Para discutir, o autor, Deputado Xuxu Dal Molin.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Novamente, colegas Deputados, Presidente
Janaina...
Desde o primeiro dia de trabalho nosso aqui como parlamentar estadual, nós
sempre defendemos mais gestão, menos impostos; e criar procedimentos, estruturas públicas para
dar um serviço de mais qualidade e respeito a todos os cidadãos.
E a nossa economia, como todos sabem, mais de 70% vêm do campo,
principalmente da agricultura familiar, do pequeno e médio produtor.
E nós, com esse projeto de lei... E eu queria convidar novamente, como eu sempre
faço, todos vocês estão convidados a assinarem esse projeto, como foi feito no IPVA, no
congelamento, na regularização fundiária da APA de Chapada, junto com o colega Dilmar, e tantos
projetos. Nada mais é do que, junto ao Procon, nós termos uma estrutura especializada para atender
principalmente o pequeno, o médio produtor rural, a mulher, o homem do campo que está lá. Eles
negociam mais de 70% da nossa economia, e nós temos que mostrar que o Estado de Mato Grosso,
esse estado mãe, que é o maior produtor do país, ele está com as estruturas públicas voltadas a essas
pessoas que pagam toda essa estrutura pública aqui.
E o Procon é um órgão que eu respeito, é importante, mas nós temos que fazer ele
atender melhor o homem, a mulher do campo, principalmente o pequeno e médio produtor que
compra seus insumos, os serviços que estão lá na ponta.
Então, é justo que a gente possa fazer com que as estruturas públicas façam
também a sua parte com relação a quem paga nossa conta, a quem leva o café, o almoço, a janta para
a mesa. E eu tenho certeza de que vai ser um projeto referência, não só para Mato Grosso mas para o
Brasil.
Viva a mulher e o homem do campo, quem está aí ajudando a dar segurança
alimentar para o Brasil e para o mundo!
(O SR. WILSON SANTOS ASSUME A PRESIDÊNCIA.)
O SR. XUXU DAL MOLIN - Obrigado pela oportunidade.
Todos estão convidados, Deputado Wilson, a assinarem esse projeto, como eu
sempre faço com os demais.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Parabéns, Deputado Dal Molin.
Continua em discussão o projeto que propõe a criação do Procon Rural no Estado
de Mato Grosso.
Deputado Suelme Evangelista, com a palavra.
O SR. SUELME FERNANDES - Senhor Presidente e Deputado Xuxu Dal Molin,
mais uma vez este Parlamento sinaliza a sua preocupação com a agricultura familiar.
Eu quero cumprimentar a nossa amiga pessoal Gisela, que representa muito bem o
Procon de Mato Grosso e que tanto fez também pelas mulheres. E, em nome dela, eu cumprimento,
pelas lutas necessárias, todas as mulheres.
A inclusão do pequeno produtor não passa só pelo Procon, é importantíssimo, mas
nós precisamos levar esse Procon e serviços no âmbito rural. O deslocamento rural é difícil, é
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complexo, as estruturas públicas de segurança, de saúde, de defesa do consumidor, da delegacia de
defesa das mulheres têm que estar presentes no âmbito rural.
O Deputado Dilmar conhece muito bem União do Norte, em Peixoto de Azevedo,
são dez mil pessoas; no distrito de Nova Poxoréu são dez mil pessoas. Então, se nós temos
comunidades rurais gigantescas, que dependem de infraestrutura e de atendimento público de
qualidade, ainda mais nessa época em que, em função do desabastecimento de fertilizantes, o
pequeno produtor já está pagando em dobro a taxa de custo de produção em função de defensivos
agrícolas. E a especulação fica sem limite, tirando o pouco que sobra ainda das costas do pequeno
produtor pela exploração imoral do mercado. Se não tiver o espaço da regulação, da denúncia, do
controle, para atender o pequeno produtor, com certeza ficará quase impossível viver na zona rural.
Então, Deputado Xuxu Dal Molin, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa,
tudo o que tiver em favor da agricultura familiar neste plenário terá o meu voto de acordo, seja de
onde vier, a agricultura familiar e os povos indígenas precisam, e é obrigação do estado atender com
eficiência.
Mato Grosso não se resume às cidades, tem muita gente que mora no campo, o
estado tem que estar presente, tem que ter o Procon, tem que ter a saúde de qualidade, e Vossa
Excelência teve iniciativa positiva.
Presidente Wilson, o meu voto é favorável à iniciativa do Deputado Xuxu Dal
Molin.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Ok.
Continua em discussão o projeto do Deputado Dal Molin, que propõe a criação do
Procon Rural.
Não havendo mais nenhum colega que queira discutir a matéria, eu coloco em
votação. Os colegas que concordam com a aprovação da matéria permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. (PAUSA) Está aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 209/2022, Mensagem nº 32/2022, está em
regime de urgência urgentíssima.
Eu convido aqui o nobre Deputado Sebastião Rezende, futuro presidente da
Comissão de Educação, para que organize e designe o relator e posteriormente colha os votos da
Comissão de Educação.
O projeto altera dispositivo da Lei nº 11.679, de 03 de março de 2022, que dispõe
sobre o Projeto Olimpus, no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
“Ter obtido numa das competições do inciso anterior, da 7ª (sétima) até a 10ª
(décima) colocação, ser indicado como atleta destaque nos jogos escolares e estudantis realizados
pela Secel ou ser indicado por uma respectiva federação estadual como atleta destaque da temporada
anterior a concessão da bolsa”.
Eu peço ao Deputado Sebastião Rezende que possa presidir a votação dessa
matéria na Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Senhor Presidente, a
Comissão de Educação está reunida em plenário, exatamente para dar o parecer oral a essa
mensagem do Poder Executivo que visa contemplar os atletas, aqueles atletas que estão lá nos
municípios e que estejam até a 7ª colocação, bem ranqueados. É uma forma de motivar esses atletas
a estarem e permanecerem ativos nas competições em nível de estado. E também o projeto
contempla os guias e os para-atletas.
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Então, é um momento ímpar, importante, Deputado Suelme, porque você vai
valorizar, fazer com que as pessoas com deficiência se sintam motivadas a continuar a atividade
física e podendo participar das competições, recebendo a bolsa-atleta.
Então, sem dúvida alguma, no que concerne ao mérito, Deputado Wilson, Vossa
Excelência, que também é membro da Comissão de Educação, é mais do que oportuna. Então, o
nosso parecer aqui, o relatório, é pela aprovação do projeto. E eu colho o voto de Vossa Excelência,
Deputado.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Pela aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Como vota o Deputado
Thiago Silva?
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Deputado Thiago Silva, como vota?
Pela aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Vota com o relator
também.
Deputado Valdir Barranco.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - O Deputado Valdir está on-line.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Deputado Valdir
Barranco.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Deputado Valdir Barranco, como
vota? Ausente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Deputado Allan Kardec.
Vota com o relator, substituindo o Deputado Valdir Barranco.
Como membro titular da comissão, nós temos também o Deputado Gilberto
Cattani. Como vota o Deputado Gilberto Cattani?
O SR. GILBERTO CATTANI - Com o relator, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Vota com o relator.
Portanto... Aliás, Deputado João José. Dr. João José, como vota?
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Ok, ok...
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Portanto, senhor
Presidente, com quatro votos favoráveis, o projeto está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Coloco em discussão a matéria. Não
havendo colega que queira discuti-la, em votação. Os que concordam permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. (PAUSA) Projeto aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 130/2022, Mensagem nº 25/2022, que autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Especial, incluindo na Lei nº 11.666, de 10 de janeiro de 2022, as
providências que seguem. O parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Eu coloco em discussão.
O Deputado Ulysses pede vista. Concedida.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 36/2022, Mensagem nº 21/2022, que autoriza o
Poder Executivo a conceder o serviço de remoção, guarda e hasta pública de veículos automotores
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removidos em razão de envolvimento nas infrações de trânsito previstas na Lei Federal nº 9.503, de
23 de setembro de 1997. O parecer é favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.
Eu coloco em discussão.
Deputado Lúdio Cabral, vista concedida.
Em 1ª discussão, Mensagem nº 26/2022, Projeto de Lei nº 131/2022, que altera o
Programa de Trabalho da Lei nº 11.666, de 10 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a
despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício de 2022. O parecer é favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação.
Em discussão, em discussão. É o programa de trabalho... Não cabe mais vista.
Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação o Projeto de Lei nº
131/2022. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. (PAUSA)
Aprovado. Vai ao expediente.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 173/2022, de autoria do Deputado Dilmar Dal
Bosco, que denomina Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq a Escola Estadual Nova Campo Verde MT. O parecer é favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto.
Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os que
concordam permaneçam como se encontram. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 175/2022, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
altera a Lei nº 10.871, de 25 de abril de 2019, que institui o Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão de Trabalho
e Administração Pública.
Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 130/2022, Mensagem nº 25/2022, que autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 11.666, de 10 janeiro de 2022, as
providências que seguem. O parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os que
concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. (PAUSA) Aprovada a
matéria. Vai ao expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 106/2018, de autoria da Deputada Janaina Riva,
que institui a Lei do Esquecimento de Atos de Violência, Preconceito ou Desrespeito contra as
Mulheres no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. O parecer é favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do Substitutivo Integral nº 01.
Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os que aprovam
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. (PAUSA) Aprovado. Vai ao
expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 126/2020, de autoria do Deputado Wilson
Santos, que proíbe a transferência e remanejamento de vagas sem anuência dos pais em creches e
escolas públicas no Estado de Mato Grosso para as pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade - TDAH, Dislexia e Transtorno do Espectro Autista - TEA. O parecer é favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Deputado Allan Kardec, para discutir.
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Presidente, serei rápido.
Quero parabenizar o Deputado Barranco e dizer que em nenhum momento nós
podemos aceitar transferência compulsória, não só nesses casos, mas em nenhum outro caso, vide a
situação da Escola Dom Francisco de Aquino Correa, que fica no Jardim Europa, mas que atende
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alunos do São Matheus, do Praieirinho, dos Campos Elísios. Uma escola que está em processo de
fechamento por conta de falta de infraestrutura, escola com prédio próprio.
Inclusive, aí eu quero deixar o alerta aqui, Deputado Wilson Santos: Escola Dom
Francisco de Aquino Correa, escola de 40 anos, prédio próprio, e está em processo de fechamento
por conta de manutenção. Lembrando que o secretário Alan Porto, meu xará, esteve no governo
passado, governo Pedro Taques, permaneceu neste governo na condição de secretário de
Infraestrutura, e essa escola está sendo fechada. E os alunos, compulsoriamente, estão sendo
transferidos para outras escolas, inclusive para o Cesário Neto, que é uma escola no centro, bem
distante de uma escola comunitária.
Então, eu quero parabenizar o Deputado Barranco e dizer que voto sim para estas
ocasiões específicas e para todas. Quem tem o direito de tirar o aluno de uma escola e colocar em
outra é seu responsável, é o pai ou mãe. E que isso fique claro neste Parlamento aqui e que a Seduc
também faça valer essa legalidade não só constitucional quanto também do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Continua em discussão o Projeto de
Lei nº 126/2020.
Não havendo mais colega que queira discuti-lo, eu coloco em votação. Os que
concordam com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 133/2022, Mensagem nº 28/2022, que revoga a
Lei nº 9.872, de 28 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo, por meio da Sad e
Intermat, a proceder à regularização das áreas dominiais urbanas, a título oneroso ou gratuito, e
alienação conforme o caso, e dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão de
Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária.
Em discussão. Vista também ao Deputado Lúdio Cabral.
O Sr. Xuxu Dal Molin - Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Deputado Dal Molin.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Não... Eu gostaria - como foi pedido vista e eu
fiquei ausente de algumas sessões - de perguntar quem poderia informar sobre esse projeto, até
porque nós trabalhamos muito junto ao Intermat, eles já estão cedendo servidores ao Incra, um
grande projeto para a regularização fundiária, entre tantos outros grandes trabalhos que o GT-Terra
fez, com o apoio do presidente líder Dilmar, Janaina, Barranco, Dr. João, tantos Deputados que
estão nós ajudando aí.
Então, eu quero vista compartilhada também.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Concedida vista compartilhada aos
Deputados Lúdio Cabral e Dal Molin.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 265/2019, de autoria do Deputado Sebastião
Rezende, que dispõe sobre o desembarque de idosos... (EMENTA COMPLETA: DISPÕE SOBRE
O DESEMBARQUE DE IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE
REDUZIDA, GESTANTES E PESSOAS COM CRIANÇAS DE COLO, NO PERÍODO
NOTURNO, FORA DO PONTO DE ÔNIBUS, NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E METROPOLITANO, NO ESTADO DE MATO
GROSSO.) O parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (RESTANDO
PREJUDICADOS OS PROJETOS DE LEI Nº 819 E 829.)

Pág. 38 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, ÀS 10H02MIN.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Não havendo colega que queira
discutir a matéria, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 380/2019, de autoria do Deputado Paulo
Araújo, que altera dispositivos da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, para que pessoas com
síndrome de Down sejam beneficiadas com a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores. O parecer é favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução
Orçamentária (PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO O PROJETO DE LEI Nº 1.302/2019.)
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Não havendo quem queira discutir a
matéria, em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai
ao expediente.
O Sr. Dilmar Dal Bosco - Questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Questão de ordem.
O SR. DILMAR DAL BOSCO - Eu só gostaria aqui, porque o Deputado Xuxu
Dal Molin pediu sobre esse projeto. Eu queria só rapidamente aqui... E o Deputado Suelme
trabalhou muito lá dentro do Intermat, foi secretário de Estado, sabe sobre o projeto.
Só gostaria de lembrar que na época da presidente Dilma, salvo engano da
presidente Dilma Rouseff, o governador Silval Barbosa trouxe para o Estado de Mato Grosso, acho
que três glebas: Divisa, Maiká e Jarinã.
Mas nas condicionantes que estavam da regularização fundiária, Deputado Ulysses
Moraes, tem situação inédita, que hoje a PGE entende que não pode regularizar a propriedade se não
tiver, na propriedade a ser regularizada, uma sede, um curral. E a Sema não autoriza a fazer a sede, o
curral, se não tiver a propriedade documentada.
O que está fazendo aqui agora é dando direito e mudando a condicionante, pondo
em lei que, a pessoa tendo a área de 200 hectares, e nada nela, intacta, mas tendo o confrontante, o
vizinho, toda a documentação com geo, com engenheiro, tudo passado para o Intermat, o Intermat
pode regularizar a propriedade para ele entrar com o recurso ou a solicitação de um PEF - Programa
de Exploração Florestal, na Secretaria de Meio Ambiente, e colocar a sua propriedade para ter a
legitimidade de moradia. É só isso que está no projeto.
Então, o projeto traz uma condicionante, Deputado Lúdio, que não estava lá no
decreto presidencial da presidente Dilma Rousseff, quando passou ao Estado de Mato Grosso,
através do governador Silval Barbosa, essas condicionantes.
Então, não poderia... Não tem como regularizar um sítio que está tudo intacto,
porque não tem moradia. Você não pode pôr a moradia porque a Sema não autoriza, porque você
tem título. Então, o que está resolvendo é essa situação neste projeto de lei.
Eu só queria explicar para o Deputado Xuxu.
O Sr. Xuxu Dal Molin - Um aparte, por gentileza.
O SR. DILMAR DAL BOSCO - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Não, não... Deputado, só um
pouquinho. Não cabe aparte em questão de ordem.
O SR. DILMAR DAL BOSCO - E só retornando, ele abre a questão de ordem,
porque ele pediu para explicar, eu expliquei e citei o nome do Deputado Xuxu Dal Molin, aqui.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Ok, encerrou, Excelência? Ok.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Eu retiro o meu pedido de vista.
Eu estive em Brasília nessa época com o senador Gilberto, quando nós
construímos passar essas glebas para o Estado. Então, realmente é importante. E, se possível, os
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outros colegas devolverem o projeto e votarmos, que é muito importante dar documento, dar título,
para poder até cobrar depois questões ambientais devidamente em cima do CPF de cada
proprietário.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Ok.
Muito obrigado, então, Deputado Dal Molin.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 497/2019, de autoria do Deputado Faissal Calil,
que dispõe sobre a aplicação de multas às empresas concessionárias de transporte público que
operem seus veículos com plataforma elevatória de embarque defeituosa e dá outras providências. O
parecer é favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte bem como da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do Substitutivo Integral nº 01.
Em discussão o projeto de lei de autoria do Deputado Faissal. Não havendo quem
queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram... (PAUSA)
Aprovado. Vai ao expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 899/2019, de autoria do Deputado Dr. João, que
institui mecanismo de controle sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas
contratadas para prestar serviços de forma contínua, no âmbito do Estado de Mato Grosso. O parecer
é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
O Sr. Xuxu Dal Molin - Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Pois não.
O SR. XUXU DAL MOLIN - É outro projeto que eu não tive de analisar, eu vou
me abster, ou se alguém tiver condições de falar sobre ele aqui, como envolve questões trabalhistas,
a gente sabe que hoje o país é burocrático, tem muitos encargos. Eu fico assim receoso com o
projeto. Pode ser muito bom, só que eu não tive tempo de analisar.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Fica registrada a abstenção do
Deputado Dal Molin, nesta última matéria, e do Deputado Ulysses também.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 1.229/2019, de autoria do Deputado Valdir
Barranco, que dispõe sobre a prioridade de exames de mamografias em mulheres de 40 a 70 anos. O
parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (EMENTA COMPLETA:
DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DE 40 A
70 ANOS COM HISTÓRICO FAMILIAR DE CÂNCER DE MAMA E OU NÓDULOS EM
TODA A REDE DE SAÚDE PÚBLICA OU PRIVADA DO ESTADO DE MATO GROSSO.)
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Eu coloco em discussão. Não
havendo colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam permaneçam como se
encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 65/2020, de autoria do Deputado Dr. João, que
veda qualquer discriminação à criança, ao adolescente e ao adulto com deficiência ou qualquer outra
doença crônica nas instituições públicas ou privadas de qualquer nível e modalidade de ensino. O
parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acatando a Emenda nº 01.
Não havendo colega que queira discutir a matéria... Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 160/2020, de autoria do Deputado Dr. Gimenez,
que institui o Programa Jovem Doador a ser realizado no Estado de Mato Grosso, anualmente, com
o objetivo de conscientizar os alunos do ensino médio da rede estadual sobre a importância de
tornarem-se doadores regulares de sangue e medula óssea e dá outras providências. O parecer é
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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É o projeto jovem doador, autor Dr. Gimenez, em discussão. Em votação. Os que
concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. (PAUSA) Aprovado. Vai
a expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 945/2020, de autoria do Deputado Eduardo
Botelho, que dispõe sobre a presença de profissionais de enfermagem obstétrica em maternidades e
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada no Estado de Mato Grosso. O
parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os que
concordam permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai a expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 1.034/2020, de autoria do Deputado Dr.
Eugênio, que institui a Política de Incentivo ao Cicloturismo no âmbito do Estado de Mato Grosso.
O parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 357/2021, de autoria do Deputado Gilberto
Cattani, que dispõe sobre o hasteamento da bandeira nacional em todas as escolas da rede pública e
privada no âmbito do Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação.
Para discutir, Deputado Suelme Evangelista.
O SR. SUELME FERNANDES - Senhor Presidente, importante essa iniciativa do
Deputado Gilberto Cattani.
Quando eu tomei posse aqui, eu falei sobre esse brasão que está aqui em todas as
marcas da Assembleia Legislativa. Nós precisamos fazer com que este estado, que é uma unidade
federada, conheça os seus símbolos oficiais.
Está aqui o meu colega do Instituto Histórico, isso é compromisso nosso, Allan, de
fazer com que as instituições públicas, não só escolares, conheçam o hino, que tenha na página da
Seduc, que conheçam esse brasão oficial, a bandeira do Estado de Mato Grosso.
Então, a gente vê que às vezes, na fachada das escolas, tem até patrocinadores das
pinturas, não tem problema nenhum, mas precisa figurar nas instituições públicas e nas reformas das
escolas, Deputado Allan; e, na construção de escola, tem que ter o pavilhão nacional com a bandeira
do estado, com a bandeira do município. Isso se chama republicanismo. Nós não podemos
ideologizar um debate, que isso tem a ver com a questão nacional, estadual e municipal deste estado.
Acho relevante, gostaria de sugerir o melhoramento dele, se assim permitir o
Deputado Cattani - que teve a louvada, grande iniciativa de fazer essa proposta -, para que no site da
secretaria oficial possa ter o download do Hino do Estado de Mato Grosso, que possa ter os créditos
de quem produziu, a explicação sobre o brasão do Estado de Mato Grosso, e que as pessoas possam
saber o significado e as cores da nossa bandeira oficial.
E que, a partir de hoje, todas as obras, após aprovado esse projeto, possam ter o
pavilhão de bandeiras; e que todos os investimentos do estado para se fazer cumprir a lei tenham as
nossas marcas oficiais, em respeito à Dom Aquino Correa e em respeito aos próprios Deputados
deste Parlamento que aprovaram nossos símbolos oficiais.
Isso é uma proposta de encaminhamento do Instituto Histórico e Geográfico de
Mato Grosso, ao qual eu pertenço e tenho a honra de defender neste plenário.
Muito obrigado, Excelência.
O Sr. Xuxu Dal Molin - Questão de ordem, Presidente Wilson.
O Deputado Lúdio devolveu a vista, o Deputado Ulysses e eu também.
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O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Questão de ordem, Deputado Dal
Molin.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Obrigado, Deputados.
Se Deus quiser, a gente vota o projeto de lei da regularização fundiária.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. (PAUSA) Aprovado. Vai ao
expediente.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 133/2022, Mensagem nº 28/2022, que revoga a
Lei nº 9.872, de 28 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo, por meio da Sad - nem
existe mais Sad, agora é Seplag - e Intermat, a proceder à regularização das áreas dominiais urbanas,
a título oneroso ou gratuito, e alienação conforme o caso. O parecer é favorável da Comissão de
Agropecuária, Desenvolvimento Florestal, Agrário e Regularização Fundiária.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Projeto de Lei nº 184/2020...
O Sr. Suelme Fernandes - Deputado, eu tinha pedido uma fala em relação a esse
projeto anterior, já posso fazer uso?
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Deputado, posso conceder na
Explicação Pessoal. Vossa Excelência terá dez minutos ainda nesta sessão para se manifestar sobre
essa matéria e outras que queira.
O SR. SUELME FERNANDES - Ok, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº
184/2020, de autoria do Deputado Wilson Santos, que dispõe sobre a escolha do dia de vencimento
da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. O parecer é favorável da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, coloco em votação. Os que
concordam permaneçam como estão, os contrários que manifestem. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª
discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 794/2021, de autoria da Deputada Janaina Riva,
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, que “dispõe sobre o transporte de
alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural do Estado de Mato Grosso”. O parecer é
favorável da Comissão de Educação, Tecnologia, Cultura e Desporto.
Para a discussão, Deputado Allan Kardec.
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Deputado Wilson, é inevitável a gente
tocar nesse assunto. Eu li o projeto da Deputada Janaina e quero parabenizá-la.
Estamos vivendo agora neste momento, agora uma hora da tarde, um problema
com transporte escolar aqui em Cuiabá, em todo o Mato Grosso. E só em um município que o
Estado, a Seduc, faz gestão do transporte escolar, que é Santo Antônio de Leverger, que em 2019
entregou.
E olha só a preocupação, Suelme. Nós estamos falando do povo que vive na zona
rural, fazenda Pouso Lindo, propriedade de Dom Jorge Reiners, professor Wilson Santos... O
bisneto dele está lá ainda. Da linha mestra, da rota da Seduc, a sede da fazenda onde ficam os filhos
dos trabalhadores daquela fazenda tem seis quilômetros. E os meninos têm que andar a pé, de
charrete, a cavalo, e nesses seis quilômetros no baixo Pantanal é perigoso andar.
Então, nós temos que ter essa atenção, Deputado Thiago Silva, nós temos que ter
essa preocupação, Suelme, Lúdio, em definitivo com essa situação do transporte escolar.
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E já que ontem o governador Mauro Mendes anunciou um aumento no repasse do
transporte escolar de R$3,0 para R$3,50... Eu achei tímida, mas melhorou 50 centavos. Nós temos
definitivamente que avançar sobre essa situação. E aí não pode porque é uma propriedade particular.
Ora! Mas ele pode doar área para construir escola.
Então, nós temos que avançar nesse sentido, se a gente não tiver de fato transporte
escolar, nós não temos acesso à escola.
Transporte escolar, merenda de qualidade é que garantem o acesso e a
permanência dos alunos na escola.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Parabéns, Deputado Allan. Vossa
Excelência é um legítimo representante do nosso Pantanal e conhece a realidade, a dureza dessas
crianças, a dificuldade para estudar.
Eu continuo mantendo em discussão a matéria. Não havendo mais colega que
queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. (PAUSA) Aprovado o projeto de lei. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 430/2021, de autoria do Deputado Valdir
Barranco, que propõe a vedação aos planos de saúde de limitar consultas e sessões de fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com transtorno do
espectro autista (TEA) no Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Defesa do
Consumidor, nos termos do Substitutivo nº 02 bem como prejudicando o Substitutivo nº 01.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 737/2020, de autoria do Deputado João Batista,
que modifica o Artigo 1º da Lei nº 10.937, de 09 de setembro de 2019, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos cartórios do Estado de Mato Grosso aceitarem os pagamentos das taxas por
cartão de crédito. (LÊ-SE: DÉBITO) O parecer é favorável da Comissão de Trabalho e
Administração Pública.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, coloco em votação. Os que
concordam permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 930/2020, de autoria do Deputado Dr. Eugênio,
que estabelece acréscimo de seis meses na contagem de tempo de serviço, para fins de
aposentadoria, aos servidores públicos efetivos que estejam no combate à covid-19, no atendimento
à população ou em hospitais públicos ou de campanha, no Estado de Mato Grosso. O parecer é
favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, eu coloco em votação.
O Sr. Xuxu Dal Molin - Presidente, Presidente. Só para exaltar esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Pois não.
Para discutir, Deputado Dal Molin.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Eu quero fazer um pedido à Assembleia, que é a
questão da insalubridade. Não tem como servidores da saúde deste estado... Nós temos que fazer
uma PEC de Lideranças. Poderia estar eu fazendo aqui, fazendo algo isoladamente, não dá. O
Estado tem como pagar, e os servidores da saúde merecem, não é só pela pandemia, é mais um
motivo. Insalubridade já para todos os servidores da saúde de Mato Grosso. Isso é justiça, é o
mínimo que este estado pode fazer por essa classe.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Continua em discussão a matéria.
Pág. 43 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, ÀS 10H02MIN.
Deputado Dr. João, se eu estiver equivocado, desculpe... Deputado João Batista,
com a palavra.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Presidente, na verdade, eu tinha pedido
a fala no projeto anterior, que define a utilização de cartão de débito para pagamento nos cartórios.
Só para dizer que hoje todo comércio... até os pedágios aceitam cartão de débito, cartório é o único
que ainda mantém o tradicionalismo com relação a suas atividades.
Então, o projeto foi aprovado em primeira. Vamos acompanhar para que seja
votado em segunda e que seja utilizado cartão de débito nos pagamentos dos registros.
No mais, Presidente Deputado Wilson, vou deixar aqui, rapidinho, deixar um
conselho a Vossa Excelência na Presidência: dá uma olhadinha no aplicativo aqui, para o pessoal
que está on-line.
Um abraço e obrigado. (RISOS)
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Obrigado pelo puxão de orelha,
primo. (RISOS) Já vou inscrevê-lo aqui para a Explicação Pessoal, por dez minutos.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 930/2020, de autoria do Deputado Dr. Gimenez,
que estabelece acréscimo de seis meses na contagem de tempo de serviço, para fins de
aposentadoria, aos servidores públicos efetivos que estejam no combate à covid-19. O parecer é
favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.
Não havendo mais colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que
concordam permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovada a matéria. Vai à 2ª discussão.
Deputado Thiago Silva também está inscrito na Explicação Pessoal.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 109/2021, de autoria do Deputado Eduardo
Botelho, que denomina rodovia estadual Daniel Oliveira Leite o trecho que liga a MT-241, na altura
do trevo do rio Quebozinho, na altura da Vila Daniel, distrito de Coqueiral, no município de Nobres.
O parecer da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte é favorável.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de lei nº 927/2021, de autoria do Deputado Lúdio Cabral,
que altera dispositivo da Lei nº 11.339/2021, de 26 de abril de 2021, que dispõe sobre a proibição de
corte no fornecimento de energia elétrica no Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.
O Deputado Lúdio Cabral pede vista. Concedida.
Penúltimo projeto.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 954/2021, de autoria do Deputado Elizeu
Nascimento, que institui o Programa Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual no âmbito do
Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social.
Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 1.066/2021, de autoria do Deputado Thiago
Silva, que institui a política de alfabetização digital para os estudantes com deficiência da rede
pública de ensino do Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto.
Não havendo colega que queira discutir a matéria, em votação. Os que concordam
permaneçam como se encontram... (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, ÀS 10H02MIN.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Declaro, antes de encerrar esta
sessão, que dentro de dois minutos será reaberta uma nova sessão.
Está encerrada a presente sessão ordinária. (LEVANTA-SE A SESSÃO.)
(COMPARECERAM À SESSÃO OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS: BLOCO
ASSEMBLEIA FORTE: DR. JOÃO, DILMAR DAL BOSCO, WILSON SANTOS, DR.
GIMENEZ, SEBASTIÃO REZENDE, XUXU DAL MOLIN, OSCAR BEZERRA, TONINHO DE
SOUZA, ULYSSES MORAES, THIAGO SILVA E CARLOS AVALLONE. BLOCO
RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA: VALDIR BARRANCO, JANAINA RIVA, PROFESSOR
ALLAN KARDEC, JOÃO BATISTA DO SINDSPEN, DELEGADO CLAUDINEI E LÚDIO
CABRAL. BLOCO PARLAMENTARES UNIDOS: SUELME FERNANDES, MAX RUSSI,
VALMIR MORETTO, GILBERTO CATTANI, ELIZEU NASCIMENTO. DEIXARAM DE
COMPARECER OS SRS. DEPUTADOS: EDUARDO BOTELHO E PAULO ARAÚJO.)

Revisão: Célia de Almeida Pestana;
Ivone Borges de Aguiar Argüelio.
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