ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, ÀS 13H.

PEQUENO EXPEDIENTE
(ABERTURA DA SESSÃO)
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Invocando a proteção de Deus, em
nome da sociedade mato-grossense, declaro aberta esta Sessão Ordinária.
(PRIMEIRA PARTE – LEITURA DA ATA)
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Convido o Deputado Suelme
Fernandes para assumir a 1ª Secretaria e o Deputado Ulysses Moraes para assumir a 2ª Secretaria.
(OS SRS. DEPUTADOS SUELME FERNANDES E ULYSSES MORAES ASSUMEM A 1ª E 2ª
SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.).
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Peço ao Deputado Ulysses Moraes que
faça a leitura da Ata.
O SR. 2º SECRETÁRIO (ULYSSES MORAES) – Não há Ata a ser lida.
(PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE)
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Peço ao Sr. Deputado Suelme
Fernandes que proceda à leitura do expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO (SUELME FERNANDES) – Não há Expediente a ser
lido
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – Dispenso o Pequeno e o Grande
Expediente.
GRANDE EXPEDIENTE
(NÃO HOUVE)
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) – Passemos direto à Ordem do Dia.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 209/2022, Mensagem nº 32/2022, de autoria do
Poder Executivo, que 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. Parecer oral da
Comissão de Constituição Justiça e Redação.
Deputado Dilmar Dal Bosco, para parecer e colher votos dos membros da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) – Sr. Presidente, serei bem rápido.
A pedido de vossa excelência, assumo a presidência da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação para dar o parecer ao Projeto de Lei nº 209/2022, Mensagem nº 32/2022, que
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altera dispositivo, que altera o 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 é da outras providencias.
Nós já discutimos bastante esse projeto na sua aprovação. Ele só traz uma
modificação, uma alteração porque não conseguimos corrigir antes e agora estamos corrigindo no
projeto.
Alteração no art. 4º, ter obtido numa das competições do inciso anterior da 7ª
(sétima) até a 10ª (décima) colocação, sendo indicado como atleta destaque dos jogos escolares
estudantis realizados pela SECEL ou ser indicado por sua respectiva federação estadual como atleta
destaque da temporada anterior a concessão bolsa. É essa a correção que está fazendo. Relato
favorável ao Projeto de Lei.
Vou colher os votos, membros titulares.
Como vota o Deputado Sebastião Rezende? Vota com o relator.
Como vota o Deputado Max Russi?...
Como vota o Deputado Carlos Avallone? Vota com o relator.
Como vota Xuxu Dal Molin? Com o Relator.
Senhor Presidente, com quatro votos favoráveis, o projeto está aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Devolvo a vossa excelência.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Com parecer aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em
votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Em 2ª 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.
Dilmar Dal Bosco para relatar e colher o voto dos demais membros da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação.
O SR. XUXU DAL MOLIN – Deputado Wilson Santos, enquanto eles discutem,
eu quero fazer convite.
Eu e o Deputado Carlos Avallone, todos os Deputados, de forma inédita nos
Parlamentos Estaduais do Brasil, e esta Assembleia está criando um projeto que cria arbitragem
tributária.
Vamos instalar a Câmara Temática na próxima segunda-feira, dia 14, às 16h e é
muito importante que todas as equipes de trabalho de vocês Deputados, com OAB participando, as
federações, um projeto inovador que vai trazer com certeza mais um mecanismo de
desenvolvimento para os nossos empresários de todas as áreas.
Parabéns Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que está contribuindo em nível
de Brasil com um projeto tão importante!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) – Sr. Presidente, assumo aqui novamente a presidência da
Comissão de Constituição e Justiça, a pedido de vossa excelência, para dar parecer oral da Comissão
sobre o Projeto de Resolução nº 95/2022, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Procuradoria
Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e dá outras providências.
O meu parecer é favorável. Nada de inconstitucional ao Projeto de Resolução, que
tem requerimento de urgência urgentíssima.
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Relato pela aprovação e passo a colher os votos dos membros titulares.
Como vota o Deputado Sebastião Rezende? Com o relator.
Como vota o Deputado Carlos Avallone? Com o relator.
Como vota o Deputado Xuxu Dal Molin? Com o Relator.
Com quatro votos favoráveis, o Projeto de Resolução 95/2022 está aprovado para
a votação em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, em discussão. Não havendo colega que queira discutir a matéria,
em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem, por
favor. Aprovado por unanimidade. Vai ao Expediente.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 211/2022, de autoria do Deputado Carlos
Avallone, que altera a Lei 11.550, de 03 de novembro de 2021, dispõe sobre o Programa Mato
Grosso Série A e dá outras providências.
Eu li rapidamente o projeto e, na verdade, o Deputado está incluindo os clubes
femininos, que têm o futebol profissional feminino também. Achei interessante.
Em discussão...
Quero colher aqui... Vai para a Comissão para colher parecer oral e votação na
Comissão de Educação.
Por gentileza, Deputado Sebastião Rezende, para colher o parecer e votos dos
membros da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (SEBASTIÃO REZENDE) - Senhor Presidente,
senhores Deputados, a Comissão de Educação reunida em Plenário para apreciar aqui o projeto de
autoria do Deputado Carlos Avallone.
Já tem aprovado por esta Casa o projeto de lei que o Governo do Estado tem
valorizado o futebol profissional masculino.
Então, estamos aqui no mérito para exarar parecer favorável para que também as
mulheres ou os clubes de futebol nos quais as mulheres participam do futebol feminino possam
também ser contemplados.
Fica no mérito o parecer favorável nessa relatoria ao projeto de lei pela Comissão
de Educação.
Colho o voto do Deputado Thiago Silva? Vota favorável à aprovação.
Deputado Valdir Barranco, como vota?...
O Deputado Valdir Barranco não está.
O Deputado Professor Allan Kardec, que substitui o Deputado Valdir Barranco
também não está.
Colho o voto do Deputado Dr. João José. O Deputado Dr. João José também não
está.
Deputado Xuxu Dal Molin, substituto. Com o relator.
Colho voto do Deputado Gilberto Cattani.
Portanto, senhor, Presidente, com três votos favoráveis, o projeto está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Parecer favorável.
Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação.
Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.
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Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 210/2022, Mensagem nº 33/2022, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre normas a serem observadas no procedimento das licitações...
Vista ao Deputado Lúdio Cabral.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei Complementar nº 10/2022, Mensagem nº 30/2022,
que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 04 de 15 outubro de 1990, à Lei
Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014, à Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro
de 2006, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão Especial.
Vista aos Deputados Lúdio Cabral, Ulysses Moraes e também Dilmar Dal Bosco.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, Mensagem nº 31/2022,
de autoria do Poder Executivo, que acrescenta os arts. 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 do servidor público efetivo civil responsável
legal pelo dependente com deficiência. Parecer favorável da Comissão Especial.
Em discussão...
Vista aos três Deputados.
Não há mais matéria a ser apreciada na Ordem do Dia.
EXPLICAÇÃO PESSOAL
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Passemos à Explicação Pessoal.
Inscritos os Deputados Thiago Silva, Suelme Fernandes.
O Sr. Xuxu Dal Molin - Eu tinha feito inscrição com o Deputado Dilmar antes
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Deputado Xuxu Dal Molin com a
palavra.
O SR. XUXU DAL MOLIN – Colegas Deputados, finalizando, quero convidar
todos os Deputados, estive em uma recente missão ao Irã com Ministra Tereza e representantes de
entidades e quero aqui, por meio de uma indicação que já fizemos ao Governo do Estado, em Mato
Grosso, Deputado Carlos Avallone, Wilson Santos, todos os colegas aqui, a criação de uma
Secretaria de Assuntos Internacionais.
Mato Grosso é o maior exportador do agro brasileiro e em menos de dez anos,
Deputados, vai dobrar a produção, além da industrialização e o nosso comércio.
Nós precisamos incentivar mais negócios, parcerias, investimentos externos aqui,
o nosso turismo e por meio de uma secretaria especializada para auxiliar as demais secretarias,
auxiliar entidades do agro, do comércio, da indústria, do transporte, nós vamos fazer com que lá
ponta o nosso pequeno e médio empresário, o que mais precisa, o nosso cidadão, seja beneficiado.
Então, fica aqui o pedido. Todos os Deputados podem ajudar a construir esse
projeto, a Ministra Tereza vai nos ajudar junto ao Ministério das Relações Exteriores para construir
uma Secretaria que seja referência para o País.
Já temos questões parecidas, como em Santa Catarina e São Paulo, mas Mato
Grosso é um Estado produtor e certamente vai precisar cada vez mais de buscar novos mercados
para valorizar mais o nosso produto, sustentabilidade, tecnologia e parcerias.
Quem vai ganhar com isso é o nosso cidadão lá na ponta, com produtos melhores,
mais baratos, o nosso mercado, o comércio, vai ser mais competitivo, podendo vender para o mundo
todo. Esse é o Mato Grosso que sonhamos, esse Estado-mãe, servindo mais ao cidadão.
No mas, muito obrigado a todos.
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Parabéns pela Sessão, pelos grandes projetos que votamos aqui hoje.
Fiquem com Deus.
Bem-vindo aqui, Deputado Suelme Fernandes e outros Deputados que estão aqui
hoje assumindo, Oscar Bezerra e também...
Deputado Wilson, tem mais um Deputado, o Toninho de Souza.
Parabéns! Contem conosco.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Com a palavra, na Explicação
Pessoal, Deputado Thiago Silva.
O SR. THIAGO SILVA - Senhor Presidente, colegas Deputados, todos que nos
ouvem e nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia.
Senhor Presidente, mais uma vez quero aqui fazer uma cobrança sobre a situação
da 163, próximo ao Município de Sinop.
Hoje recebi reclamações de moradores, de pessoas que utilizam a 163 diariamente
e também hoje aqui reforçar a cobrança contra a situação da MT-423, que liga o Município de Sinop
ao de Cláudia, recebi do companheiro que nos representa no município, o Benézio, sobre a situação
da rodovia.
Estive recentemente no Município de Cláudia e quando eu estive lá fiz uma
indicação para que o Estado pudesse colocar alambrados próximos às margens da BR para evitar o
fluxo de animais e evitar acidentes naquela MT.
Porém, quero mais uma vez cobrar hoje sobre a situação em que está hoje a MT423, precária. Em razão da chuva agora abriu uma cratera na MT-243 e hoje a situação está
insustentável.
Então, quero cobrar do Governo do Estado, cobrar da SINFRA, para que tome
uma ação emergencial para resolver a situação da 423 porque está insustentável. Nós precisamos ter
equipe de forma permanente para recuperar, para fazer manutenção da 423, especialmente essa
cratera que abriu lá essa semana o que tem dificultado o tráfico de pessoas que circulam entre Sinop
e o Município de Cláudia.
Então, fica aqui a nossa cobrança. Estou encaminhando mais uma vez um pedido a
SINFRA para que resolva isso em regime de urgência.
Senhor Presidente, eu quero fazer uma cobrança quanto à tabela salarial do
Socioeducativo.
Todos nós sabemos que os nossos trabalhadores do DETRAN, dos policiais penais
e do socioeducativo estão pleiteando uma correção da tabela salarial e hoje quero aqui fazer a defesa
dos servidores do socioeducativo, que fazem o mesmo trabalho dos policiais penais.
Estive recentemente reunido com os servidores do Município de Rondonópolis do
socioeducativos e quero cobrar do Estado para que possamos, assim como está sendo feita toda a
discussão com os policiais penais, que é justo e eu defendo, nós precisamos intensificar essa
discussão, assim como está sendo feito com o DETRAN, também precisamos de intensificar essa
discussão com trabalhadores do socioeducativo, antes que se inicie o período eleitoral e já não pode
mais intensificar essa discussão.
Então, fica aqui minha cobrança, eu vou cobro com aqui da Casa Civil para que
possamos reunir com representantes do socioeducativo e assim fazermos essa correção da tabela
salarial também dos profissionais do socioeducativo.
Eu também, senhor Presidente, não poderia, mais uma vez, deixar de fazer uma
cobrança aqui para que nós possamos fortalecer a agricultura familiar do nosso Estado.
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A agricultura familiar hoje movimenta nossa economia. Temos aqui, acredito,
mais de 500 assentamentos rurais em todo o Estado de Mato Grosso, porém, nós temos
assentamentos de comunidades rurais ainda com trabalhadores que vivem em situação de extrema
pobreza.
Então, precisamos de uma política mais audaciosa, tanto na área de assistência
técnica, como na área de recuperação das nossas estradas, de perfuração de poços artesianos, mas
também principalmente no investimento em tecnologia.
Eu sempre tenho falado aqui, Deputado Suelme Fernandes, como os grandes
produtores do Estado de Mato Grosso investem em tecnologia.
Infelizmente, Deputado Wilson Santos, ainda é muito tímido investimento em
tecnologia para a agricultura familiar do Estado de Mato Grosso.
Hoje nós temos o Estado que mais produz arroz, algodão, que mais produz soja,
que mais produz milho, tem o maior rebanho bovino, mas precisamos investir no pequeno, porque é
o pequeno que leva o alimento para mesa do trabalhador e precisamos que a Secretaria de
Agricultura possa ter uma atenção especial para o pequeno, uma atenção para que realmente não
seja uma política de curto prazo, mas de longo prazo para que realmente possamos ter uma
agricultura familiar cada vez mais forte, uma agricultura familiar cada vez mais sustentável, e para
que o filho do trabalhador, aquele que nasceu na zona rural, possa permanecer, possa conseguir
fazer sua renda e sua família permanecer no campo.
Infelizmente ainda não vimos política voltada para agricultura familiar de longo
prazo, uma política realmente sustentável, não só apenas política de entregar o trator, Deputado
Suelme.
É importante? É importante entregar o trator, é importante entregar o resfriador, é
importante entregar o equipamento, mas é mais importante fazermos um trabalho que realmente
possamos dar condições para que aquele pequeno trabalhador não dependa apenas do Poder Público,
mas tenha condições para que possa melhorar sua renda, investir na sua propriedade e manter sua
família produzindo e gerando emprego na zona rural.
Muito obrigado, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Com a palavra, Deputado Suelme
Fernandes.
O SR. SUELME FERNANDES – senhor Presidente, quero cumprimentar a todos
que nos assiste pela TV Assembleia e Rádio Assembleia, o alcance do Estado de Mato Grosso.
Presidente, Wilson Santos, protocolei hoje três encaminhamentos importantes que
julgo relevantes para a pauta desta Casa de Leis, para este Parlamento.
Como eu disse, aqui é o lugar dos grandes debates e eu trouxe uma discussão
importante junto com o Deputado Eduardo Botelho, que fez aniversário ontem, a quem eu mando
um grande abraço e com certeza retornará entre nós rapidamente.
Eu e o Deputado Eduardo Botelho discutimos soluções para INTERMAT que seja
para a convalidação dos títulos emitidos por cartório. É um projeto construído em parceria com
ANOREB, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, que representam todos os cartórios
de Mato Grosso.
Essa proposta visa regulamentar de uma vez por todas as terras de sesmaria, que
foram doadas pelo rei de Portugal. O Pantanal hoje vive uma informalidade fundiária histórica de
mais de 300 anos. Os pequenos produtores de Engenho Velho, os pequenos produtores da região do
Deputado Professor Allan Kardec, Morro Grande, região de Mimoso, São Pedro de Joselândia em
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Barão de Melgaço, são comunidades antigas, centenárias de Mato Grosso que não dispõe de título
de propriedade.
Nesse projeto de lei junto com Deputado Eduardo Botelho, e peço apoio de todos
os Deputados, do Deputado Wilson Santos, que também é do Vale do Rio Cuiabá, para convalidar
de forma administrativa os títulos de terra de pessoas que foram emitidas pelo cartório, desde que
não tenham oposição e a posse seja mansa e pacífica, ou seja, não tem litígio, não tem por que o
Estado ficar sentado, em cima, Deputado Sebastião Rezende, do título do pequeno produtor que não
tem nenhum tipo de irregularidade, não tem nenhum questionamento judicial. Isso é um
contrassenso no papel do Estado de fomentar o desenvolvimento das comunidades rurais.
O projeto já foi protocolado, vai vir a Plenário e eu já peço antecipadamente o
apoio desta Casa.
Também sugiro, a título de proposta de projeto de lei, a pedido de pequenos
produtores, que gôndolas dos supermercados possam identificar produtos de origem de Mato Grosso
pelo menos com uma bandeirinha, para estimular as grandes cadeias, produtos que estão vindo da
agricultura familiar, tenham valor diferenciado na hora do julgamento do consumo nas gôndolas de
supermercado, fortalecendo a agricultura familiar e a comercialização dos produtos locais.
Temos, só na linha de lácteos, quatro grandes grupos industriais de cooperativa de
produtores de produtos lácteos, Campi Leite, na região do Araguaia, em Campinápolis, indústria de
leite que já exporta para fora do Estado, principalmente queijo mozarela, derivados de leite, iogurte
e outros produtos com altíssima qualidade que oferecem alimentos à mesa dos brasileiros, incluindo
leite pasteurizado.
Assim como tem a grande Cooperativa a Coopnoroeste, da região oeste, que são
de pequeno produtores, 1.500 de pequenos produtores, que todo dia acordam cedo, ordenham sua
vaquinha, 4h, 5h da manhã, joga no resfriador, que é uma geladeira, e eu, quando Secretário, tive a
honra de entregar 2.500 resfriadores de leite, para que a linha de leite fosse mais acessível,
entregamos também caminhões de tanques isotérmicos o transporte, para baratear o custo e o
produtor ganhar mais dinheiro, e muitas vezes a pessoa quando senta no mesa do café da manhã não
sabe que o leite, o queijo e a manteiga veio da agricultura familiar de Mato Grosso.
Então, para fortalecer esse mercado, junto com a Lacbom, a Coopernova, a maior
Cooperativa do Centro-Oeste brasileiro de agricultora familiar da região de Terra Nova. O Daniel é
um dos maiores executivos da agricultura familiar do Brasil, merece todo o nosso respeito, é
empreendedor de sucesso que está produzindo leite em pó na Coopernova e exportando para fora do
Brasil.
Mato Grosso não pode se contentar com produção de soja, Deputado Thiago Silva,
nós podemos mais.
Eu não tenho nada contra a produção de soja, de algodão, eu tenho orgulho, mas
Mato Grosso pode muito tem mais do que isso, pode alcançar escalas de processo de exportação
também em commodities da agricultura familiar, como o nosso café, Deputado Wilson Santos, que
hoje já alcança mercado internacional como commodities produzidos na região de noroeste, que foi
trabalho deste Desputado.
Então, Deputado Thiago Silva, eu faço coro com vossa excelência sobre a
necessidade da agricultura familiar ampliar sua ação estratégica e poder atender demandas.
E aqui eu coloco em coro contigo sobre a questão da assistência técnica. Tivemos
um projeto de extinção da Empaer, e este Parlamento participou do debate e resgatou 70
funcionários que foram incluídos na empresa, a quem eu respeito, foi importante e precisam
desenvolver o seu trabalho, eu queria corrigir essa fala, eu reconheço a necessidade de 70
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profissionais, eu quando fui Secretário, o Deputado Wilson Santos se lembra, chamamos 150
funcionários da Empaer, e se tem alguém que pode falar sobre respeito à Empaer, além dos demais
deputados, esse deputado aqui participou e ajudou a Empaer e fizemos o chamamento.
Então, a EMPAER perdeu 300 funcionários de PDVB, 250, e agora, José? Qual é
a solução, Deputado Wilson Santos?
Nós vamos sentar com governador, ouvir o sindicato, o SINTEP tem solução para
isso, Deputado Thiago Silva, precisamos ampliar essa pauta aqui, Secretário já podia dar um
caminho para assistência técnica, até agora não sinalizou e estamos no Parlamento aqui junto com
Governador Mauro Mendes, eu tenho certeza, Deputado Wilson Santos, vamos levantar essa pauta,
chamar o SINTEP, do Gauchinho, do Pedro, de todos os trabalhadores para saber a solução, o
SINTEP já propôs inclusive a solução técnica de criar o instituto em solução a transição da Empaer.
O que nós não podemos ficar é sem rumo, porque se parou a política pública e o pequeno produtor,
que já tinha atendimento precário, hoje tem mais dificuldade de acessar assistência técnica.
Então, eu faço coro com Deputado Thiago Silva, à necessidade de trazer o debate
aqui, questionar, trazer o Secretário Silvano, para poder dar as respostas com caminhos possíveis
que temos que assumir.
Não podemos correr do debate, Deputado Wilson Santos, por nenhum motivo.
Esta Casa não é apenas lugar da oposição, aqui não existe apenas essa ideia medíocre da política de
oposição. Vamos pensar na ideia de correção, uma Casa de correção, que corrige rumo, orienta,
assim como os senhores Deputados que foram ao Governador na discussão de ICMS e sugeriram a
retirada de pauta, o governador ouviu, evitou que tivesse grande desgaste com isso.
Esse é papel do Parlamento, é isso que temos que fazer, sugerir, orientar,
aconselhar, corrigir. É isso que precisamos fazer na assistência técnica, fazendo coro com as
demandas que o Deputado Thiago Silva aqui pôs.
E, finalmente, tem outra proposta na área de cultura, que eu milito, o Deputado
Wilson Santos, o Professor Allan Kardec, que todo mundo aqui tem simpatia.
Nós temos centenas...
Deputado Thiago Silva, um abraço.
Ussiel Tavares, ex-presidente da OAB, ex-correligionário do PSDB, fundador do
PSDB, me chamou, Deputado, para que pudéssemos encampar uma grande luta importante neste
Parlamento, que é a dos pequenos produtores culturais que estão com CPF cultural cancelado diante
da administração pública, amigos pessoais, artistas, pequenos produtores culturais, que não
conseguem captar recurso público porque executou ação e não se conseguiu prestar conta.
Temos mais de mil pessoas nessa fila, Deputado Wilson Santos, gente que vem da
década de 90, 2000, com processe se arrastando no Tribunal de Contas, se arrastando nas prestações
de contas e atualizações da UPF, dívidas impagáveis que fazem a escravização do pequeno produtor
e marginalidade absoluta dele.
Nós precisamos discutir o perdão dessas dívidas, pelo menos para aqueles que
ganham até três salários mínimos e aqueles que estão desempregados.
A Assembleia Legislativa tem que trazer essa pauta da cultura aqui, que é o perdão
da dívida do pequeno produtor.
Alguém disse: “perdoar dívida não é certo do ponto de vista jurídico”. Não se
esqueçam que os grandes os produtores deste Estado receberam grandes anistia fiscal da dívida que
tinha com Banco do Brasil e isso foi necessário para que Mato Grosso se desenvolvesse. Isso foi
perdão da dívida pública. Isso virou dívida pública da Nação que pagamos, mas necessário para o
que Estado crescesse.
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Então, não há porque o pequeno também não entrar nessa linha de anistia.
Com cinco anos, Deputado Wilson Santos, no SERASA prescreve sua dívida no
âmbito privado e no âmbito do Estado a pessoa fica crucificada para o resto da vida por causa de
projeto de quatro, cinco, três mil reais, executou ação, mas não prestou conta adequadamente.
Eu já requeri à Secretaria de Cultura informações sobre o número de profissionais
e quero que esta Casa me ajude a redigir o projeto para que possamos pedir... (TEMPO
ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. SUELME FERNANDES – Peço mais um minuto e já concluo.
E, por último, eu queria falar aqui, e vou retomar esse tema várias vezes, a energia
de Poxoréu é uma imoralidade, uma aberração, uma injustiça histórica com o povo de Poxoréu.
Eu nasci e cresci em Poxoréu com queda de energia elétrica. A rede elétrica de
Poxoréu tem 40 anos que não recebe manutenção digna, porque não tem projeto de expansão. É
concessão pública.
Alô, Energisa, cuide de Poxoréu, porque enquanto eu estiver aqui vou cobrar
responsabilidade do poder público, Deputado Wilson Santos, e tenho certeza que Poxoréu, vai
aparecer um monte de município que a rede é precária e cai de quinze em quinze minutos. Se é
substração, se é para trocar toda a rede elétrica, eu não sei, eu só sei que precisa ter soluções para
resolver a energia com Poxoréu, senão nós nunca vamos conseguir aproveitar o desenvolvimento de
MT-130, tendo indústria, estabilidade, dignidade, da geração de empregos na cidade de Poxoréu.
Então, eu vou requerer da... (TEMPO ESGOTADO – ÁUDIO INTERROMPIDO)
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Mais 30 minutos, para o nosso
gigante Deputado Suelme. Agora o senhor vai falar por mais 30 minutos, por gentileza.
O SR. SUELME FERNANDES – Tabaporã, na plateia, já indicou. É uma
vergonha.
Alô, Energisa!
É concessão pública. Não sei se dê competência da ANEEL, eu não sei se é
ANATEL, eu não sei, eu sei que não pode ficar só no papel.
É preciso respeitar as pessoas. Mato Grosso pode mais. Não desrespeite os
municípios pobres deste Estado, porque são cidadãos e têm dignidade.
Eu agradeço, Deputado Wilson Santos, a oportunidade e espero que possamos
continuar tratando os grandes temas relevantes do Estado.
Este é o lugar da fala e não me calarei.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (WILSON SANTOS) - Convoco o Deputado Suelme para
assumir a Presidência.
Eu sou o próximo inscrito nas Explicações Pessoais.
(O SR. DEPUTADO SUELMW FERNANDES ASSUME A PRESIDÊNCIA.).
O SR. PRESIDENTE (SUELME FERNANDES) - Deputado Wilson Santos com a
fala.
O SR. WILSON SANTOS – Deputado Suelme, vossa excelência fez muita falta
nos últimos anos aqui no Parlamento.
Trato de dois assuntos objetivamente, o primeiro é mais uma tentativa de macular
a história de quem ajudou a construir Cuiabá, Mato Grosso.
Tomei conhecimento hoje de que há um movimento para mudar o nome da praça
Rachid Jaud aqui em Cuiabá.
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É preciso entender que quando se coloca nome num logradouro público, ali tem
uma história, ali tem uma vida.
José Rachid Jaud, já na década de 1930, isto é, há 90 anos já estava em Cuiabá,
um sírio-libanês que deixou sua terra, deixou tudo que pertencia para trás e veio para América em
busca de uma vida melhor, aqui se estabeleceu, casou-se, teve filhos, netos, bisnetos, comerciante,
gerou empregos, pagou impostos e o prefeito Bento Lobo, ainda na década de 1960, deu a ele esta
homenagem e nenhum Prefeito posterior teve coragem de propor alteração.
Então, alto lá! Vamos respeitar quem ajudou a construir esta cidade, quem tem
história, passado, quem tem serviço prestado, a Cuiabá, Mato Grosso.
Agora, se quer prestar homenagem por meio de um símbolo, de busto, a quem
quer que seja, não há problema, a praça enorme, inclusive quando passei pela Prefeitura eu fiz a
última reforma na Praça Rachid Jaud. Instalei ali o Centro de Atendimento ao Turista, o CAT, que
não existe mais, desapareceu, parte da praça completamente abandonada. O que a praça precisa é ser
restaurada, reviver a praça, mas alterar o nome, alto lá, porque ali tem muita história. É preciso os
que estão chegando agora ter um pouquinho mais de respeito com aqueles que chegaram há muito
mais tempo, deram sua juventude e vida para construir Cuiabá e Mato Grosso.
Quero convidar todos para Audiência Pública na próxima sexta-feira, a partir das
14h lá no colégio Nagib Saad, na Agrovila das Palmeiras, uma audiência onde discutiremos a
chegada tão esperada do asfalto, os 23 quilômetros que separam Agrovila das Palmeiras da BR-163,
464 e 070, que se sobrepõem naquele trecho.
Vamos falar também sobre a linha de transmissão de energia que a energisa vai
construir para a região, vamos falar sobre a documentação dos lotes das áreas rurais, dos
assentamentos daquela região, que são vários, vamos falar também sobre atividades da Prefeitura
Municipal, teremos a presença da Prefeita Francieli, enfim, está todo mundo convidado a participar
nessa sexta-feira, a partir das 14h, no colégio Estadual Nagib Saad.
Muito obrigado. Obrigado Presidente.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (SUELME FERNANDES) - Convido para retomar a seu
cargo aqui na presidência... Posso encerrar?
Eu só queria lembrar, Deputado Wilson, que a Praça Rachid foi onde aconteceu o
famoso comício com Dante de Oliveira das Diretas Já em Mato Grosso, que teve Ulysses, em 1984,
que o senhor estava presente.
Não havendo mais considerações, dou por encerrado a Sessão.
Até a próxima convocação.
Tenham todos uma boa tarde e até o próximo encontro.

(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,
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Max Russi, Valmir Moretto, Gilberto Cattani, Elizeu Nascimento. DEIXARAM DE
COMPARECER OS SRS. DEPUTADOS: Eduardo Botelho e Paulo Araújo.).
Revisão Dircilene Rosa Martins.
Rosivania Ribeiro França.
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