ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, ÀS
10H .

PEQUENO EXPEDIENTE
(ABERTURA DA SESSÃO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Invocando a proteção de Deus e
em nome do povo de Mato Grosso, declaro aberta esta Sessão Ordinária.
(PRIMEIRA PARTE – LEITURA DA ATA)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Convido o Deputado Delegado
Claudinei para assumir a 1ª Secretaria e o Deputado João Batista do Sindspen para assumir a 2ª
Secretaria.
(OS SRS. DEPUTADOS DELEGADO CLAUDINEI E JOÃO BATISTA DO SINDSPEN
ASSUMEM A 1ª E 2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.).
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Peço ao Deputado João Batista do
Sindspen que faça a leitura da Ata.
O SR. 2ª SECRETÁRIO (JOÃO BATISTA DO SINDSPEN) - Bom dia, senhor
Presidente.
Senhoras e senhores que nos acompanham aqui das galerias, todos os servidores
públicos, aqueles que prestigiam a Sessão de hoje e quem acompanha pelas TV e Rádio Assembleia.
(O SR. 2° SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
29 MARÇO DE 2022, ÀS 13H.).
O SR. 2º SECRETÁRIO (JOÃO BATISTA DO SINDSPEN) - Lida a Ata, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Obrigado, Deputado João
Batista do Sindspen.
Em discussão. Encerrada a discussão. Os que aprovam a Ata permaneçam como
estão. (PAUSA) Aprovada.
(PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Peço ao Deputado Delegado
Claudinei para fazer a leitura do expediente.
(O SR. 1º SECRETÁRIO, DELEGADO CLAUDINEI, PROCEDE À LEITURA DO
EXPEDIENTE SEGUINTE EXPEDIENTE: Ofícios nºs 74 e 374/2022, da Casa Civil; Ofício nº
37/2022, do Sindicato dos Profissionais da Área-Meio do Poder Executivo; Ofícios nºs 435 e
437/2022, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer; Ofícios nºs 1.236, 1.237 e
1.238/2022, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística; Ofício nº 71/2022, do Governo do
Estado, encaminhando a Mensagem nº 69/2022; Ofícios nºs 391, 392, 393, 394, 395, 397 e
398/2022, do Tribunal de Justiça; Ofício sem número, da Defensoria Pública; Memorando nº
108/2022, do gabinete do Deputado Dr. Gimenez; Memorando nº 83/2022, do gabinete do Deputado
Valdir Barranco.).
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O SR. 1º SECRETÁRIO (DELEGADO CLAUDINEI) – Era só, Presidente.
(SEGUNDA PARTE – APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Encerrada a primeira parte,
passemos à segunda parte do Pequeno Expediente.
Obrigado Deputado Delegado Claudinei, pela leitura do expediente.
Mais uma vez eu convido os Deputados que estão nos gabinetes para irem para o
Plenário.
Temos muitos projetos importantes, temos até amanhã para aprovar ou não uma
série de projetos aqui, tem projeto do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, da
Procuradoria Geral do Estado. Então, é preciso que venham para cá para começarmos essa
discussão, por favor.
Eu vou abrir o Pequeno Expediente, começando pelo Deputado Delegado
Claudinei.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Bom dia, Presidente, colegas Deputados,
sociedade de Mato Grosso que nos acompanha.
Bom dia pessoal da galeria que nos acompanha, pessoal da segurança pública,
deve ter pessoal da polícia penal, socioeducativo... (MANIFESTAÇÃO DAS GALERIAS)
...DETRAN, da POLITEC também. Não sei se tem, se tiver também o pessoal da educação, também
sejam bem vindos!
(MANIFESTAÇÃO DAS GALERIAS)
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Ontem eu não estive aqui, Presidente, estava
em Brasília, vendo demandas importantes para a segurança pública aqui do nosso Estado e trazendo
notícias boas.
Esse nosso Presidente da República, Bolsonaro, o bicho é “F pontinho, pontinho”
mesmo, o cara é diferenciado, já vai mandar outro helicóptero para a Polícia Rodoviária Federal
para ajudar nos trabalhos da segurança pública do nosso Estado, principalmente aqui na fronteira
com a Bolívia, evitar mais tráfico de drogas, mais roubos e furtos de veículos.
Então, esse Presidente é o que mais investiu e investe em segurança pública no
Brasil e em Mato Grosso. Enquanto nosso Governador deixa muito a desejar na área de segurança
pública, o nosso Presidente está fazendo a parte dele.
Então, Presidente Eduardo Botelho, hoje nós temos muitos projetos importantes,
realmente falando da Polícia Penal. É um absurdo depois de demorar tanto e enrolar tanto com essa
proposta dessa tabela, 25% apenas para quem está na classe A e 11% apenas de aumento para quem
já trabalhou 15, 20 anos e está na última classe da Polícia Penal. Realmente é um absurdo essa
tabela!
É uma vergonha, uma vergonha para o Governador apresentar essa tabela para a
polícia penal, que recuou da greve, atendeu aos pedidos, participou das reuniões e uma tabela dessas
é uma vergonha! Temos, sim, a Assembleia Legislativa tem que entrar nessa luta e alterar esse
percentual que é um absurdo.
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E falando também, Presidente, eu não posso deixar aqui de observar e quero dizer:
todos os projetos aqui e mensagem que são em benefício da segurança pública, da educação, vou
votar favorável, já vou deixar meus votos todos favoráveis aqui. (APLAUSOS)
Mas eu não posso deixar de destacar a nossa gloriosa instituição da Polícia Civil
porque está tendo um tratado diferenciado nesse governo, a Polícia Militar merece todos esses
projetos aqui, apoio ao fardamento, pagamento de hora-extra, eu vou votar favorável sim porque a
polícia militar precisa, mas...
(O SR. DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO ASSUME A PRESIDÊNCIA.).
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto para o
Delegado Claudinei.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Mais dois minutos.
A Polícia Civil está ficando em escanteio, está sendo deixada de lado. Vou citar os
exemplos aqui: horas-extras nós temos no nosso estatuto no art. 174, Lei Complementar 407, 174,
inciso III, que tem que ser pago no mínimo 50% nas horas-extras do valor da hora normal e
principalmente no interior, tantos delegados, escrivães, investigadores, sofrem, trabalham dez, vinte
horas direto na delegacia não recebem hora-extra.
Então, Governador, manda o decreto também para regulamentar isso, Governador,
quanto ao pagamento de hora-extra para nossos policiais civis.
Outro exemplo, esse valor absurdo de R$450,00 de auxílio alimentação, poderia
ser R$800,00, poderia ser R$1.000,00. (APLAUSOS)
A Polícia Militar liberou geral, vai receber, a polícia militar vai receber e a Polícia
Civil só vai receber quem está no plantão. Isso é outro absurdo!
O que o senhor tem, Governador, contra a Polícia Civil? O senhor não gosta da
Polícia Civil, Governador? Responde aí, Governador. É um absurdo isso.
Depois na discussão dos projetos eu vou estar citando outros exemplos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (ELIZEU NASCIMENTO) - Com a palavra no Pequeno
Expediente, o Deputado Estadual Dr. João, general da saúde aqui na Assembleia Legislativa.
O SR. DR. JOÃO - Bom dia, senhor Presidente.
Bom dia, nobres colegas.
Bom dia imprensa que nos assiste.
Bom dia a todos vocês que estão aqui direto e reto batalhando por seus direitos e à
grande maioria esses direitos são negados.
Presidente, Presidente Elizeu Nascimento, queria falar uma coisa para o senhor, o
que vimos notando nesses três anos e pouco que estamos aqui na Assembleia, que a grande maioria
de nós Deputados defende os servidores públicos de todas as categorias e o nosso Governo não tem
a sensibilidade de apoiar vocês.
Só tem um lugar, Deputado Elizeu Nascimento, Deputado, só tem um local que
pode se mudar isso e é aqui, porque aqui é a Casa do povo, é aqui que nós temos que votar, é aqui
que nós temos que dar voz eles, porque nós aqui, Deputados, representamos todos eles.
Se não lutarmos por ele, não vai ter sensibilidade no governo, porque estão
havendo vários absurdos, muitos absurdos.
Vou citar um, citar só um, Deputado Delegado Claudinei, vou citar a Politec. Eles
querem diminuir o número de médico legista, odontolegistas, técnico de necropsia e papiloscopistas
e aumentar o número de perito criminal.
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Pode aumentar o número de perito criminal, mas não pode diminuir. Eles tinham
uma carga horária de 44 horas, plantão de 24 horas, e querem passar agora para 12 por 36. Vai ficar
inviável o trabalho de vocês.
Então, não pode receber essa Mensagem do Governo, não podemos passar.
E vocês todos aqui estão de parabéns. Continuem lutando, continuem lutando,
porque vocês têm aqui representantes que defendem vocês. Se lá em cima não existe sensibilidade, a
sensibilidade quem tem que ter somos nós Deputados e nós representamos você todos.
Um beijo no coração.
O SR. PRESIDENTE (ELIZEU NASCIMENTO) - Obrigado, Dr. João.
Quero aqui dar as boas-vindas a todos os servidores públicos do Detran, da
educação, da saúde, policiais penais, policiais militares aqui presentes... (APLAUSOS) ...também
Defensoria Pública, socioeducativo, enfim, sejam todos bem-vindos.
Em nome do Sargento Laudicerio, cumprimento a todos os militares aqui
presentes.
Sejam bem-vindos!
Sargento Pertronilio aqui. Muito bom revê-los.
Sem luta não há conquista e nosso papel nesta Casa é lutar pelos direitos,
dignidade, paridade e principalmente isonomia.
Portanto, sejam bem-vindos!
Com a palavra, o Deputado Estadual Toninho de Souza.
O SR. TONINHO DE SOUZA - Bom dia, Presidente.
Bom dia, representantes dos nossos servidores, todos aqui em busca dos seus
direitos e têm o apoio desta Casa, destes Deputados.
Eu só lamento o Governo ter deixado essas propostas para os últimos instantes.
Aos 44 minutos entrega uma proposta à Assembleia Legislativa e não dá tempo para praticamente
nada para avançar numa negociação, tinha prazo suficiente para abrir um diálogo e melhorar essas
propostas.
Quero elogiar aqui a Mesa Diretora da Assembleia, que retirou o projeto de pauta
para abrir a discussão.
Ainda está se fazendo esforço para melhorar essa proposta, mas eu quero dizer a
vocês que neste meu período aqui, nessa votação, meu voto será balizado por vocês. São vocês que
vão nos direcionar àquilo que atende o interesse dos servidores. Estamos aqui exatamente para tentar
melhorar, mas aquilo que vocês indicarem aqui, o grau de satisfação, como a Defensoria nos
procurou, tem o nosso voto e tem o nosso apoio.
Mas, repito, lamento este projeto ter sido protocolado em cima da hora e não haver
tempo suficiente para melhorar essas propostas, mas vamos acreditar, temos ainda hoje e amanhã
para tentar melhorar essa situação.
De qualquer maneira estamos aqui para votar e para atender vocês.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (ELIZEU NASCIMENTO) - Convido o Deputado Estadual
Lúdio Cabral para que faça o uso da palavra...
Para fazer uso da palavra, o Deputado Estadual João Batista do SINDSPEN.
(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Senhor Presidente, bom dia.
Eu vou pedir ao pessoal da Polícia Penal que não... Podem ficar tranquilos...
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(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - As demonstrações aqui, Presidente,
nesta manhã...
O SR. PRESIDENTE (ELIZEU NASCIMENTO) - Pessoal da galeria.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Pode deixar o pessoal se expressar.
Pode se expressar a vontade.
O SR. PRESIDENTE (ELIZEU NASCIMENTO) - Senhoras e senhores, por
gentileza.
(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Pessoal, eu vou pedir, vou pedir que
tenham respeito pela fala, respeitem a fala dos outros.
Vou pedir para que respeitem a fala dos outros. Vou pedir ao Presidente que tome
providência com relação...
Na Sessão de ontem quando o Deputado Elizeu Nascimento foi falar, alguns
Policiais Penais aqui começaram a se expressar e pedi que segurassem
Vou pedir respeito também.
(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN – Presidente, eu peço que reinicie meu
tempo. Peço que reinicie meu tempo.
Vou voltar, vou reiniciar minha fala.
Presidente Laudicério, ontem quando vossa excelência foi fazer o vídeo e foi saber
o que poderia fazer para a aprovação desse projeto, vocês estão sendo enganados.
Alguém perguntou aqui por que nós não fizemos emenda ou substitutivo que
concedesse aumento a qualquer categoria nos últimos três anos? Sabe por quê? Porque qualquer
emenda substitutiva que for feita pelo Parlamento que gere despesa para o Executivo tem vício de
iniciativa.
Por que nós não fizemos nos últimos três anos? Por que não fizemos nos últimos
três anos? Porque dá vício de iniciativa.
O que nós tentamos aqui que colocamos substitutivo ou colocamos emenda que
não foi negociado com o governo ele vetou.
Eu não estou aqui para enganar ninguém, não. O que dá, dá; o que não dá, não dá.
Não vai ser com vaia, não vai ser com pressão não.
(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Nós sempre lutamos aqui dentro e
votamos todos os projetos que trazem direitos para servidores. Nós votamos.
Agora, se vocês querem ser iludidos, isso é problema de vocês.
Eu não estou aqui para iludir ninguém. Eu não estou aqui para iludir ninguém.
Substitutivo e emenda é uma farsa que todo mundo sabe que não tem legitimidade.
(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Nós estamos há três anos aqui, estamos
há três anos aqui.
Há muitos projetos que são apresentados aqui que são projetos inócuos, que são
projetos apresentados para ganhar aplausos.
Eu não estou aqui para ganhar aplausos de ninguém, não. Estou aqui para ter
efetividade naquilo que eu luto.
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A nossa luta é para todos os servidores, todos, todos tenham seu reajuste, todos
tenham sua tabela. E nós fomos cobrar que se o governo não der os 15% linear para a polícia penal
socioeducativa e Detran, foi porque a todo momento foi cobrado lá do governo que não desce.
Nós queremos que o aumento da PM e da civil, do socioeducativo, mas fazer
jogada para prejudicar quem conseguiu não é leal.
(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - E quem tiver achando que vai ganhar
no grito, quero lembrar que aqui não é filho de pai assustado não, estão lidando com homem aqui,
rapaz.
Laudicério, vou repetir para você, que é representante, para o Esteves e todos que
são representantes da Polícia Militar, a Polícia Militar está sendo enganada! Os Policiais Militares
estão sendo enganados!
(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO REASSUME A PRESIDÊNCIA.).
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto para o
Deputado.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN – E quero dizer que não tem que ter
confronto entre os servidores aqui não. Servidores não têm que ficar aqui se confrontando por causa
de Governador ou por causa de qualquer Deputado aqui que vem jogar graveto na cara de vocês.
Quem quiser falar comigo, estou aqui à disposição, mas eu não estou aqui para
mentir para ninguém, não.
Vocês foram enganados. Esse Substitutivo é inconstitucional e quando chegar lá o
Governador vai vetar tudo.
Presidente, é o que eu tenho a falar e repito, não sou filho de pai assustado, não,
estou aqui para debater na hora que for preciso.
Obrigado, Presidente.
(MANIFESTAÇÕES DAS GALERIAS).
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo inscrito, o Deputado
Elizeu Nascimento.
Vou pedir às galerias, porque estamos com problema na nossa caixa de som,
queimaram duas caixas de som ontem e não deu tempo de trocar, então, se vocês gritarem, ninguém
vai escutar.
Obrigado, Deputado Elizeu Nascimento.
Quero o seguinte: vocês podem vaiar, podem aplaudir, não tem problema nenhum,
mas deixem o Deputado terminar a fala daí vocês vaiam ou aplaudem. Não tem problema.
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Senhoras e senhores, Deputados, aqueles que
nos acompanham nas galerias, bom dia a todos TV e Rádio Assembleia.
Senhoras e senhores, acompanhei atentamente a luta do sistema penitenciário da
polícia penal, a qual aqui tem o meu respeito aqui, Presidente do sindicato, senhor Amauri e toda
sua diretoria, e acompanhei atentamente a luta por esta tabela salarial.
Deixo claro aqui as minhas palavras de que em nenhum momento participei de
reunião na Casa Civil, buscando aprovação da tabela da Polícia Penal, e tive alguns ataques é minha
pessoa, direcionado por Parlamentar aqui dentro desta Casa a qual insuflou a sua classe ao qual disse
que o Deputado Sargento Elizeu Nascimento foi culpado da tabela salarial desta classe não avançar,
além do que avançou.
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Deputado João Batista do Sindspen, vossa excelência esteve reunido com o
governador, vossa excelência gravou vídeo agradecendo a tabela salarial aqui encaminhada, vossa
excelência vê hoje a sua classe recebendo um aumento pífio de 4%, aqueles que estão no término da
sua carreira profissional. Então, Deputado, vossa excelência reconhece e aprova a tabela salarial da
sua classe, tanto que pede para votar.
Aqui o que fiz simplesmente foi apresentar um Substitutivo, buscando a correção
àquilo que eu vejo como injustiça e hoje estamos sendo aqui massa de manobra para que possamos
ficar digladiando entre as nossas classes.
O Governo alcançou o seu objetivo, infelizmente essa é a realidade.
E o Substitutivo, Deputado João Batista do Sindspen, vem atender a demanda de
todas as classes de polícia, equiparando a polícia civil de acordo com suas classes.
Portanto, um projeto...
Dois minutos, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Está bom, mais dois minutos.
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Um projeto substitutivo que venha substituir o
Executivo, tem, sim, validade, Deputado.
Aqui vossa excelência está faltando com a verdade. Vossa excelência acusa-me de
apresentar um Substitutivo que não é real, Deputado, e na verdade ele vem apenas valorizar todas as
classes, inclusive a sua.
(MANIFESTAÇÃO DAS GALERIAS).
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Portanto, enalteço aqui e parabenizo todos os
policiais militares aqui presentes, bombeiros que vieram na busca por uma valorização, aqueles
Policiais Penais que estão sendo desvalorizados com os 4% que realmente mereciam uma
valorização melhor, socioeducativo.
Portanto, encerro a minha fala parabenizando aqui a Associação de Cabos e
Soldados, Sargento Laudicério presente, por estar lutando junto conosco, a caravana de Tangará da
Serra.
E a Polícia Militar continua prendendo.
(MANIFESTAÇÃO DAS GALERIAS).
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - A Polícia Militar hoje faz até o termo
circunstanciado no Estado e merece respeito, dignidade e valorização.
Enquanto estiver aqui irei lutar pela isonomia salarial de todas as classes e não
esse salário vergonhoso que o Governo do Estado lança a esta Casa, buscando fazer aqui uma
divisão entre as classes.
Portanto, eu peço apoio e todos acompanhem, acompanhem pela Comissão quem
irá votar contrário ao Substitutivo.
Meu muito obrigado a todos. (APLAUSOS)
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Pela Ordem. Pela Ordem.
Presente, em nenhum momento citei o nome do Deputado Sargento Deputado
Elizeu Nascimento. Como ele citou o meu nome, eu quero um minuto.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Ok, Deputado. Um minuto.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN – Presidente, primeiro, quero esclarecer
que fiz questão de não citar o nome do Deputado, mas para que cada um entenda o que está
acontecendo, primeiro, essa tabela não foi negociada com os servidores da polícia penal,
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socioeducativo e Detran. Ela foi mandada para cá sem que víssemos no teor. Nós só ficamos
sabendo do teor anteontem, quando chegou aqui à tardizinha. Para nós tudo foi surpresa.
Portanto, não tem como dizer que tínhamos conhecimento, tanto que dissemos que
não concordávamos e criamos uma comissão ontem que não avançou.
Mas o que estamos reclamando é - e pode pegar qualquer assessor jurídico que vai
dizer: por que não fizemos isso há três anos? Porque tem visto de iniciativa.
Nenhum momento... E aqui não é a briga do João contra os policiais militares, não.
Podemos muito bem ocupar o Palácio e tentar negociar para todas as polícias. O
que estou dizendo é: esse Substitutivo vai fazer afundar essa Mensagem que veio de lá para cá. Se
esse daí já é péssimo, se o Substitutivo passar, veta tudo, acabou, esquece. (APLAUSOS)
O SR. PRESIDETE (EDUARDO BOTELHO) - Quero cumprimentar Lucas
Póvoas, Presidente do sindicato dos servidores do DETRAN; Paulo César de Souza, Presidente do
Sindicato dos Servidores - não sei de qual sindicato, mas nossos cumprimentos -; Amauri Benedito
Paixão, Presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário; Eunice Teodora, Nicinha,
representante do Sindicato dos Profissionais de habilidades específicas do sistema penitenciário;
Djair Conceição, Presidente do Sindicato dos Servidores Papiloscopistas; Adriana Tomazone,
Secretária Municipal de Educação de Primavera do Leste; Nélio Wagner Neves, Presidente do
Bairro Jardim Campo Verde da Esperança, em Cuiabá; Marcos Vinícius, Vice-Presidente da
Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado; Professor Wilton Cardozo, Diretor
Pedagógico do Campus Unemat, doutor Laudocério Machado, Presidente da Associação de Cabos e
Soldados da Polícia Militar.
Agradeço a todos vocês que estão aqui. Cumprimento a todos.
Eu sempre digo que gosto de ver essas galerias cheias, lotadas. Isso é bom para
nós. (APLAUSOS)
Deputado Lúdio Cabral.
O SR. LÚDIO CABRAL - Obrigado, Presidente.
Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes.
Vou trazer de volta algo que eu disse ontem, o vilão dessa história está lá no
Palácio Paiaguás, não é nenhum dos Deputados Estaduais aqui.
Então, a energia nossa precisa ser direcionada para quem está fazendo maldade
com a máscara de estar fazendo bondade e é o Governador o responsável pela maldade.
(APLAUSOS).
Porque tudo o que está aqui poderia ter sido encaminhado há mais tempo e poderia
ter sido encaminhado como resultado de diálogo verdadeiro com todas as categorias profissionais e
com os Parlamentares que representam essas categorias profissionais.
Nós temos que ter, porque é assim, temos que lidar com as Mensagens que
chegaram já raciocinando sobre o movimento que o Governador fará após a tramitação dessas
Mensagens aqui, nós temos que apresentar emendas, temos que procurar melhorar o conteúdo dos
projetos, mas nós não podemos colocar em risco as pequenas conquistas que já vieram nas
Mensagens.
Então, nós temos que ter muita inteligência naquilo que apresentarmos na forma
de emenda ou eventualmente de Substitutivo aqui para que aprovemos o que seja melhor para todos
os servidores.
Nesse sentido, estou apresentando hoje três emendas ao projeto que trata da
Politec.
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Primeiro, para suprimir o artigo 4º do projeto que estabelece a jornada de trabalho
de 12 para 36. A emenda supressiva é para que a jornada de trabalho para aqueles que atuam em
escala de plantão permaneçam 24 por 72 horas.
Nós estamos propondo outra emenda supressiva para que não aconteça a extinção
dos cargos de médico legista, de odontolegista e papiloscopista, estamos suprimindo o artigo 8º e
estamos modificando o que veio como art. 9º, mas na verdade é art. 10, há um erro no texto da
Mensagem, que é o anexo... (TEMPO ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. LÚDIO CABRAL - Dois minutos
...que é o anexo com o quantitativo dos cargos.
Primeiro, para segurar o aumento do número de cargos de peritos e, segundo, para
manter o número atual de cargos de papiloscopista, de médicos legistas e odontolegistas.
Senhores Deputados, acho que é possível encontrarmos um acordo para aprovar
essas mudanças no projeto porque elas contemplam a todos os servidores da Politec.
Segundo, o Deputado Carlos Avallone já apresentou uma emenda inteligentíssima
que busca incluir os profissionais de nível superior do sistema penitenciário o aumento concedido é
categoria dos policiais penais, emenda muito inteligente, portanto, apoiarei essa emenda do Carlos
Avallone e não apresentarei emenda tratando dos profissionais do sistema penitenciário, que é para
assegurar aos analistas do sistema penitenciário o mesmo reajuste em cada classe e nível dos
Policiais Penais.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto para o
Deputado.
O SR LÚDIO CABRAL - Obrigado, Deputado Eduardo Botelho.
Estou apresentando uma emenda com o mesmo sentido para os analistas do
socioeducativo, para que os percentuais aplicados à tabela dos agentes do socioeducativo sejam
aplicados à tabela dos analistas, isso sem comprometer aquilo que já está na tabela dos agentes, dos
assistentes - esse é o cuidado que nós temos que ter para não colocar tudo a perder - e estou fazendo
a mesma coisa em relação aos analistas no DETRAN, para que não comprometamos as conquistas
dos agentes e auxiliares, mas ao mesmo tempo criemos condições de assegurar reajuste aos analistas
e aos advogados do DETRAN.
Também estou apresentando três emendas ao projeto de lei que trata da pensão...
(TEMPO ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Mais um minuto para o
Deputado Lúdio Cabral teimar.
O SR. LÚDIO CABRAL - Obrigado, Deputado Eduardo Botelho, hoje você está...
Obrigado mesmo. Vamos até duas horas da manhã aqui, se precisar, sem problemas.
Estou apresentando, então, já que ganhei esse tempo adicional, três emendas ao
projeto de lei que trata da regulamentação da pensão por morte de servidores aposentados e de
servidores da ativa. Não vou entrar no detalhadamente das emendas aqui porque são aspectos muito
técnicos, mas na defesa dela falarei sobre cada uma das emendas que nós estamos propondo também
para esse projeto.
E, para finalizar, dizer: nós, apesar de toda a maldade, de toda a armadilha que o
Governador do Estado criou para a Assembleia Legislativa sairemos todos...
(TEMPO
ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Então, ninguém mais inscrito,
novamente eu peço para os Deputados, o plenário está vazio, não tem ninguém virtual, vou
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suspender a Sessão, não vai ter Sessão aqui e não vai votar nada. Peço para os deputados que
venham para cá, sob pena de prejudicar todos os servidores que estão aqui esperando os Deputados
para votar. (APLAUSOS)
Com a palavra, o Deputado Wilson Santos.
O SR. WILSON SANTOS – Presidente Eduardo Botelho, muito obrigado.
Saúdo todos que se encontram aqui.
Presidente, não existe ausência, Presidente. Ausência é quando alguém tomou
lado, assumiu algum lado. Não existe isso.
Estive aqui no Governo Pedro Taques, na condição de Líder de Governo, fazendo
uma série de enfrentamentos e estive aqui no início do Governo Mauro Mendes, também fazendo
uma série de enfrentamentos. Hoje, senhor Presidente, a situação no Estado é completamente
inversa.
Alguém perguntou para um filósofo certa vez o que é um homem e ele respondeu:
“um homem é um homem e suas circunstâncias”. As circunstâncias do Governo do Estado de Mato
Grosso hoje são completamente inversas ao dia 1º de janeiro de 2019, quando Mauro Mendes
assumiu. Naquele tempo o governo tinha dificuldade para encaminhar a esta Casa a proposta de
reajuste e naquele tempo nós defendemos a extinção aqui de sete Secretarias de Estado, este
Parlamento aprovou e foram extintas.
O Governo renegociou uma dívida que tinha com o banco americano Bank Of
America. O Governo enfrentou o agronegócio, aumentou o FETHAB, o Governo enfrentou o setor
comercial, industrial, fez todas as medidas amargas.
Mas hoje, senhor Presidente, 31 de março de 2022, volto a esta tribuna para dizer
que vou votar a favor de todas as propostas dos servidores públicos de Mato Grosso... (PALMAS)
...e não estou sendo incoerente em nenhum momento, senhor Presidente, com três, quatro anos atrás,
mantenho a mesma coerência, quando os cofres dos Estados estavam vazios, quando o Governo não
podia de fato fazer as concessões salariais. Hoje não, hoje os salários estão em dia, os fornecedores
estão em dia e fala-se, porque ninguém sabe, eu até vou fazer um requerimento, quantos bilhões o
Governo do Estado de Mato Grosso tem em seus cofres hoje, cinco, seis, sete, alguns chegam a dizer
que o governo tem 09 bilhões, o governo tem que entender que nós precisamos... (TEMPO
ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais dois minutos para o
Deputado Wilson Santos
O SR. WILSON SANTOS - Daqueles dois minutos bem longos, não é Presidente,
daqueles que o senhor concedeu ao meu colega Lúdio Cabral.
O Governo precisa fazer estradas? Sim. E está fazendo 2.500 quilômetros de
estradas novas. O Governo precisa fazer hospitais? Sim. Está construindo seis hospitais novos. O
Governo precisa pagar dívida? Sim. Está em dia. Ajuste fiscal? Sim. Parabéns! Nota A. Mas o
Governo tem que entender que chegou a hora de valorizar os servidores públicos do Estado de Mato
Grosso. Tem que entender só isso.
Porque seria incoerência minha, senhor Presidente, sabendo que há dinheiro em
caixa e sabendo que tem categorias aqui como os servidores da CIRETRAN, DETRAN, que estão
há mais de uma década sem ter a recomposição dos seus salários, e recompuséssemos aqui em favor
dos servidores da SEMA e de quase todas as categorias. Então, não dá para aceita.
Eu quero dizer ao Deputado Lúdio Cabral, que já saiu daqui, mas quero dizer, a
Politec pode contar comigo. Vou votar a emenda da POLITEC.
Pág. 10 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, ÀS
10H .
Esteve no gabinete a minha amiga Andréia, esteve aqui também o filho do exDeputado Estadual João Teixeira.
Pode contar com o meu voto aqui. Se tiver um voto só é meu. Eu sei da
importância da POLITEC.
Pode contar também com a manutenção da jornada 24 por 72. Assim é da PM. Por
que a PM pode ter e vocês não? Vão ter o nosso apoio e vou pedir aos colegas Deputados para terem
aqui também. Vamos aprovar a manutenção disso.
Com relação ao número de cargos de peritos. Gente, quantas vezes, Presidente, nós
recebemos vereadores do interior aqui dizendo que um corpo ficou estendido no asfalto por mais de
doze horas guardando ali um perito chegar... (TEMPO ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Já foram dois minutos, não é
Deputado? Mais um, então.
O SR. WILSON SANTOS - Quantas, vezes, Presidente, os pais choraram sobre
aquele corpo falecido no asfalto, na rua, sem poder mover aquele corpo porque faltam peritos?
(MANIFESTAÇÃO DAS GALERIAS)
O SR. WILSON SANTOS - Forcei não. Forcei não. Isso aconteceu e acontece em
Mato Grosso, corpos que ficam quase dez, doze horas porque o perito mora na cidade polo e a morte
aconteceu 100, 180, 200 quilômetros e quero dizer que temos que votar aqui sim para contratar mais
peritos para a polícia técnica.
Vou votar também com a emenda do Deputado Carlos Avallone que estende esse
aumento os profissionais da polícia penal.
Vou votar com os papiloscopista, do meu amigo Crescencio Costa Leite. Vou
votar também.
Agora eu quero que o Deputado Elizeu Nascimento e o João Batista do Sindspen
expliquem-me o que está acontecendo.
Eu não estou entendendo a proposta do João Batista do Sindspen e do Deputado
Elizeu Nascimento. Quero ter clareza com relação a isso.
Mas olha, quero olhar para aquela... (TEMPO ESGOTADO – ÁUDIO
INTERROMPIDO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Deputado, Deputado, vamos...
Depois o senhor pergunta para eles o que é.
Chame-os aí.
Está bem, dois minutos.
O SR. WILSON SANTOS – Quero só dizer o seguinte, vou olhar para aquela
câmera e dizer para o Governador Mauro Mendes Governador: Governador, o senhor contou
comigo aqui nas Mensagens mais ardidas, mais duras, mais amargas, mas eu sei, Governador, que o
senhor tem dinheiro em caixa. Vamos conceder aos servidores.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – O Deputado Carlos Avallone
vai ser o último orador e vamos entrar na Ordem do Dia.
O SR. CARLOS AVALLONE - Bom dia a todos e todas aqui presentes, Sr.
Presidente.
Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez.
Primeiro, eu quero dizer que a gente tem que sempre parar e pensar como estão
votando os Deputados. Eu sei que vocês estão todos atentos, são funcionários públicos e estão
sempre atentos a isso.
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No começo do Governo teve votações aqui e a maioria do Governo, a maioria da
Assembleia, principalmente a base do governo, inclusive eu, votamos medidas duras que atingiram
diretamente os servidores públicos.
Era um momento diferente, a situação do Estado era gravíssima e nós tínhamos
problemas. Depois de junho nós votamos de novo a redução dos incentivos fiscais do Estado,
diminuímos os incentivos fiscais, atingimos todos os lados. Decisões difíceis que a Assembleia
tomou.
Graças a essas decisões, hoje nós vivemos uma situação completamente diferente,
a situação do Estadão é outra e está na hora de as pessoas recuperem um pouco do tempo perdido.
Portanto, lógico que vou estar ao lado de vocês. Estou vendo aqui o DETRAN,
que está lutando há onze anos sem reajuste – o DETRAN precisa ser olhado de maneira diferente -,
estou vendo aqui a questão dos agentes penitenciários com problemas na forma que foi feito, nós
estamos analisando aqui, estou junto, mas estou junto também com os outros servidores do sistema
penitenciário, servidores que não tiveram reajuste nenhum, servidores que estou colocando emenda
aqui para atender esses servidores, estou discutindo aqui na comissão, já votei contra a parecer,
apresentei a emenda. Quer dizer, nós estamos fazendo a luta por vocês.
Esperamos que o nosso conjunto de Deputados que vai lá conversar com o
governo consiga fazer as melhorias necessárias para que possamos votar com tranquilidade essas
leis aqui.
Mas quero dizer que recebi agora os peritos também da POLITEC e vou também
estar juntos, votando contra o art. 4º da proposta do projeto de lei.
Conversei com o pessoal da defensoria, nós precisamos estar juntos, contem com
meu apoio, com meu voto, vou estar juntos com vocês também. Ok?
Então, o trabalho aqui hoje e amanhã vai ser no sentido de conseguirmos avançar
naquilo que é possível para vocês.
E, volto a dizer, o meu voto aqui seria discutido junto com vocês. Ok? Quando
terminarmos de discutir lá... (TEMPO ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto.
O SR. CARLOS AVALLONE – Obrigado.
Eu vou fazer como fiz ontem, como fiz ontem - do PL 32 está ali também todo
mundo preocupado. Mas vou fazer como fiz ontem, vou subir aí com vocês e antes da votação vou
discutir com cada um dos segmentos para encaminhar nossa votação aqui. Ok?
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Encerrado o Pequeno
Expediente.
GRANDE EXPEDIENTE (NÃO HOUVE)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vamos para a Ordem do Dia.
Depois eu passo para o Deputado Thiago Silva porque precisamos aqui...
Vou deixar o Deputado Thiago Silva falar porque ele está bravo e o Deputado
Thiago Silva nunca fica bravo.
O SR. THIAGO SILVA - Senhor Presidente, colegas Deputados, quero aqui
cumprimentar a todos os servidores do Estado, das forças de segurança que estão aqui.
Pág. 12 - Secretaria de Serviços Legislativos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, ÀS
10H .
Em especial cumprimento nossas amigas e amigos de Primavera do Leste, que
estão aqui hoje acompanhando a votação do Projeto de Lei nº 302/2022 e mais uma vez reforçar o
nosso compromisso para que seja aprovado em 2ª votação.
Senhor Presidente, eu quero aqui, mais uma vez, me manifestar a favor dos
servidores.
Eu, que tive oportunidade de ser vereador por dois mandatos e como Deputado
nesta Casa, independente se base do governo, se oposição ao governo, sempre votei a favor do
servidor público e hoje e amanhã não vou abster da minha responsabilidade de estar ao lado do
servidor público do Estado de Mato Grosso.
Estamos acompanhando essa discussão, infelizmente chegou de última hora, eu sei
que tem o desejo de vários colegas parlamentares, meu desejo também, de fazermos aqui várias
emendas, mas fica a minha preocupação quanto à questão do prazo.
Mas esta Casa vai tomar uma decisão de forma coerente, de forma consciente, para
que possamos atender nossos servidores.
Temos aqui a politec, a polícia penal, os profissionais da educação e também a
polícia militar do Estado de Mato Grosso, que estão nos procurando, várias categorias da
apresentaram algumas sugestões de emendas que vamos apreciar aqui, mas a nossa preocupação é
assegurar aquilo que já foi discutido.
Quero cumprimentar todos os profissionais socioeducativos com quem tivemos há
pouco. É um grande avanço. Eu sei que precisávamos ter um percentual maior, equiparar da mesma
forma que o polícia civil ganha, mas é um grande avanço, tanto para a polícia penal como para
socioeducativo e DETRAN.
Quero dizer: contem conosco, que vamos fazer justiça e vamos estar junto com
vocês para que possamos avançar na equiparação da tabela salarial.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vou passar para o Xuxu Dal
Molin.
Depois encerramos e vamos para a Ordem do Dia, ok?
O SR. XUXU DAL MOLIN - Bom dia, Presidente Eduardo Botelho. Muito
obrigado.
Só reiterar a confiança nos Deputados. Temos vários colegas que são da
segurança, lembrando que quem dá aumento é o Governo e nós estamos aqui para ratifica. Não
queremos atrapalhar esses ganhos e pode contar com nosso voto hoje e amanhã. Vocês são uma
categoria que merecem, estão na base do servidor e estou junto com vocês.
Um abraço a todos.
Conte comigo, Presidente Botelho.
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Então, vamos para a Ordem do
Dia.
Indicações apresentadas pelo Deputado João Batista do Sindspen.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam
como estão. Aprovadas. Vão ao Expediente.
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Em discussão única, Requerimentos de informações apresentados pelos Deputados
Ulysses Moraes, Dilmar Dal Bosco e Wilson Santos.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que os aprovam
permaneçam como estão. Aprovados. Vão ao Expediente.
Em discussão única, Moção de Aplausos apresentada pelo Deputado João Batista
do Sindspen, aos policiais penais que concluíram o curso de formação inicial em 2021 e 2022.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que a aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria da Defensoria Pública, que dispõe sobre fixação da remuneração do
servidor do quadro de apoio administrativo.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 111, de 1º de
julho de 2002m e de outras providências.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Tribunal de Justiça, alterando a Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de
2008.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre acréscimo e alteração de
dispositivos na lei n° 8.814, de janeiro de 2008, que institui o sistema de desenvolvimento de
carreiras e remuneração dos servidores do poder judiciário.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação do núcleo de justiça
4.0, determinado, denominado núcleo de atuação estratégica.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera a lei n° 8.814, 15 de janeiro de 2008,
que institui o sistema de desenvolvimento de carreiras e remuneração dos servidores do Poder
Judiciário.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Tribunal de Justiça, que institui sistema de desenvolvimento de
carreiras dos servidores do Poder Judiciário, uma estrutura organizacional da escola exterior de
magistratura.
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Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Tribunal de Justiça, que realinha o valor da tabela de subsídios.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Em discussão única, Requerimento solicitando dispensa de pauta para a tramitação
do Projeto de Lei, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera a lei n° 4.974, de 26 de dezembro de
1985, que reforma o código de organização e divisão judiciária para reclassificar as entrâncias das
comarcas do Estado de Mato Grosso.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que o aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai ao Expediente.
Quero fazer uma proposição aqui para os Deputados... Quero fazer uma
proposição aqui para os Deputados de encerrar esta Sessão...
(A DEPUTADA JANAINA FALA FORA DO MICROFONE – INAUDÍVEL.)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vou votar... Calma.
Nós encerraremos a Sessão, porque têm muitas dispensas de pautas e os
Deputados precisam reunir as Comissões e votar e convoco a Sessão para às 14h, para dar tempo
para as Comissões votarem. Daí nós vamos colocar todos esses projetos que se referem a salários,
alteração de cargos, de carreiras, todos em 1ª votação à tarde, às 14h, para dar tempo para as
comissões... Vamos andar com todos os projetos juntos: 1ª votação, 2ª votação, e os Deputados vão
dizer se aprovam, se acata a emenda ou não, mas todos juntos. Senão vamos aprovar uns e vão ficar
os outros para trás.
Tudo bem?
Tudo bem, Janaina Riva?
Toninho?
Ulysses Moraes, concorda?
Concorda, João Batista do Sindspen.
Então, todos estão de acordo.
Vou votar esse aqui em respeito ao Deputado Professor Allan Kardec, à Deputada
Janaina Riva e a todo o pessoal da educação que está desde ontem aqui aguardando essa votação.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Em 2ª discussão, Projeto de Lei
nº 302/2022, de autoria do Deputado Allan Kardec, que dispõe sobre reconhecimento de agenda de
educação infantil, como professores de educação infantil, na forma que menciona a lei Ana
Luiza Hagemann Lopes. Parecer oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Peço ao Deputado Dilmar Dal Bosco para convocar a Comissão e fazer parecer
oral dentro do Plenário.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTIUTIÇÃO JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Presidente.
Senhores Deputados e Deputadas, tenho aqui que enaltecer meu amigo Deputado
Professor Allan Kardec, vossa excelência tem trabalhos e projetos importantes no Parlamento e um
desses é este projeto apresentado por vossa excelência e tenho orgulho de assumir aqui, a pedido do
Presidente da Assembleia, a Presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para dar o
parecer da 2ª votação da Comissão do Projeto de Lei nº 302/2022, que dispõe sobre o
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reconhecimento de agentes de educação infantil como professores de educação infantil, na forma
que menciona a lei Ana Luiza Lopes Hagemann Lopes.
O parecer no mérito foi aprovado pela Comissão e, senhor Presidente, com toda
certeza na Comissão de Constituição, Justiça e Redação não vimos nenhum óbice quanto a sua
inconstitucionalidade.
“Art. 1º O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente de
Educação Infantil ou cargo correlato com outra denominação, no âmbito das escolas públicas
estaduais e municipais de educação...
É prerrogativa do parlamentar - quero dar os parabéns a vossa excelência.
Analisando realmente o projeto apresentado, com uma justificativa inclusive de
uma ADIn já promovida a essa categoria favoravelmente.
Então, tenho certeza que a nossa comissão ao exarar parecer e eu como Relator
relato favoravelmente pela aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Passo a colher os votos dos membros titulares agora, o novo titular denominado,
nosso Deputado Delegado Claudinei, que substitui a Deputada Janaina Riva, que fica suplente.
Como vota o Deputado Delegado Claudinei?
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Com o relator, Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTIUTIÇÃO JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Como relator, como vota Deputado Max Russi?
Deputado Max Russi, como vota Vossa Excelência? Como relator.
Como vota o Deputado Sebastião Rezende?... Está ausente?
Vou colher o voto aqui, para termos os quatro votos, da suplente Deputada Janaina
Riva. Vota com Relator.
Então, senhor Presidente, com quatro votos favoráveis a Comissão dá parecer
favorável ao Projeto de Lei nº 302/2022, de autoria do Deputado Professor Allan Kardec.
Devolvo a vossa excelência para o voto em Plenário
O SR. MAX RUSSI - Senhor Presidente, fazendo um adendo aqui, quero fazer um
cumprimento em nome da Gislaine Lima, o Paulo encaminhou esse pedido, em seu nome
cumprimento a todos por essa luta.
E parabéns ao Deputado Professor Allan Kardec.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Com o parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 302/2022, pergunto aos
Deputados: aqueles que aprovam o parecer da comissão, permaneçam como estão, quem for contra,
se manifeste. Nenhuma manifestação contrária. O projeto está aprovado por unanimidade. Vai ao
Expediente (APLAUSOS).
EXPLICAÇÃO PESSOAL (NÃO HOUVE)
ENCERRAMENTO DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Então, conforme a maioria aqui
decidiu, vou suspender a Sessão.
Peço aos Presidentes das Comissões, Deputado Dilmar Dal Bosco, da de Trabalho
- Dilmar Dal Bosco - que reúna a Comissão de Trabalho, analise todos esses para vir em primeira...
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Dá o parecer e à tarde, às 14h, vamos começar a Sessão e vamos votar em primeira todos esses
projetos.
Tudo bem, Lúdio Cabral? Sem nenhuma reclamação? (RISOS).
Então, declaro encerrada e convoco para as 14h Sessão Ordinária.
(COMPARECERAM À SESSÃO OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS: Bloco Assembleia Forte:
Eduardo Botelho, Dr. João, Dilmar Dal Bosco, Wilson Santos, Xuxu Dal Molin, Toninho de Souza,
Ulysses Moraes, Thiago Silva e Carlos Avallone. Bloco Resistência Democrática: Janaina Riva,
Delegado Claudinei, Valdir Barranco, Professor Allan Kardec, João Batista do Sindspen e Lúdio
Cabral. Bloco Parlamentares Unidos: Dr. Eugênio, Faissal, Max Russi, Valmir Moretto e Elizeu
Nascimento. DEIXARAM DE COMPARECER OS SRS. DEPUTADOS: Dr. Gimenez
(CONFORME O MEMORANDO Nº 108/2022), Paulo Araújo, Sebastião Rezende e Gilberto
Cattani.).

Revisão: Dircilene Rosa Martins.
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