ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, ÀS 11H03MIN.

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 Allan
Kardec para assumir a 2ª Secretaria e o Deputado Cattani para assumir a 1ª Secretaria.
(OS SRS. DEPUTADOS GILBERTO CATTANI E PROFESSOR ALLAN KARDEC ASSUMEM
A 1ª E 2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Peço ao Deputado Allan Kardec
para fazer a leitura da Ata.
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Bom dia a todos; bom dia, imprensa,
TV Assembleia, rádio Assembleia, nossas redes sociais; seja bem-vindo novamente à Presidência
deste Plenário, Deputado Eduardo Botelho; registro a presença das nossas aposentadas do Estado de
Mato Grosso, que estão aqui aguardando, daqui a pouco, uma audiência conosco, inclusive com o
próprio Presidente Botelho e com a Deputada Janaina também.
E vamos à leitura da Ata.
(O SR. 2º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
16 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 12H13MIN.)
O SR. 2º SECRETÁRIO (PROFESSOR ALLAN KARDEC) - Está lida a Ata,
senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Ok. Obrigado, Deputado Allan.
Após lida a Ata, eu a coloco em discussão. Os que aprovam a Ata permaneçam
como estão, quem for contra se manifeste. (PAUSA) A Ata está aprovada e vai ao expediente.
(PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Peço para o Deputado Cattani
ler o expediente do dia.
O SR. GILBERTO CATTANI - Obrigado, senhor Presidente, bom dia a todos os
Deputados e pessoas que nos assistem.
(O SR. 1º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DO SEGUINTE EXPEDIENTE: OFÍCIO Nº
40/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 38/2022;
OFÍCIO Nº 41/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº
39/2022; OFÍCIO Nº 42/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A
MENSAGEM Nº 40/2022; OFÍCIO Nº 43/2022, DO GOVERNO DO ESTADO,
ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 41/2022; OFÍCIO Nº 44/2022, DO GOVERNO DO
ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 42/2022; OFÍCIO Nº 45/2022, DO GOVERNO
DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 43/2022; OFÍCIO Nº 46/2022, DO
GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 44/2022; OFÍCIO Nº 47/2022,
DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 45/2022; OFÍCIO Nº
48/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 46/2022;
OFÍCIOS NºS 55, 56, 57, 58, 62, 63 E 64/2022, DA CASA CIVIL; OFÍCIOS NºS 011, 301, 302,
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303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 324, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 343, 347, 348, 349, 350,
351, 352 E 364/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER;
OFÍCIOS NºS 2.113, 2.508, 2.745, 2.748, 2.764, 3.233, 3.288, 3.289, 3.338, 3.362, 3.447, 3.566,
3.576, 3.607 E 3.617/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO; OFÍCIO Nº
268/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA; OFÍCIOS NºS 2.485, 3.157, 3.1712,
3.244 E 3.267/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA; OFÍCIOS
NºS 088, 102, 1.078, 1.081 E 6.170/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE; OFÍCIO
Nº 9.005 E 9.006/2022, DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO; OFÍCIO Nº
66/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA; MEMORANDO Nº 49/2022, DO
GABINETE DO DEPUTADO MAX RUSSI; MEMORANDO Nº 16/2022, DO NÚCLEO
ECONÔMICO; MEMORANDO Nº 38/2022, DO GABINETE DO DEPUTADO PAULO
ARAÚJO.)
O SR. 1º SECRETÁRIO (GILBERTO CATTANI) - Lido o expediente, senhor
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Obrigado, Deputado Cattani.
O Deputado Cattani ficou abaixado, lendo ali, e na televisão ele estava parecendo
aqueles pistoleiros daqueles filmes de bangue-bangue, né? (RISOS)
O SR. GILBERTO CATTANI - É “nóis”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Cumprimento o presidente do
Sindicato dos Servidores do Detran, Lucas Póvoas; o presidente do Sindicato do Sistema
Socioeducativo, Paulo César; a coordenadora do Movimento dos Aposentados da Educação de Mato
Grosso, Clecy Machado de Souza; o presidente da Câmara do Município de Colniza, vereador Oseia
Pereira Guedes. (APLAUSOS) Obrigado pela visita.
(SEGUNDA PARTE – APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vamos abrir o Pequeno
Expediente.
Primeiro inscrito, Deputado Paulo Araújo.
O SR. PAULO ARAÚJO - Bom dia, nobres Deputados; faço um cumprimento
especial ao nosso nobre amigo - de volta à Presidência - Eduardo Botelho; cumprimento os
servidores da Casa, imprensa e os servidores públicos aqui presentes, em nome do presidente do
Detran, o Lucas; quero também dar as boas-vindas aqui ao meu companheiro de partido, Deputado
João Batista.
Presidente Botelho, líder Dilmar e demais Deputados, nós fizemos um
compromisso aqui, Presidente, com três categorias, Deputado João Batista, e Vossa Excelência é
representante oficial de uma delas, Deputado Allan: Socioeducativo, Detran e Polícia Penal.
No ano passado, inclusive, honramos o compromisso da nossa parte, aguardando
um posicionamento do governo com relação a essas três categorias.
O prazo, Presidente Botelho e líder Dilmar... Já está encerrando o prazo para que a
gente possa mexer no PCCs dessas três categorias.
No ano passado, o secretário Mauro Carvalho sinalizou um percentual de até 15%,
Lúdio, e eu estou aguardando ansiosamente o secretário da Casa Civil para que possa urgentemente
sentar com essas três categorias e alinhar um percentual... Acordo esse costurado, principalmente
com os Deputados da base do governo.
Então, eu quero aqui pedir ao líder do Governo, ao secretário da Casa Civil, com
quem eu falei inclusive esses dias atrás, ele pediu e falou “ó, fica tranquilo que vou chamar as
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categorias”, mas, em especial do Detran, que estou mais afinado com o povo do Detran, para que
marque urgentemente a reunião com essas três categorias, Presidente Botelho.
Eu gostaria da sua intervenção, Botelho, que esse compromisso nós fizemos com
todos os Deputados no ano passado. Todos os Deputados da base do governo, essas três categorias.
Então, estou reiterando aqui, o secretário Mário Carvalho que fez o compromisso
comigo, “sente com o povo do Detran...” e das outras categorias que têm os Deputados aí
coordenando, no caso do João Batista, Allan Kardec, enfim, de outros Deputados que estão
pilotando o Socioeducativo e a Polícia Penal.
Ao mesmo tempo, quero aqui cumprimentar, agradecer o senador Carlos Fávaro
por estar viabilizando, Presidente Botelho, vários recursos financeiros, canalizando vários recursos
financeiros para vários municípios do Estado de Mato Grosso num perfil muito municipalista. De A
a Z, de todos os cantos do Estado de Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro tem uma atuação
política muito forte, inclusive viabilizando muitos recursos financeiros, principalmente... (TEMPO
ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto para o
Deputado.
O SR. PAULO ARAÚJO - E com relação ao grupo político que é formado pelo
PP, pelo PSD, que também tem o apoio do MDB e de outros vários partidos, lideranças e deputados,
prefeitos, vereadores, o compromisso político de encaminhar, dentro do projeto político prioritário,
que é a eleição do nosso presidente Neri Geller ao Senado Federal... Não tem recuo...
Eu sei que na imprensa há vários perguntando... Ontem, inclusive, estive com o
Mauro Mendes, desmentindo boatos de uma reunião que houve no Palácio do Governo. Estou
falando porque o Mauro me autorizou, inclusive, a falar que é mentira essa especulação de ontem de
fechamento de candidatura futura.
Então, continuamos na construção do projeto, no coletivo, pela eleição, pelo
compromisso futuro, prioritário, desse grupo político, que é a eleição do nosso companheiro senador
Neri Geller.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo inscrito, Deputado
Cattani.
O SR. GILBERTO CATTANI - Obrigado, senhor Presidente.
Cumprimento todos os nobres pares, as pessoas que nos assistem, as pessoas da
galeria.
Senhor Presidente, eu já fui criticado neste plenário aqui por apresentar moções de
repúdio. E eu acredito, senhor Presidente, que o nosso Regimento desta Casa trabalha em benefício
da nossa população.
Nós podemos vir aqui e prestar nossas condolências a alguém que prestou serviços
relevantes à nossa sociedade, com uma moção; também podemos vir aqui e homenagear pessoas que
trabalharam em benefício da nossa sociedade; e nós também temos o direito de vir aqui, senhor
Presidente, e condenar os maus, dar o nosso repúdio a essas pessoas.
No Pequeno Expediente, eu vou fazer uma única... exclusivamente isso, senhor
Presidente, apresentar uma nota de repúdio. E essa moção de repúdio, senhor Presidente, é à
Plataforma Netflix, pela exibição do filme que tem como título: Como se tornar o pior aluno da
escola. E também a nota de repúdio é para o autor do livro que deu origem ao filme, o Danilo
Gentili, por empobrecer a literatura brasileira, senhor Presidente; e para o ator comediante que atuou
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no filme também, senhor Presidente, o Fábio Porchat, por relativizar um crime como se fosse uma
piada. Inclusive, crime esse, senhor Presidente, que é um crime hediondo.
Essas pessoas promoveram a pedofilia na sua obra que chamam de arte. Essas
pessoas estão relativizando aquilo que é mais pernicioso à nossa sociedade como se fosse uma
piada, em que um professor se dirige aos seus alunos trocando notas por masturbação. Nós não
podemos aceitar isso, senhor Presidente.
Eu agradeço a esta Casa que criou... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. GILBERTO CATTANI - Obrigado, Deputado, obrigado... Que criou o
Regimento Interno nos dando a chance de trazer neste plenário esse tipo, não somente de nota de
repúdio, moção de repúdio, mas de realmente escrachar essas pessoas para a sociedade, porque não
merecem de fato outra coisa a não ser o escracho da sociedade brasileira e mato-grossense.
Obrigado, Deputado Paulo Araújo, por se propor a assinar conosco.
Obrigado, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo inscrito, Deputado
Toninho de Souza.
O SR. TONINHO DE SOUZA - Bom dia, Presidente Botelho; bom dia à nossa
galeria, aos representantes dos servidores aqui presentes e a quem está nos acompanhando pela TV
Assembleia.
Eu tenho uma indicação a apresentar sobre um PSF na cidade de Várzea Grande,
colaborando com a população ali do entorno do residencial Jequitibá.
Mas eu quero me prender aqui a uma ação que nós fizemos na semana passada de
fiscalização nos postos de combustíveis que anteciparam um reajuste dado pelo Governo Federal.
O governo anuncia na quinta-feira um aumento de quase 19% nos combustíveis, e
na sexta de manhã os postos já estão com valores sendo praticados, sem zerar o estoque, sem ter no
seu tanque o produto comprado sob o novo preço, o que significa abuso contra a população.
Nós fizemos a fiscalização dos principais postos praticando essas irregularidades
entre Cuiabá e Várzea Grande e protocolamos no Procon, exigindo que o Procon faça o seu papel,
que é defender o consumidor, principalmente o que está dentro do Código de Defesa do
Consumidor.
Fizemos a nossa parte e vamos acompanhar o trabalho do Procon.
Mas eu estou apresentando um projeto de lei hoje aqui na Assembleia, que possa
contribuir com uma alternativa, até para nós combatermos esses preços absurdos que nós temos nos
combustíveis em todo o Brasil, e aqui em Mato Grosso não é diferente.
Eu estou apresentando um projeto de lei para a criação do sistema cicloviário no
Estado de Mato Grosso, ou seja, cidades com mais de 20 mil habitantes, que os prefeitos possam
construir ciclovias.
Já existe uma lei de 2018, do Governo Federal, criando o programa Bicicleta
Brasil, que garante recursos da Cide para a aplicação em construção de ciclovias.
E uma lei de 2016, do governo Pedro Taques, dá abertura para o convênio do
estado com os municípios para a construção de ciclovias. Mas, Deputado, de onde vem o recurso?
Essa mesma lei de 2016 garante que parte do recurso do Fethab precisa - está na lei - ser investido
em mobilidade urbana.
É com base nisso que nós estamos apresentando um projeto de lei para que cidades
acima de 20 mil habitantes... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto para o
Deputado Toninho de Souza.
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O SR. TONINHO DE SOUZA - Obrigado, Presidente.
...Que cidades com mais de 20 mil habitantes, os prefeitos possam utilizar essa lei
para a construção de ciclovias, permitindo que o trabalhador possa ir ao seu deslocamento utilizando
bicicleta, porque é um absurdo, daqui a alguns dias não aguentaremos o preço da gasolina a mais de
dez reais. O cidadão só não vai trabalhar de bicicleta hoje porque ele não tem segurança dentro de
um trânsito maluco nas grandes cidades, mas com ciclovias com certeza ele vai utilizar.
É basicamente isso que estamos apresentando nesse projeto de lei.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo inscrito, Deputado
Delegado Claudinei.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Senhor Presidente, colegas Deputados e
sociedade de Mato Grosso que nos acompanha.
Primeiramente, quero mandar um abraço e um beijo para a minha esposa Dirce
Meggiato, senhor Presidente, hoje completamos 26 anos de casados. Agradeço a ela todo o cuidado
comigo, com meus filhos. Te amo, meu amor.
E talvez eu precise de mais um minuto, Presidente, porque o assunto é grave e
urgente.
Estou apresentando um requerimento aqui sobre esse programa instituído e
apresentado pelo Governo do Estado, que é a Gerência de Saúde e Segurança, o GESS, para o
desenvolvimento de ações orientativas, educativas e atendimento psicossocial aos profissionais da
segurança pública.
Esse programa ele vem... foi formado através de recursos do Governo Federal, do
Fundo Nacional de Segurança Pública, um valor aí de 7 milhões ou mais, ou um pouquinho menos,
mas um valor aproximado de 7 milhões, principalmente para dar essa assistência psicológica aos
nossos profissionais da segurança pública.
Muitas vezes a população pensa que o profissional da segurança pública é um
super-herói, que faz parte da Liga da Justiça como nesses filmes de ficção científica. Então, o
profissional de segurança não tem problema em casa, não tem problema de depressão, de estresse,
de pressão no trabalho, ele é um super-herói. Mas não é assim que funciona.
Senhor Presidente, não sei se o senhor sabe, recentemente já foram feitas
pesquisas, e infelizmente no Brasil estão ocorrendo mais mortes de profissionais da segurança
pública, dos policiais, por suicídio do que por mortes em combate com bandidos e organizações
criminosas, perigosas. Hoje morre mais por suicídio no Brasil... os profissionais da segurança
pública.
Já apresentei um requerimento no dia 6 de fevereiro, senhor Presidente, uma
indicação... questionando o Governo do Estado, por que não incluiu nesse programa os policiais
civis, militares e profissionais do Detran. Esse programa foi lançado no dia 6 de fevereiro. E eu
apresentei essa indicação no dia 8 de fevereiro.
Então, senhor Presidente, hoje esse nosso requerimento aqui de informação é para
ver se efetivamente esse programa está funcionando, porque agora, no último domingo, dia 13 de
março, tivemos mais uma morte, agora na Polícia Penal, a do Valdivino Ribeiro de Freitas, 40 anos,
policial penal que foi encontrado morto em Goiânia, senhor Presidente. E aí, senhor Presidente, esse
policial penal já estava passando por problemas pessoais na família.
Senhor Presidente, mais um minuto, por favor. (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto para o
Deputado.
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O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Senhor Presidente, sobre esse profissional da
Polícia Penal, as informações que nos chegam, que nos chegaram, é que ele já havia perdido a mãe e
uma irmã por covid-19 e também perdido um irmão num acidente.
Aí, a pergunta que fica, senhor Presidente: que trabalho foi feito pelo pessoal
integrante desse programa? Visitaram esse profissional? Falaram com o diretor da cadeia - que ele
era lotado lá em Água Boa -, com a direção geral, regional da Polícia Penal, das cadeias, para ver
quais profissionais estão passando por problema? Esse programa está visitando delegados regionais
da Polícia Civil, comandantes-gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para ver se há
profissionais precisando da ajuda desse programa? Ou é só mais uma mentira, uma propaganda
enganosa desse governo que gasta mais de 140 milhões de propaganda em dois anos, mas quando é
saúde, segurança e estradas é uma calamidade pública, senhor Presidente?!
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo inscrito, Deputado
Allan Kardec.
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Presidente Botelho, eu vou direto ao
assunto, porque já fiz a leitura da Ata e cumprimentei os colegas e a imprensa.
Eu apresento a esta Casa, mais uma vez, no terceiro ano consecutivo - acredito que
agora a gente vai conseguir ter sucesso - a propositura do Pró-Funcionário para os servidores da
educação, aqueles servidores do apoio e também os servidores técnicos, merendeiras, agentes de
pátio, que fizeram concurso em 2017.
Nós precisamos desse curso urgente, Presidente Botelho. Já tem 40 anos que o
Governo do Estado de Mato Grosso toda vez que tem concurso para os companheiros de nível
fundamental e médio oferece o Pró-Funcionário. Era Arara Azul, se não me falhe a memória, e hoje
é o Pró-Funcionário. É justiça, é valorização para apenas 2 mil servidores que atendem 400 mil
crianças e adolescentes.
Então, peço o apoio de todos os Deputados e Deputada, estou pedindo uma
audiência pública aqui com a presença da Seduc, da Casa Civil, no dia 24 de março; já está
reservado então o nosso auditório Deputado Licínio Monteiro.
E aproveito para dizer para os militares que trabalham com a reserva remunerada,
aqueles militares que já passaram o seu tempo, foram aposentados e estão de volta, chamados pelo
Governo do Estado para trabalharem no administrativo, na guarda patrimonial, que o projeto
construído a várias mãos já está na Casa Civil.
Quero parabenizar a Seplag, especialmente a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros com as suas associações que trabalharam nesse projeto, o projeto está na Casa Civil, vai
vir como mensagem na próxima semana, Botelho; e vamos fazer justiça aos guerreiros e guerreiras
que depois de aposentados voltaram a servir o estado e agora com uma melhor remuneração a partir
da aprovação desta Casa.
É isso.
Obrigado e bom dia.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo, Deputado Carlos
Avallone.
O SR. CARLOS AVALLONE - Deputado Botelho, Presidente, Deputados aqui
presentes, aqueles que estão virtualmente e principalmente as nossas amigas aposentadas que voltam
a frequentar a nossa Assembleia. Eu gosto muito de vê-las aqui, gosto muito de todas vocês, mas
fico triste, porque vocês vêm aqui para uma reivindicação tão antiga, tão forte e tão necessária. E eu
gostaria de vê-las aqui só para a gente confraternizar, mas não queria que o assunto fosse ainda a
gente tratar da melhoria na situação dos aposentados. E a minha fala aqui vai centrada nisso.
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Deputado Botelho, nós precisamos fazer uma nova agenda com o governador para
que a gente trate novamente da questão das aposentadorias. (APLAUSOS) Nós, quando fomos
liderados pelo senhor, no ano passado, conseguimos um grande avanço, não foi o ideal, mas foi um
avanço importante para as aposentadorias, para os aposentados. Nós sinalizamos que voltaríamos ao
assunto, que voltaríamos trabalhando, assim que a situação do estado fosse melhorando, essa
melhoria tem que vir também para os aposentados.
O estado está melhorando, eu sou presidente da Comissão de Orçamento, a cada
dia que passa, graças a Deus, estamos com mais recurso, com mais superavit, e ele precisa chegar
para os aposentados também.
Então, eu faço um apelo para que a Mesa Diretora nos ajude a marcar essa reunião
para que a gente volte à pauta das aposentadorias e de melhoras para essa classe. Se não
conseguirmos chegar aos seis do INSS, que a gente progrida para quatro, para cinco, mas que vá
demonstrando que a Assembleia não abriu mão da discussão dessa pauta.
Aproveito também para falar para o Detran que está aqui, ao nosso presidente
Lucas, que é uma pauta que tem o apoio dos 24 Deputados, todos estão trabalhando nesse sentido
para que a gente possa ajudar o Detran a recuperar as imensas perdas de uma categoria que tem
entendido o problema do estado e não tem feito greve, não tem feito nada, mas tem feito uma
reivindicação justa.
Estive ontem com o secretário Mauro Carvalho, ele está terminando um processo
de avaliação das três categorias que estão sendo discutidas neste momento, e eu tenho certeza de
que, a partir dos próximos dias, nós vamos estar reunidos com a Casa Civil para discutir uma
proposta para o Detran.
O Deputado Avallone continua junto, como os outros 23 Deputados, além de mim
também estão... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo inscrito, Deputado Dr.
João; depois, o próximo é o João Batista; daí o Suelme.
Eu peço que os Deputados fiquem espertos, quando virem que está terminando, já
venham chegando aqui perto para nós agilizarmos bem esta sessão.
Antes, Dr. João, só vou fazer um parêntese aqui.
Nós tivemos uma reunião aqui, há poucos dias, para resolver a questão da
regularização fundiária, porque os cartórios não estavam conseguindo entregar as escrituras, tinha
escritura que o Intermat deu entrada nele no ano passado e ainda não tinha sido liberada.
Então, nós começamos a discutir, tivemos uma reunião com o Tribunal de Justiça
junto com a Anoreg - Associação dos Cartórios e nós encontramos um meio de resolver isso. E
houve essa discussão, foi levado para o governador Mauro Mendes, o governador aprovou e mandou
um projeto para a Assembleia. Esse projeto cria uma taxa que o governo vai pagar... para criar um
sistema totalmente digitalizado e automático.
Então... Por exemplo, o Intermat não vai mais precisar ir lá no cartório protocolar,
ele vai fazer tudo virtual, através de um sistema que vai ter; e esse sistema envolve todos os
cartórios. E o governo mandou então para cá um projeto disso para autorizar o estado a pagar... a
criar essas taxas de 15 reais, em alguns casos, e de 25 em outros casos.
Então, esse é o valor, apenas esse valor que o estado vai entrar com ele, porque na
verdade essa parceria está sendo uma parceria do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e
do Tribunal de Justiça. Só por esses três estarem trabalhando juntos é que a regularização fundiária
está andando a passos largos. Só ontem, lá no CPA, na região do CPA, mais de mil títulos foram
entregues.
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Então, é um trabalho, assim, que está andando a passos gigantes, então esse
projeto está aqui, eu peço aos Deputados que analisem para que nós possamos aprová-lo em tempo
recorde, porque eles precisam da agilidade nesse processo aí, tá bom?
Só para passar essa posição a todos os Deputados.
Agora vamos voltar ao Pequeno Expediente.
Deputado Dr. João.
O SR. DR. JOÃO - Bom dia; bom dia, Presidente; bom dia, colegas; bom dia,
imprensa que nos assiste; bom dia, pessoal que está lá em cima, os aposentados. Parabéns a vocês,
vamos continuar nessa luta, vocês sabem que a Assembleia está do lado de vocês; bom dia, pessoal
do Detran; Lucas, faço das minhas palavras as do Deputado Avallone, também estive conversando
com o Mauro Carvalho e com o pessoal e está marcada uma reunião para o final desta semana ou
começo da semana que vem para resolver o problema de vocês.
Fui médico do Detran com muito orgulho durante 22 anos. O Detran é um dos
órgãos que mais arrecadam para o Estado de Mato Grosso e nada mais ser justo com vocês... É uma
categoria responsável e trabalhadora, e o governo precisa olhar com olhos bem abertos para vocês.
Queria dar uma informação que, no dia 31/03, Deputado Paulo Araújo, vai abrir a
licitação do nosso querido aeroporto municipal da cidade de Tangará da Serra.
Como está em fase de habilitação... O nosso hospital regional já está na fase de
habilitação.
E eu queria convidar todos os colegas da Comissão de Saúde, não só todos os
colegas Deputados, que no dia 24 nós vamos fazer aqui uma audiência pública do Março AzulMarinho, sobre tumor de intestino, Deputado, tumor de colo e reto, que a partir dos 40, 50 anos é o
tumor mais comum, tanto no homem como na mulher.
Então, vamos gravar na Assembleia, com a autorização do Presidente, de azulmarinho. No dia 24, conto com a presença de vocês para fazer uma grande audiência pública que vai
ser presencial e também virtual. Vamos receber autoridades médicas do Estado de Mato Grosso, a
sociedade que compõe essa especialidade.
Então, vamos fazer uma coisa bem bonita, orientar a população de Mato Grosso
para esse tumor, esse câncer que parece que não existe, mas ele é muito comum.
E amanhã estaremos na BR-163, Deputado Wilson, lá em Sorriso, junto com toda
a classe política daquela região e alguns colegas aqui. Nós vamos paralisar a BR-163 para abrir os
olhos do Governo Federal, que muitas vidas lá... mais de 700 pessoas já morreram, inclusive um
parente meu morreu naquela estrada.
Por hoje é só.
Obrigado e fiquem com Deus.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Chamo o Deputado João
Batista.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Senhor Presidente, Deputado Eduardo
Botelho, satisfação em revê-lo sentado aí na Presidência; meus colegas parlamentares, Deputada
Janaina, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e nos ouvem pela rádio Assembleia.
Cumprimento aqui, na pessoa da professora Clecy, que já vem há muito tempo
peregrinando nos corredores da Assembleia Legislativa, nos gabinetes... Então, parabenizo aí
também por essa luta.
Recepciono aqui, também através do Lucas, todos os profissionais do Detran que
continuam nessa luta junto com o pessoal do Socioeducativo, através do Paulo, da Polícia Penal,
através do nosso sindicato, presidido lá pelo Amaury. E dizer que a gente continua na luta também,
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acompanhando, o tempo é exíguo, são poucos dias, mas a gente continua vigilante para que não
saiamos no prejuízo.
Eu quero, Presidente, vou dar uma invertida aqui, iria gastar um pouquinho de
tempo falando das indicações com relação à infraestrutura, mas vou inverter, porque no finalzinho,
nos últimos minutos, quero falar de um assunto bem espinhoso.
Aqui apresento moção de aplausos ao policial penal Celso Aparecido Leite
Barbosa, que estará se aposentando amanhã e que tem praticamente mais de 30 anos dedicados à
segurança pública do Estado de Mato Grosso. Ele já foi vigilante, já foi policial militar, e agora se
aposenta como policial penal, esse que é muito querido pelos nossos colegas lá da região de
Cáceres.
Apresento uma moção de pesar pelo falecimento do nosso colega policial penal
Valdivino; Valdivino que até então há investigações ali contraditórias, que apontam, a princípio, que
seria um suicídio, mas há algo meio estranho que está sendo apurado pela Polícia Civil do Estado de
Goiás. E nós estamos acompanhando para saber o que realmente aconteceu.
Apresento nesta manhã um projeto de lei que dispõe sobre o auxílio às pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais.
Tenho algumas indicações aqui à Seaf, de uma patrulha para o assentamento
PDAS Governador Wilmar Peres de Freitas e Passa Vinte, localizados no município de Barra do
Garças.
Também à Sinfra a pavimentação asfáltica na MT-336, que dá acesso ao distrito de
Toricueije no município de Barra do Garças.
E também à Sinfra aqui a necessidade do redutor de velocidade na MT-040 a 100
metros antes da placa de sinalização que dá acesso à entrada no distrito de Porto de Fora.
Mas quero, Presidente, fazer coro aqui, junto com o Deputado Gilberto Cattani,
nessa imoralidade apresentada por esses dois irresponsáveis - dois criminosos, na verdade -, Fábio
Porchat e Danilo Gentili, que ainda tem a cara de pau de dizer que quando o governo está pedindo a
suspensão da apresentação desse programa, ele diz que isso é... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Esses imorais dizem que o que governo
está fazendo, proibindo a exibição desse filme, é censura. Quando o governo proíbe que se transmita
um vídeo que apresenta cenas de nu explícito, sexo de crianças, ele fala que o governo está querendo
censurar.
Eu sou pai, tenho filhos menores e, sinceramente, acho que as coisas se resolvem
nas barras da justiça, mas um imoral desse aí, vindo aqui ao Estado de Mato Grosso, tinha que levar
ovo na cara, sair daqui expulso, porque estar incentivando a pedofilia e achar que é normal. E
qualquer um que for criticar, ele ainda diz que é censura. Que seja censura! Gente imoral desse tipo
não deveria estar no mundo artístico, não deveria ter a liberdade de produzir conteúdo para a
sociedade brasileira.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo, Suelme; depois do
Suelme, Deputado Lúdio Cabral.
O SR. SUELME FERNANDES - Excelentíssimo senhor Presidente Botelho,
secretário-geral, Deputado Max, em nome dele eu cumprimento todos os Deputados aqui no
Parlamento, pessoas que eu não encontrei ainda de forma física, que estavam na transmissão na
sessão à distância, então... Deputado Faissal, satisfação em revê-lo aqui.
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Senhor Presidente, na sessão passada... Queria cumprimentar, me perdoe, a
Associação dos Aposentados, há duas pessoas com as quais eu trabalhei na Seduc que aqui estão,
que é o Zé Max, que está ali na plenária e a Neila Botelho, que deve ser parente do Botelho lá de
Nossa Senhora do Livramento, que são funcionários da Seduc, gente nossa.
Queria aqui, de forma pública, deixar o meu compromisso como funcionário
público de poder participar desse debate, é minha carreira que está em jogo, termina-se a política, a
gente volta para o batente para cuidar da nossa carreira enquanto funcionário público. Eu nunca...
envidarei ao debate e conte comigo para as discussões que são necessárias sobre o nosso futuro. Ok?
Eu queria retomar a pauta da energia elétrica, Deputado Cattani. Na sessão passada
nós falamos sobre a situação lastimável da energia elétrica de Poxoréu e da zona rural. E meu
Whatsapp explodiu de gente, de pequeno produtor deste estado, reclamando da situação da
instabilidade da energia elétrica, que fica dois, três dias sem funcionar na zona rural. É leite que se
joga fora, o freezer que desliga... Para muita gente, às vezes, isso não é prejuízo, mas um frango
caipira que o pequeno tem lá para matar sua fome, isso faz falta.
Então, amanhã tem uma sessão, e eu queria convidar os Deputados da agricultura
familiar que estão aqui, são inúmeros, incluindo o Deputado Botelho; vai ter amanhã o presidente da
Energisa, e me parece que é o fechamento da CPI sobre energia em Mato Grosso, e vou levantar a
pauta da questão do atendimento rápido e da qualidade das redes de atendimento à zona rural de
Mato Grosso.
Eu queria reforçar o meu compromisso com os vários municípios que me
procuraram, Água Boa, Nortelândia e tantos outros municípios, em especial os municípios
remanescentes de garimpo.
Energia elétrica é uma realidade, estabilidade apenas para os grandes municípios,
aí não falta energia. Mato Grosso exporta energia e é ineficiente para distribuir esse capeamento na
zona rural e às vezes para os municípios pobres e em especial os municípios remanescentes do
garimpo.
Queria tratar de outro assunto importante, conversei com o Belizário, inclusive que
representa o Conselho dos Consumidores da Energisa, que estará conosco trazendo um raio-x do
caos que virou o abastecimento de energia elétrica neste estado, em especial dos pequenos
produtores. Vamos cobrar eficiência, transparência e investimento também na zona rural da
agricultura familiar.
A questão da assistência técnica, senhor Presidente... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto.
O SR. SUELME FERNANDES - Só um minuto, muito obrigado, Deputado
Botelho.
A questão da assistência técnica é muito importante para nós. Eu estive em reunião
já com o governador, vamos fazer uma audiência com o sindicato dos trabalhadores da Empaer, eles
têm uma proposta de reestruturação da empresa, precisamos ouvir os profissionais que estão na
ponta, o governador não se negou a atendê-los, nós vamos estar... Eu convido os demais Deputados
nessa agenda que lutaram também pela questão da assistência técnica para que possam estar conosco
fazendo coro para a gente discutir qual a solução que os trabalhadores da Empaer propuseram para o
futuro da assistência técnica. Nós não podemos, como eu já disse, ficar no limbo sem uma solução
definitiva, porque enquanto isso o pequeno produtor é quem paga o preço lá na ponta.
Então, convido todos para estarem conosco.
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Termino com o meu repúdio à proposta do Projeto de Lei nº 337/2022, que tira a
Amazônia Legal de Mato Grosso, fica aqui registrado o meu repúdio, não dá para tirar a Amazônia
do mapa de Mato Grosso em uma canetada, isso existe desde... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Ok, mais um minuto para o
Deputado Suelme.
O SR. SUELME FERNANDES - Deputado Botelho, nas considerações finais,
depois, eu retomo o assunto.
Muito obrigado, não quero atrapalhar...
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Ok, obrigado.
Deputado Lúdio; depois, Deputado Wilson Santos.
Próximo, o senhor fica esperto, quando estiver saindo o senhor já... (RISOS)
O SR. LÚDIO CABRAL - Bom dia para todo mundo.
Para ser bastante breve no Pequeno Expediente hoje, primeiro, eu estou
apresentando uma emenda modificativa ao projeto de lei, encaminhado pelo governador, que trata
de mudanças na legislação de licitações; é uma emenda modificativa para retirar do texto desse
projeto de lei contratações de serviços de agências de publicidade, exatamente porque existe uma
legislação federal muito mais rigorosa que trata dessa pauta.
Segundo, estou apresentando um requerimento com pedido de informações e
documentos à MT-Prev e à Secretaria de Estado de Fazenda acerca desse plano de custeio da
previdência do Estado de Mato Grosso que a Assembleia aprovou em dezembro que cria um plano
previdenciário, um plano financeiro, dois fundos separados; e nós requeremos uma série de
informações acerca da situação orçamentária e financeira dos dois fundos.
Também estou apresentando emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2022,
também encaminhado pelo governador, que trata da redução da carga horária para servidores que
têm familiares com deficiência. Nós já temos no nosso Estatuto dos Servidores uma discussão
acumulada há muito tempo que infelizmente foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo atual governador que retirou esse direito dos servidores públicos de ter a redução de
50%.
O governador encaminhou uma proposta propondo redução de até 20%, 25% e,
por exemplo, retirando desse servidor o direito de gozar de licença-prêmio; querendo compensar o
tempo da redução da jornada de trabalho, em função do cuidado com o familiar deficiente, retirando
desse servidor o direito a gozar de licença-prêmio, além de uma série de outras questões, e
apresentamos essa emenda modificativa.
E, ao mesmo tempo, protocolo hoje um requerimento de convocação do secretário
de Estado de Planejamento e Gestão, Basílio, para que ele venha ao plenário da Assembleia prestar
esclarecimento sobre esse tema.
O Paulo já está aqui assinando junto comigo esse requerimento de convocação
para que possamos debater com profundidade essa proposta para assegurar o direito dos servidores
que têm familiar com deficiência, e não o contrário, retirar direitos desses servidores.
Também estou apresentando emenda ao projeto de lei que trata... (TEMPO
ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto.
O SR. LÚDIO CABRAL - Também estou apresentando emenda ao projeto de lei,
também encaminhado pelo governador, que trata das contratações temporárias no estado, para
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assegurar direito a esses servidores contratados temporariamente que, pela proposta encaminhada
pelo governo, terão perda de direitos.
No debate do projeto de lei, quando ele for votado, eu aprofundarei o conteúdo de
cada uma dessas emendas.
Era isso que eu tinha para hoje, senhor Presidente.
Eu iria também usar o tempo para tratar desse debate sobre a Amazônia Legal,
trazendo uma série de números, mas farei isso na melhor oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo, Deputado Wilson
Santos... Ah, Deputado Max, desculpa.
O SR. MAX RUSSI - Obrigado, Presidente, senhores Deputados, público presente,
imprensa, servidores da Casa.
Eu quero, vou ser bem breve, Presidente, hoje nós vamos ter um projeto de lei que
vamos aprovar aí para a recontratação de servidores lá na Sema. É uma pauta que o Deputado
Dilmar tem cobrado bastante, o Governo do Estado tem mandado, e realmente estão muito ruins as
análises dos Cars, o processo, e quando a gente vai cobrar realmente a gente encontra uma resposta
de lá, que é: falta servidor, falta quadro, falta pessoal.
Então, a Assembleia Legislativa tem que dar, vai dar uma contribuição importante
hoje nessa aprovação para que possam ser contratados esses servidores. Eu acho que o estado ganha
muito com isso; na verdade não vai ser um gasto, vai ser um investimento, porque vai avançar a
questão dos Cars, irão avançar os processos de licenciamento. E, com isso, facilita o
desenvolvimento do nosso estado.
E também a realização de um processo seletivo, quero cobrar a realização de um
processo seletivo para a recomposição dos quadros de servidores da Empaer.
A agricultura familiar é uma pauta que muitos Deputados aqui trabalham, o
Deputado Suelme, que está aí por esses dias, trabalhou bastante essa pauta, mas muitos servidores,
Deputado Wilson, que também defendeu muito, como todos os Deputados aqui, votamos juntos com
os servidores da Empaer, sempre juntos, sempre unidos, mas também muita gente se aposentou de
forma voluntária, 220 servidores aposentados. Então, nós precisamos recompor.
Há muitos prefeitos cobrando: “Max, eu preciso aqui de um apoio da Empaer, da
ajuda da Empaer, do conhecimento da Empaer para que realmente possa fortalecer a agricultura
familiar”. Não adianta a gente fazer um discurso bonito, entregar tratores, se nós não apoiarmos a
extensão técnica, o quadro técnico, o apoio ao produtor lá em termos de conhecimento, em termos
de estrutura técnica. E para isso a Empaer tem um papel fundamental.
Por isso quero fazer esse pedido a toda a equipe da Empaer, aos servidores que
fazem um grande trabalho, mas principalmente ao Governo do Estado, para ter essa sensibilidade e
que a gente possa fazer um processo seletivo, possa ampliar os quadros da Empaer pelos serviços
que a Empaer faz. Porque muitas vezes fica a crítica em cima da Empaer, do serviço que não foi
feito, algo nesse sentido, mas quando não tem condição, não tem estrutura, não tem pessoal... E,
para isso, com essa recomposição com os novos quadros, com mais profissionais, eu tenho certeza
de que teremos condições de colocar a extensão agrícola, a extensão técnica em todos os municípios
de Mato Grosso, chegando a todos os rincões e apoiando os pequenos produtores.
Então, fica aqui essa minha cobrança no meu projeto que nós vamos aprovar e
também que a Empaer possa realizar um processo e possa melhorar... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Terminou?
Deputado Wilson Santos.
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O SR. WILSON SANTOS - Bom dia, Presidente Eduardo Botelho, colegas
Deputados, professoras... jovens professoras, essas meninas que estão aí, sejam sempre bem-vindas.
Presidente, eu e o mundo inteiro, com certeza, ficamos intrigados, Deputado
Cattani, quando a gente observa a Polícia Federal, a Polícia Estadual, colocando fogo em tratores,
em pá carregadeira, em PC nos garimpos ilegais.
Eu fico impressionado com tudo aquilo. Será que essa é a única forma de combater
os garimpos ilegais? Fica uma interrogação.
Então, diante dessas observações, eu resolvi apresentar hoje um projeto de lei com
o seguinte teor: “dispõe sobre a doação...” Deixa-me pegar os óculos aqui que eu já não tenho mais
50 anos... “Dispõe sobre a doação de tratores, máquinas apreendidas em garimpos ilegais para a
agricultura familiar”. E aqui em Mato Grosso nós, em vez de colocarmos fogo, de destruirmos essas
máquinas que estão a serviço da ilegalidade, que elas sejam apreendidas e redistribuídas para a
agricultura familiar.
Eu quero pedir a vocês aí... (APLAUSOS) Muito obrigado pelos aplausos, quero
pedir a vocês que votem a favor dessa matéria.
Também apresento um projeto sobre a regulamentação do exercício da profissão
de cozinheiro e gastrônomo, na verdade um substitutivo.
Um projeto de lei sobre a concessão de habilitação em todas as categorias de
pessoas surdas ou com deficiência auditiva.
E outro projeto de lei que institui o Dia Estadual do Gari, a ser comemorado todo
dia 16 de maio no Estado de Mato Grosso.
E outro projeto que institui o Comitê Intersetorial da Política Estadual para a
População Migrante.
Outro projeto de lei que cria descontos especiais nas tarifas de energia elétrica,
aplicáveis a unidades consumidoras enquadradas na classe rural, inclusive as cooperativas de
eletrificação rural.
Outro projeto que cria mecanismos de segurança para os motoristas de aplicativo
de transporte de passageiros.
Outro projeto que institui o Programa Estadual de Doação de Dispositivos
Eletrônicos para Estudantes e Instituições da rede pública de ensino.
E outro projeto que dispõe sobre a obrigação das empresas privadas que atuam sob
a forma de prestação direta ou intermediação de serviços médicos e hospitalares a garantir e
assegurar o atendimento integral e adequado às pessoas com deficiência.
E um substitutivo integral sobre a criação do geoparque de Chapada dos
Guimarães.
Outro projeto que institui o Comitê Estadual de Regularização Fundiária de Mato
Grosso. (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto para o
Deputado.
O SR. WILSON SANTOS - Mais um projeto que dispõe sobre o restabelecimento
de áreas agricultáveis em propriedades rurais do estado.
Mais um projeto: dispõe sobre a utilização de energia solar nos prédios públicos de
Mato Grosso.
Mais um projeto: reconhece como de relevante interesse cultural e como
patrimônio imaterial de Mato Grosso o Museu do Morro da Caixa D’Água Velha em Cuiabá.
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Mais um projeto, que dispõe sobre a política de proteção às mulheres, pela rede
pública de saúde, com a utilização de contraceptivos reversíveis de longa duração.
Algumas indicações ao prefeito Emanuel Pinheiro... Muito buraco em Cuiabá, uma
loucura, ele não pode receber o apelido que outro prefeito recebeu na década de 50: Mané Buraco.
Um requerimento, senhor Presidente, também aqui ao governador Mauro Mendes,
sobre intérpretes na rede estadual.
Outro requerimento, solicitando reuniões de comissões setoriais temáticas e
eventos oficiais desta Casa.
Uma moção de aplausos... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. WILSON SANTOS - Obrigado, Presidente.
E também uma moção de pesar aqui - já que o senhor me deu mais um minuto -,
uma moção de pesar, senhor Presidente, pela passagem do prefeito, do ex-prefeito de Barão de
Melgaço, João Batista, amigo do senhor, pai do ex-prefeito Marcelo, que infelizmente veio a óbito
no último fim de semana, inclusive, coincidindo com o aniversário de Barão de Melgaço. Ficam
aqui os nossos sentimentos aos familiares do ex-prefeito João Batista, aos amigos, e, de uma forma
geral, a toda a população do querido município de Barão de Melgaço.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Próximo, Deputado Thiago;
depois, Deputado...
O Sr. Gilberto Cattani - Senhor Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Quem está chamando?
Sim, Cattani, vou deixar você falar, mas no Pequeno Expediente não tem pela
ordem, mas tudo bem.
O SR. GILBERTO CATTANI - Não tem não, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Não, mas pode falar.
O SR. GILBERTO CATTANI - Não, eu só quero falar sobre a lei que o Wilson
apresentou aqui, só quero dizer que apresentamos uma lei já idêntica.
O Governo Federal não tem intenção nenhuma de quebrar maquinário. O
Bolsonaro deixou isso muito bem claro, nosso presidente deixou isso muito bem claro, não tem
intenção de queimar.
Existem leis e normativas dentro do Ibama que concedem aos agentes do Ibama
fazer isso.
Nós fizemos uma lei idêntica a essa que o Wilson Santos apresentou aqui. Então,
eu só pedi a questão de ordem para convidar o Wilson para nós sermos parceiros nessa; apresentei
uma lei aqui, não me lembro do número da lei, mas faz uns 60 dias... Exatamente, um projeto, no
teor do seu. Se o senhor quiser, poderemos ser parceiros e casar o negócio aí, beleza?
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Agora, Deputado Thiago;
depois, Deputado Faissal solar.com.br (RISOS); Deputado Thiago.
O SR. THIAGO SILVA - Senhor Presidente, colegas Deputados, e toda a
população que nos acompanha pela rádio e TV Assembleia.
Senhor Presidente, estou aqui apresentando uma indicação para que o Governo do
Estado possa disponibilizar recursos financeiros para a ampliação de leitos e reestruturação do
hospital psiquiátrico Paulo de Tarso do município de Rondonópolis.
O hospital Paulo de Tarso é um dos poucos hospitais psiquiátricos que temos, não
só em Mato Grosso, mas em toda a região Centro-Oeste, que faz aí uma gestão de excelência e tem
atendido toda a população, não só da região sudeste, mas de todo o Estado de Mato Grosso.
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Porém, hoje, nós temos ali uma demanda reprimida enorme de pessoas aguardando
para serem atendidas, para serem internadas no hospital psiquiátrico; e, na última semana, reunimos
juntamente com o deputado federal Carlos Bezerra, o Ministério Público, para que o Governo do
Estado possa atender, assim como reformou e atendeu o hospital Adauto Botelho - e nós ficamos
muitos felizes com a reforma que foi feita ali -, nós também precisamos desse trabalho para ampliar
o hospital Paulo de Tarso, de Rondonópolis, que hoje são dois hospitais psiquiátricos no Estado de
Mato Grosso, que é o Paulo de Tarso e o Adauto Botelho, que também foi reformado agora.
Estamos fazendo esse pedido para que o Paulo de Tarso possa receber recursos do governo e, assim,
ampliar a sua estrutura e o seu atendimento de leitos ali em Rondonópolis.
Estou aqui também, senhor Presidente, fazendo uma indicação para que o governo
possa fazer a construção de uma ponte ali na rua Arnaldo Estevão, no município de Rondonópolis.
Alguns anos atrás, o governo fez uma parceria, um convênio com o município de Rondonópolis,
com a prefeitura para a construção de uma ponte na rua 13 de Maio. E agora nós estamos fazendo
esse pleito, um pleito que está sendo também trabalhado pelo vereador Adonias, companheiro nosso
do MDB lá do município de Rondonópolis e queremos também que o governo venha a atender esse
pedido.
Estou aqui também fazendo uma indicação para o Governo do Estado e à
Secretaria de Segurança Pública para que o governo possa atender o município de Nova Ubiratã para
a implantação de uma delegacia da mulher 24 horas. É um pedido, uma luta também, e um desejo da
vereadora Cris, vereadora do MDB, para que, assim como foi atendido o município de Cuiabá, a
nossa capital, esse trabalho, esse serviço da delegacia da mulher 24 horas possa ser estendido para o
município de Nova Ubiratã.
Senhor Presidente, também estamos aqui apresentando... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Mais um minuto aí.
O SR. THIAGO SILVA - Estamos aqui também, senhor Presidente, apresentando
um projeto de lei, proibindo a exibição de filmes em sessões de cinemas no Estado de Mato Grosso,
todo tipo de filme que faça apologia à pedofilia, aqui no nosso Estado. Todos nós aí, nesses últimos
dias, participamos, ouvimos o debate sobre esse filme divulgado pela Netflix, o filme Como se
tornar o pior aluno da escola. E, infelizmente, eu posso falar que isso aqui não é um filme, mas é
um lixo.
Então, temos que combater todo tipo de filme, qualquer material que faça apologia
à pedofilia no Estado de Mato Grosso, e estamos apresentando esse projeto para que todo tipo de
filme que faça apologia à pedofilia seja proibido nos cinemas do Estado de Mato Grosso.
Muito obrigado, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Deputado Faissal solar.com.br.
O próximo vai ser o Deputado Elizeu Nascimento; fique esperto, Deputado.
O SR. FAISSAL - Bom dia a todos, senhor Presidente, nobres pares, funcionários
desta Casa, imprensa, todos que nos acompanham na galeria, as nossas professoras aposentadas que
aqui estão também, o pessoal do Detran, sintam se todos saudados. Sejam sempre bem-vindos a esta
Casa de Leis.
Senhor Presidente, entre várias proposituras, gostaria de destacar aqui a moção de
pesar ao senhor Edison Parazzi, italiano, natural de Capivari do Estado de São Paulo, nos deixou
neste final de semana. Ele foi um dos pioneiros e fundadores da cidade de São José do Rio Claro,
perdeu a batalha para a covid-19, deixando cinco filhos. Então, estamos fazendo essa moção de
pesar, de condolências à família, e que Deus abençoe, conforte todos os corações.
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No mais, senhor Presidente, gostaria de destacar, entre vários requerimentos, uma
indicação para a duplicação da estrada da Guia. Eu acho que os nossos gestores públicos têm que
compreender que, às vezes, o menor caminho não é a melhor saída e, sim, nós temos que procurar o
caminho mais justo.
Tempos atrás, a Sinfra baixou uma resolução, restringindo o tráfego de
transportadoras no local, o motivo é que na estrada da Guia está tendo vários acidentes, várias vidas
sendo ceifadas. E a propositura que nós estamos fazendo aqui é que duplique a estrada da Guia. O
tráfego ali é imenso.
Em vez de nós restringirmos, de nós proibirmos as pessoas de trabalharem, ainda
mais do setor de transporte, que é o coração do Brasil, nós deveríamos ter outras soluções, e este
Deputado aqui vem trazendo essa propositura para o governador: duplicação da estrada da Guia, já!
No mais, Presidente, estou fazendo um requerimento para a Secom - Secretaria de
Comunicação. No ano passado, nós fizemos requerimento e, até hoje, não tivemos uma resposta. E
sabe o que mudou do ano passado para cá? Foi um aumento, um aumento da verba gasta com
propaganda.
Neste ano, o Estado de Mato Grosso gastará 90 milhões, eu disse 90 milhões com
propagandas, senhor governador. O senhor tem a intenção de gastar 90 milhões com propaganda,
mas não quer pagar uma emenda de 200 mil para a saúde de Comodoro! Com essa atitude, o senhor
acha que está prejudicando o Deputado Faissal? Não está. O senhor está prejudicando... (TEMPO
ESGOTADO)
(O SR. CARLOS AVALLONE ASSUME A PRESIDÊNCIA)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Mais um minuto, por favor.
O SR. FAISSAL - Senhor governador, o senhor está prejudicando a população
comodorense. O senhor acha que está me atingindo e não está, senhor governador; estou firme e
forte aqui para fazer as discussões que forem mais necessárias.
Então, senhor governador, gastar 90 milhões com propaganda, e deixar de pagar
uma emenda para a saúde? Eu acho que não é o melhor caminho. Esse governo está mostrando para
o que veio, e a população está vendo tudo o que o senhor está fazendo.
Muito obrigado.
Tenham todos um bom dia.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Deputado Elizeu Nascimento.
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Senhor Presidente, senhores Deputados, TV e
rádio Assembleia que nos acompanham nesta manhã de sessão aqui na Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso.
Senhor Presidente, faço aqui algumas indicações.
Eu tenho aqui uma indicação para a Secretaria de Estado de Infraestrutura a qual
indicamos a necessidade de recapeamento asfáltico da rodovia MT-402 no distrito de Aguaçu, no
município de Cuiabá.
E pavimentação asfáltica de 2,5 quilômetros da MT-358 até o distrito de São José
(LÊ-SE: SÃO JOAQUIM) do Boche, no município de Tangará da Serra; bem como também solicito
o tapa-buracos para os trechos entre Nortelândia e Diamantino.
E para a Presidência do MT-Gás, indicamos a necessidade de implantação de uma
estação de entrega e recebimento de gás natural para o município de Cáceres.
Para o secretário-chefe da Casa Civil, indicamos a necessidade de pavimentação
asfáltica dos bairros de Nova Lacerda e Pontes e Lacerda.
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E indicamos ainda ao Governo do Estado, extenso à Secretaria de Agricultura
Familiar, a destinação de recursos financeiros para a construção de poço artesiano para atender a
gleba Resistência em Santo Antônio de Leverger.
E também, como forma de homenagem, indicamos moção de aplausos aos
servidores da saúde pública municipal de Cuiabá.
Senhor Presidente, falo ainda aqui sobre a entrega do título definitivo de moradia
dos moradores do CPA I, II, III e IV, na qual tivemos a honra e o privilégio de poder contribuir
sendo vice-presidente da Comissão Parlamentar de Regularização Fundiária desta Casa. E ontem
tivemos a grata satisfação de, junto com o Governo do Estado, governador Mauro Mendes, Intermat,
nosso amigo Serafim, de ter feito aí a entrega de mais de 900 títulos definitivos aos moradores da
grande CPA.
É uma luta incansável que tivemos, desde quando vereador do município de
Cuiabá, e procurávamos a Secretaria de Habitação para que pudéssemos fazer com que o sonho
desses moradores, que esperavam há mais de 40 anos, fosse realizado.
E lá na Secretaria de Habitação soubemos que tinha que ser via Intermat.
Precisamos chegar até esta Casa, como Deputado Estadual, e levantar essa
bandeira, buscar firme, forte, para que, assim, pudéssemos resolver essa problemática de mais de 40
anos.
E, graças a Deus, ontem nós fizemos aproximadamente mil entregas de títulos
definitivos... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Mais um minuto, por favor, ao
Deputado.
O SR. ELIZEU NASCIMENTO - Senhor Presidente, ainda falando de
investimentos, nós estamos aí assim, como fizemos uma entrega de uma UTI móvel, lá na cidade de
Mirassol D’Oeste, emenda exclusiva do Deputado Elizeu Nascimento, estaremos agora em Nova
Mutum, entregando, junto com o prefeito Leandro Félix, uma UTI móvel totalmente equipada para a
população de Nova Mutum, que com certeza irá contribuir muito também com a saúde daquela
cidade.
Meu muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Deputado Valdir Barranco.
O SR. VALDIR BARRANCO - Senhor Presidente Carlos Avallone, nobres pares,
público que nos acompanha, saúdo aqui a TV e a rádio Assembleia.
Eu gostaria de apresentar aqui, senhor Presidente, algumas proposições,
começando por requerimentos: requerimento ao secretário de Estado de Educação a fim de solicitar
informações sobre qual a orientação da Seduc às escolas da rede estadual de ensino quanto à
destinação dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, considerando a sua
substituição pelo apostilamento.
Já faço um comentário, aqui, que a Seduc... O Governo do Estado, eu já tenho dito
isso reiteradas vezes, precisa tomar uma atitude com relação à secretaria. Eu estou andando agora
novamente pelo interior do estado, visitando as escolas. Está um caos, um caos! A educação de
Mato Grosso está andando 20 anos para trás. Começaram a atribuição em novembro do ano passado,
e, até agora, não terminaram a atribuição, temos coordenador escolar dando aula de cinco disciplinas
para suprir a necessidade de professores. Um absurdo isso! E vamos entrar no período eleitoral, não
vai poder contratar, e não terminaram a atribuição.
Requerimento ao governador a fim de solicitar informações sobre a posse das
fontes do Parque Águas Quentes no município de Barra do Garças.
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Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de unidade
consumidora no Estado de Mato Grosso onde existam pessoas com transtorno do espectro do
autismo...
Projeto de lei que dispõe sobre a política de proteção das mulheres surdas-mudas,
vítimas de violência doméstica.
Projeto de lei que assegura a realização de batalhas educacionais de rima e outras
apresentações de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de alimentos orgânicos ou de base
agroecológica na alimentação escolar, nas unidades da rede de ensino pública do Estado de Mato
Grosso.
Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de mangueiras
transparentes nas bombas de combustíveis.
Indicação ao secretário de Infraestrutura e Logística sobre a necessidade de
executar, de forma urgente, a MT-419... a recuperação da MT-419 no trecho que liga a comunidade
Del Rei, no município de Carlinda, até a balsa do Alcindo no rio Teles Pires.
Só mais um minuto para concluir, senhor Presidente.
Indicação ao senhor secretário de Educação sobre a necessidade de aquisição de
aparelhos de ar-condicionado para atender as escolas estaduais.
Moções de aplausos que estou apresentando para atender os profissionais da saúde
que prestam relevantes serviços, de sobremaneira neste período em que nós estamos enfrentando a
pandemia.
É isso, senhor Presidente.
Muito obrigado.
E uma ótima sessão a todos nós.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Obrigado, Deputado Barranco.
Dou por encerrado o Pequeno Expediente.
(AS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NESTA SESSÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM:
https://www.al.mt.gov.br/parlamento/documentos/parlamentares?tipo=10&sslSessaoPlenaria=&sess
aoPlenaria=7977&palavraChave=&dataIni=&numDocumento=&anoDocumento=&dataInicio=&dat
aFinal=&search=)

GRANDE EXPEDIENTE
(NÃO HOUVE GRANDE EXPEDIENTE)
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Entramos agora na Ordem do
Dia.
Vamos para as comunicações (INDICAÇÕES) dos Deputados Thiago Silva,
Elizeu Nascimento, Wilson Santos, Toninho de Souza, Allan Kardec, Max Russi, Valmir Moretto,
Paulo Araújo, Janaina Riva, Valdir Barranco, Xuxu Dal Molin, Dr. Gimenez, Gilberto Cattani,
Eduardo Botelho. Essas são as comunicações... indicações, desculpa.
Então, em votação as indicações. Aqueles que concordam permaneçam como
estão. (PAUSA) Aprovadas. Vão ao expediente.
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Vamos para duas de Lideranças Partidárias, requerimento de urgência
urgentíssima... “Tendo em vista a permissibilidade prevista no artigo 280 no Regimento Interno da
Assembleia, requeremos a Vossa Excelência urgência urgentíssima na apreciação do Projeto de Lei
nº 865/2021, que estabelece multa pelo não cumprimento do disposto no artigo 37 da Lei
Complementar nº 631/2019.”
Regime de urgência urgentíssima, previsto no artigo 182, combinado com o artigo
280 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, requeiro à Mesa, com anuência do Plenário,
que a seguinte proposição tramite em regime de urgência: Mensagem nº 45/2022, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre as fontes de custeio das centrais eletrônicas dos serviços notariais
e de registro do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.”
Coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Queria fazer o registro dos vereadores Jean Vasconcelos, Simone e Tukura, de
Nova Maringá, sejam muito bem-vindos aqui na nossa Casa.
Dispensa de pauta ao Projeto de Lei nº 248/2020, do Deputado Suelme Fernandes,
que dispõe sobre o reconhecimento e a convalidação dos registros imobiliários referentes a imóveis
rurais no Estado de Mato Grosso, na forma que especifica, e adota outras providências. Autor:
Deputado Suelme.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Regime de urgência na proposição: Mensagem nº 38/2022, do Poder Executivo,
Lideranças Partidárias, a Ementa altera o dispositivo da Lei nº 2.858, de 09 de outubro de 1968, da
Lei nº 10.078, de 04 de abril de 2014, e da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Regime de urgência na proposição: Mensagem nº 39/2022, do Poder Executivo,
que altera dispositivos - é dispensa de pauta - da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990,
e da Lei Complementar nº 111, de 11 de julho de 2002, e da Lei Complementar nº 555, de 29 de
dezembro de 2014.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Dispensa de pauta da Mensagem nº 41/2022, do Poder Executivo, que acrescenta
dispositivos à Lei Complementar nº 338, de 08 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a
possibilidade de alteração da jornada de trabalho semanal do servidor público efetivo e dá outras
providências.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Dispensa de pauta da proposição, mensagem... Registro o voto contrário do
Deputado Lúdio Cabral.
Proposição, Mensagem nº 42/2022, que acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 609, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e dá outras providências.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
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Dispensa de pauta da proposição, Mensagem nº 44/2022, do Poder Executivo, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, e da Lei
Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, e dá outras providências.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Convite ao secretário Basílio, autor: Deputado Lúdio Cabral, ao Basílio Bezerra
Guimarães dos Santos, convite para prestar informações ao Projeto de Lei Complementar nº
11/2022, Mensagem nº 31/2022, que institui, no âmbito da administração pública direta e indireta, o
programa de redução da carga horária de trabalho do servidor público efetivo civil responsável legal
pelo dependente com deficiência.
Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão.
(PAUSA) Aprovado.
Vamos colocar em discussão o VII Simpósio sobre Dislexia em Mato Grosso, nos
dias 23 e 24 de junho; autor do projeto: Deputado Wilson Santos.
Coloco em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que
concordam permaneçam como estão. (PAUSA) Aprovado.
O Deputado Botelho me deixou continuar aqui até o final do ano, então vamos lá.
Em discussão, audiência pública requerida pelo Deputado Allan Kardec a ser
realizada no dia 24 de março de 2022, às 14 horas, no auditório Deputado Licínio Monteiro.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado.
Audiência pública requerida pelo Deputado Gilberto Cattani: “convocação de
audiência pública na sala das comissões Sarita Baracat nº 202, no dia 21 de março de 2022, às 14
horas, para a realização do debate sobre a formação do índice do leite cru no Estado de Mato
Grosso”.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Audiência pública do Deputado Lúdio Cabral, referente à realização de “audiência
pública a ser realizada na sala das comissões desta Casa de Leis, no dia 18/04/2022, às 9 horas, para
debater a matriz curricular para o ensino fundamental e ensino médio na rede pública estadual de
Mato Grosso”.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Proposta do Deputado Max Russi para a apresentação à Mesa Diretora da Câmara
Setorial Temática do Agronegócio, pelo período de 180 dias.
Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA)
Aprovado.
Em discussão, pedidos de informação; Deputados autores: Ulysses Moraes, Xuxu
Dal Molin, Delegado Claudinei, Valdir Barranco, Gilberto Cattani, Allan Kardec, Wilson Santos,
Thiago Silva, Lúdio Cabral e Faissal.
Não tendo ninguém que queira discutir, em votação. Aqueles que concordam
permaneçam como estão. (PAUSA) Aprovado.
Em discussão, moções de aplausos dos Deputados Faissal, Thiago Silva, Elizeu
Nascimento, Wilson Santos, Dr. João, Allan Kardec e Valdir Barranco.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovadas.
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Em discussão, moções de congratulação do Deputado Xuxu Dal Molin e do
Deputado Dr. Gimenez.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovadas.
Em discussão, moção de louvor; autor, Deputado Dr. João.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovada.
Em discussão, moção de repúdio do Deputado Gilberto Cattani.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovada.
Em discussão, moções de pesar dos Deputados Valmir Moretto, Eduardo Botelho,
Janaina Riva, Max Russi e Wilson Santos.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovadas.
Vamos agora para a análise dos projetos, vamos lá.
Projeto de Lei nº 65/2020 (EM REDAÇÃO FINAL), 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.
Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que
concordam permaneçam como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai para... vai para... vai para onde? Vai
ao expediente.
Projeto de Lei Complementar nº 6/2022 (EM 2ª DISCUSSÃO), 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 para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição
Estadual, e dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Com o voto contrário do Deputado Lúdio Cabral, o projeto está aprovado.
Vai para... (VAI AO EXPEDIENTE)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Projeto de Lei nº 773/2021 (EM
2ª DISCUSSÃO), de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco, 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. O parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
O Sr. Dilmar Dal Bosco - Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - O líder do governo, Deputado
Dilmar, para encaminhar.
O SR. DILMAR DAL BOSCO - Senhor Presidente, senhores Deputados...
O Deputado Lúdio Cabral pediu encaminhamento.
Deputado Lúdio, é um projeto de lei de minha autoria, apresentado à Assembleia
Legislativa, que denomina um grande amigo que lutou muito lá por aquela região de Nova Maringá,
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Brianorte. E aqui estão os nossos vereadores que são lá de Brianorte aqui, vou falar em nome do
presidente, o Jean, assim o Reni chamava os grandes amigos, e ele veio a faltar num acidente de
carro lá naquele trecho, Deputado Cattani. E é uma das pessoas que mais admiro como amigo
pessoal.
O Reni gastava o seu dinheiro, financeiramente, gastava o dinheiro dele e da
família para fazer várias viagens aqui para a capital, lutando por melhoria do distrito e também de
Nova Maringá. Então, tenho que dar os parabéns aos brilhantes vereadores e vereadoras do
município e à prefeita que sempre trabalham unidos em prol do desenvolvimento.
O Reni sempre lutou pelo asfalto. E muitos amigos aqui, como o Cattani que eu
falei, conhecem a região, para asfaltar São José do Rio Claro a Nova Maringá, através da MT-249 e
MT-492. E uma das obras que nós começamos... com audiência pública, ainda no mandato passado,
começamos a trabalhar para resolver a questão da MT-242, lá de Santiago do Norte, para interligar
de uma vez até Sorriso, vindo a Nova Ubiratã, naquela audiência pública... Nós promovemos uma
audiência pública, lá no distrito de Brianorte, para que a gente pudesse trabalhar junto com o
Governo do Estado, para asfaltar, de Itanhangá, passando o rio Arinos indo a Brianorte e chegar a
Brasnorte, e nós conseguimos vencer; inclusive, a ponte do rio Arinos, a equipe, a empreiteira está
lá para a execução desta ponte.
E em uma dessas viagens de retorno a Brianorte, o Reni sofreu um acidente de
veículo e veio a deixar os amigos, a família.
E hoje faço essa homenagem aqui, a pedido de todos os vereadores, vereadoras do
município de Brianorte e da nossa prefeita, de toda a comunidade de Brianorte. Por isso que eu pedi
o encaminhamento, Presidente, porque nós estamos denominando Reni João Kaefer o trecho da MT242, correspondido entre o rio Arinos, logo após ali a divisa do município de Itanhangá, até o rio dos
Patos, divisa com o município de Juara.
Então, é uma justa homenagem a um homem que trabalhou muito por essa MT,
trabalhou muito por esse distrito, para mim é uma honra e quero agradecer todos os Deputados desta
Casa que aprovam, em segunda, esse projeto. E, se Deus assim permitir, também, vai ao governo,
para sancionar essa lei aqui de uma das pessoas mais importantes ao progresso chegando a
Brianorte.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Eu que agradeço, Deputado
Dilmar.
Vamos agora para o Projeto de Lei nº 211/2022, de autoria do Deputado Carlos
Avallone, 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.
Nós precisamos que o Deputado Thiago Silva faça o parecer oral aqui pela
Comissão de Educação e Ciência.
Esse projeto é um projeto que nós acrescentamos aqui o futebol feminino, porque
fizemos só para o masculino, e estamos no mês das mulheres, temos o Mixto na série A3, que
também precisa de apoio. E as mulheres precisam também entrar nessa proposta, então eu passo ao
Deputado Thiago Silva, presidindo a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e
Desporto.
O senhor vai... também tem um substitutivo integral, então tem que ser pela
aprovação ou não do substitutivo integral.
O SR. VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (THIAGO SILVA) - Senhor Presidente, temos aqui o
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projeto de Vossa Excelência e também o substitutivo aqui de Vossa Excelência, que inclui no
programa da série A todo esse incentivo ao esporte profissional do nosso estado, o futebol
feminino. E é justo, porque o futebol feminino tem crescido muito em todo o Brasil, e esse
incentivo nós também precisamos conceder ao futebol feminino do Estado de Mato Grosso.
Então, o meu parecer é favorável.
Eu gostaria aqui de convidar o Deputado Sebastião para emitir o seu parecer.
Deputado Cattani. Ok, o parecer é favorável... Vota com o relator.
Deputado Dr. João.
Deputado Faissal. De acordo com o relator.
Deputado Valdir Barranco. Deputado Valdir Barranco está on-line?
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Está.
Está tentando falar agora.
O SR. VALDIR BARRANCO - Acompanho o relator, senhor Presidente.
O SR. VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO (THIAGO SILVA) - Deputado Wilson Santos.
Acompanha o relator.
Senhor Presidente, com cinco votos aqui, o projeto com o substitutivo é aprovado.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Agradeço aos colegas.
Agora, eu vou chamar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Deputado
Dilmar Dal Bosco, para que faça a aprovação ou não, em primeira já, lembrando ao Deputado que
esse acresce as mulheres também no projeto série A.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Senhor Presidente, Deputado Carlos Avallone, por
convocação de Vossa Excelência, então assumo a Presidência da Comissão de Constituição, Justiça
para dar parecer ao Projeto de Lei nº 211/2022. No mês de março, mês internacional... não é só dia
oito de março, é o mês de março internacional das mulheres. E como eu falei a Vossa Excelência,
em off ali: claro que sou favorável. Suelme, eu tenho dentro da minha casa: minha sogra, esposa e
três filhas, são cinco pessoas mandando... (RISOS)
Então, eu queria dar os parabéns a Vossa Excelência pela lembrança, pelo carinho,
e pelo olhar, até porque Vossa Excelência apresenta o projeto aqui, e a nossa Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Deporto também dá o parecer favorável no mérito; e
estamos colocando, inserindo o direito das mulheres que estão disputando os campeonatos e também
o campeonato mato-grossense série A ao Programa Mato Grosso série A.
Então, quero dar os parabéns a Vossa Excelência por essa inclusão, aproveitando lógico, por isso que pediu urgência urgentíssima - este mês para a gente aprovar aqui na Assembleia
Legislativa.
Eu avoco para mim a relatoria, analisei todo o projeto de Vossa Excelência, com
isso traz no esboço do projeto o incentivo ainda, como Vossa Excelência coloca aqui, no artigo
primeiro, inciso II... inciso I, “Programa Mato Grosso série A tem a finalidade: incentivar a maior
profissionalização das equipes de futebol de Mato Grosso, oferecer as melhores condições para
acesso às principais divisões do futebol brasileiro feminino”; e, lógico, na inclusão que estava o
masculino, Vossa Excelência incluiu o feminino.
Então, eu relato favoravelmente ao Projeto de Lei nº 211/2022 na Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e colho os votos dos colegas Deputados.
Gostaria de ver como vota o Deputado Sebastião Rezende.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Não está presente.
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Preciso só da composição...
Deputado Max Russi.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Também não está.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Deputado Faissal é suplente. Vota com o relator.
Deputada Janaina Riva.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Não está também.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Eu preciso só saber a suplência... Acho que o Deputado
Delegado Claudinei é da Deputada Janaina.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Eu sou suplente do Deputado
Max. Posso votar?
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Então, Vossa Excelência, vou colher como vota o
Deputado Carlos Avallone, que é suplente da nossa comissão.
O SR. CARLOS AVALLONE - Eu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Senhor Presidente, com três votos favoráveis, o projeto está
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação; e devolvo para Vossa Excelência para a
votação em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Muito obrigado.
Com três votos favoráveis, o projeto está aprovado. Aliás, com os pareceres da
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto e com a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação.
Em votação os pareceres. Aqueles que concordam permaneçam como estão.
(PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente. (APROVADO EM 2ª DISCUSSÃO)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Quero agradecer todos os
colegas Deputados... É... Nos termos do substitutivo integral (Nº1), por favor.
Quero agradecer aos colegas por esse apoio ao nosso projeto no mês da mulher.
Projeto de Lei nº 865/2021 (EM 2ª DISCUSSÃO), também de autoria do
Deputado Carlos Avallone, que estabelece multa pelo não cumprimento do disposto no artigo 37 da
Lei Complementar nº 631 de 2019.
Eu lembro aí que esse projeto vem em apoio ao projeto do Deputado Faissal que
não foi acolhido, e cumprido aí, nem pelo governo, muito menos pela concessionária. Portanto, já
foi aprovado em primeira, estamos na segunda votação.
Em discussão. Como não tem quem queira discutir... Aliás, vamos para o parecer
oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Presidente Deputado Dilmar Dal Bosco, por favor.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Senhor Presidente, mais uma vez, convocado por Vossa
Excelência, assumo aqui, em Plenária, a Presidência da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação para dar o parecer ao Projeto de Lei nº 865/2021, de autoria de Vossa Excelência,
Deputado Carlos Avallone, que estabelece multa pelo não cumprimento do disposto no artigo 37 da
Lei Complementar nº 631/2019.
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E eu relato favoravelmente ao projeto de lei, que não tem nenhuma
inconstitucionalidade no projeto. E aí vou colher os votos dos Deputados da nossa comissão.
Eu gostaria de pedir como vota o Deputado Faissal. Acompanha o relator.
Como vota o Deputado Carlos Avallone?
O SR. CARLOS AVALLONE - Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO (DILMAR DAL BOSCO) - Então, senhor Presidente, com três votos favoráveis, a
Comissão de Constituição, Justiça e Redação dá o parecer favorável ao Projeto de Lei nº 865/2021.
Devolvo o projeto a Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Muito obrigado, Deputado
Dilmar Dal Bosco e colega Deputado Faissal que acompanharam.
Coloco em votação o parecer oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
com o Projeto de Lei nº 865/2021, aqueles que... permaneçam como estão... (PAUSA) Aprovado.
Vai ao expediente.
Passo a palavra ao Deputado Xuxu Dal Molin.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Presidente Avallone e demais colegas, bom dia.
Eu estou como suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação - pelo
menos, estava - e eu estou aqui para votar favorável também a sua emenda ao projeto das mulheres
aí do futebol, bem como esse também.
E solicitar a você, Avallone, que inclua, junto à votação, o projeto do Procon
Rural. Peço o apoio aí da CCJR, nós que estamos na semana do consumidor, para valorizar o
homem, a mulher do campo, e principalmente o pequeno e o médio produtor, toda a cadeia
produtiva do agro aí, que representa mais de 70% da nossa economia.
É um projeto inovador. E eu queria novamente convidar todos os Deputados para
assinarem conosco, que eu acredito que vai ser uma referência para o estado, e vai ser criada uma
estrutura técnica especializada, dentro do próprio Procon, para defender os interesses desses
consumidores que estão levando o café, o almoço e a janta ao nosso cidadão.
Então, parabéns, Deputados.
Eu estava aqui numa reserva indígena, só entrei agora na sessão, quero parabenizar
todos e votar favorável com vocês nesses projetos importantes. E pedir que votem o projeto do
Procon Rural na Semana do Consumidor.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Ok, registro o voto favorável do
Deputado Xuxu Dal Molin, o qual já agradeço pelo voto.
E peço que verifique o projeto que ele solicitou para ver se pode entrar em
votação, por favor.
Projeto de Lei nº 252/2022, Mensagem nº 45/2022, que dispõe sobre as fontes de
custeio das centrais eletrônicas dos serviços notariais e de registro do Estado de Mato Grosso e dá
outras providências. O parecer é oral da Comissão de Trabalho e Administração Pública.
Convido o Deputado Dilmar Dal Bosco para que faça o encaminhamento, por
favor. (PAUSA)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (DILMAR DAL BOSCO) - Vossa Excelência convocou aqui, já estou assumindo outra
comissão agora.
Em 1ª votação na Comissão de Mérito... Assumo aqui a Comissão de Mérito.
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Nós vamos dar o parecer aqui, relato também um Projeto de Lei nº 252/2022,
Mensagem nº 45/2022, que dispõe sobre as fontes de custeio das centrais eletrônicas dos serviços
notariais e de registro do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
O meu parecer quanto ao mérito, do projeto, um projeto bastante discutido já com
a Anoreg, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, que também foi...
que esta evolução tecnológica também foi discutida, e isso aí não só aqui no Estado de Mato Grosso,
mas também em nível federal com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que determinou a
implantação dessas centrais por meio do provimento nº 47/2015, que trata do registro de imóveis, e
do provimento 48, de 2016, que refere aos serviços de registro de título, documentos civis das
pessoas jurídicas.
Por isso, senhor Presidente, no mérito, meu parecer aqui é favorável.
E eu vou colher os votos dos membros da Comissão de Trabalho.
Como vota o Deputado Elizeu Nascimento?
Como vota o Deputado João Batista?
Como vota o Deputado Xuxu Dal Molin?
O SR. XUXU DAL MOLIN - Com o relator, Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado.
Como vota o Deputado Carlos Avallone?
O SR. CARLOS AVALLONE - Com o relator, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (DILMAR DAL BOSCO) - Presidente, então, com quatro votos favoráveis, eu devolvo o
projeto a Vossa Excelência. A Comissão de Trabalho deu o parecer oral, aprovando o Projeto de Lei
nº 252/2022.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Com o parecer oral favorável da
Comissão de Trabalho, eu coloco em votação o parecer.
Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação.
Concedo vista de cinco dias para o Deputado Lúdio Cabral e para o Deputado
Dilmar Dal Bosco.
Projeto de Lei nº 10/2022 (LÊ-SE: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
10/2022), Mensagem nº 30/2022 (EM 1ª DISCUSSÃO), que altera e acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 4, de 15 de 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. O parecer é
favorável da Comissão Especial.
Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que
concordam permaneçam como estão...
(O SR. LÚDIO CABRAL FALA COM O PRESIDENTE - INAUDÍVEL)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - ...PLC 10/2022, Mensagem nº
30... É sobre... “acrescenta dispositivo à Lei...” pá-pá-pá...
(O SR. SECRETÁRIO PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA FALA COM O PRESIDENTE.)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Sim, senhor.
(O SR. LÚDIO CABRAL SE APROXIMA, ANALISA O DOCUMENTO E SE AFASTA EM
SEGUIDA.)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Ok, então.
Em votação. Aqueles que concordam com... (PAUSA) Então, aprovado. Vai à 2ª
discussão.
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Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, Mensagem nº 31/2022, que acrescenta
os 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 ou indireta, o programa de redução de carga horária de
trabalho do servidor público efetivo civil responsável legal pelo dependente com deficiência. O
parecer é favorável da comissão...
Opa... O líder de governo está pedindo a retirada do projeto.
Ok. Então, houve um acordo com o Deputado Lúdio para tirar e fazer alguns
ajustes.
Projeto de Lei nº 131/2022 (EM 2ª DISCUSSÃO), Mensagem nº 26/2022, 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 Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária.
Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que
concordam permaneçam como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª... (VAI AO EXPEDIENTE)
Projeto de Lei nº 5/2022 (EM 2ª DISCUSSÃO), Mensagem nº 2/2022, mensagem
do governo, que condiciona a fruição do benefício relativo ao gás natural nas hipóteses que
especifica, ao recolhimento de contribuição ao FUS/MT, e dá outras providências. O parecer é
favorável da Comissão de Constituição...
O Sr. Lúdio Cabral - ...Pedir destaque na emenda.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Retira?
(FALAS FORA DO MICROFONE - PAUSA)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Chegou mais uma agora da
Deputada Janaina, de Lideranças. (FALAS SOBREPOSTAS)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Orientações... Continua ou não
continua? (PAUSA)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - A Mesa está discutindo aqui, eu
vou continuar a votação de outro projeto e a gente retoma nele, tá? Então, vamos lá.
Projeto de Lei nº 173/2022 (EM 2ª DISCUSSÃO), 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 Constituição, Justiça e Redação.
Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que
concordam permaneçam como estão (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão. (LÊ-SE: AO
EXPEDIENTE)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Projeto de Lei nº 175/2022 (EM
2ª DISCUSSÃO), da Procuradoria-Geral de Justiça, que altera a Lei 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 Constituição, Justiça e Redação.
Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que
concordam permaneçam como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Projeto de Lei nº 36/2022 (EM 1ª DISCUSSÃO), Mensagem nº 21/2022, que
autoriza o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso a conceder o serviço de remoção, guarda e
hasta pública de veículos automotores 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.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Vai à 2ª discussão.
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Projeto de Lei nº 132/2022 (EM 1ª DISCUSSÃO), Mensagem nº 27/2022, que
altera o perímetro e amplia área da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Sumidouro. O
parecer é favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais.
Deputado Allan, é esse que o senhor falou? É o 132?... Ah, ok.
Então, com o parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente... Hein? Você já
pediu vista dele?... Ok?
Coloco em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu coloco em votação.
É para discutir ou para votar, Xuxu?
Xuxu Dal Molin, por favor.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Só para discutir, porque não me lembro do projeto,
caso não tenha um tempo hábil aí, vou pedir vista.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Deputado, não cabe mais vista,
já teve vista pelo Deputado Lúdio, fala sobre a reserva particular do patrimônio natural Sumidouro,
reconhecida pela Portaria 694, de 16 de agosto... denominado fazenda Águas do Cerrado.
O SR. XUXU DAL MOLIN - Alguém pode fazer uma defesa aí, por gentileza, só
para eu poder votar tranquilo?
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Como?
O Deputado Suelme está passando aqui que está ampliando a reserva em 60%...
Ok?
Bom, é isso, Deputado Xuxu. Ok?
O SR. XUXU DAL MOLIN - É muito pouco o argumento, eu gostaria de
entender, senão vou me abster dessa votação.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Ok.
Eu vou registrar a abstenção do seu voto neste caso.
Então, eu ponho em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco em
votação. (PAUSA) Com abstenção do Deputado Lúdio, do Deputado Xuxu e do Deputado Carlos
Avallone, está aprovado. Vai à 2ª discussão.
Projeto de Lei nº 32/2022, Mensagem nº 10/2022, que institui o Plano Estadual do
Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Mato Grosso - PELLL-MT e dá outras providências. O
parecer é favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto.
Vista para o Deputado Allan Kardec.
O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC - Presidente Avallone, eu quero só fazer
uma justificativa de vista. Esse é um programa que está atrasado em Mato Grosso, pelo menos dez
anos - né, professor Suelme? - até o convido para fazer esse debate comigo aqui.
A Academia Mato-Grossense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico, os
programas de pós-graduação e de graduação nas áreas de linguagens, tanto da UFMT quanto da
Unemat e do IFMT, os escritores regionais, a literatura mato-grossense carecem da aprovação desse
projeto. A gente vem trabalhando isso há algum tempo, ele tem uma complexidade, Deputado
Avallone, porque reserva, inclusive, recursos para a aquisição de livros dos nossos autores e dos
nossos editores aqui, mas carece de uma discussão nesta Casa.
Então, nós estamos recebendo o projeto de lei, já agradecendo ao Governo do
Estado, à Secretaria de Educação, especialmente à Secretaria de Cultura, mas estamos pedindo vista
em conjunto; tanto eu quanto o Deputado Suelme estamos pedindo vista em conjunto para que a
gente possa fazer esse debate e avançar junto com o que foi construído dentro da Comissão de
Educação.
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O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Ok, vista concedida ao Deputado
Allan, ao Deputado Suelme, e eu peço vista conjunta também.
O Sr. Suelme Fernandes - Só um debate, senhor Presidente.
Eu queria registrar a importância desse projeto, tanto eu quanto o Allan não nos
opusemos a ele de forma direta, só achamos que precisa ter um pouco mais de maturação, um pouco
mais de leitura, não podemos fazer as coisas açodadas aqui, no desespero.
Existe um pacto importante do qual somos favoráveis, que é a distribuição de
livros de autores regionais na rede de ensino e nas bibliotecas públicas do estado que são tão
importantes, quanto às vezes... O Deputado Allan esteve aqui, requerendo o reconhecimento das
editoras que investem em autores mato-grossenses e no trabalho intelectual de vários autores que
não vivem exclusivamente do que escrevem, mas que dão a sua contribuição, inclusive, o Deputado
Allan, que está para lançar um livro agora sobre a história do esporte em Mato Grosso, contando
toda a história.
E, quanto aos outros, que possam ser beneficiados com o dinheiro público,
recursos públicos, não especificamente o Deputado Allan, que não é o caso, mas os demais autores
que possam aí, de forma democrática, jogar, levar o seu conhecimento às dezenas de bibliotecas e
escolas de Mato Grosso, para que possam reconhecer a nossa produção cultural e os nossos autores
mato-grossenses, levando história, geografia, conhecimentos sobre a natureza de Mato Grosso.
Então, a gente vai pedir um tempo curto de, no máximo cinco dias, Presidente,
para a gente retornar ao plenário esta matéria que é de nosso interesse. A princípio, temos o voto
favorável, mas queremos uma ressalva de reflexão responsável do Parlamento.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Estou pedindo vista junto com
vocês para aprender um pouco ao lado de duas figuras tão brilhantes da nossa Assembleia.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 33/2022, Mensagem nº 11/2022, (DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO), que autoriza a Universidade do Estado de Mato Grosso Unemat a doar imóvel que especifica ao município de Sinop e dá outras providências. O parecer é
favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.
Não tendo quem queira discutir, em votação. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª
discussão.
Projeto de Lei nº 35/2022, Mensagem nº 13/2022, de autoria do Poder Executivo,
que acrescenta dispositivo na Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011, que reestrutura a Carreira
dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e dá outras providências. O parecer é favorável da
Comissão de Trabalho e Administração Pública.
Para discutir, Deputado João Batista.
Projeto de Lei nº 35/2022, Mensagem nº 13... Vai pedir?
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Presidente, eu queria solicitar ao
Deputado Dilmar Dal Bosco que pudesse, dentro daquilo que o Regimento permitir, fazer, se
possível, a reunião das comissões em plenário para que possamos, caso tenha mais uma nova sessão,
colocar esse projeto do Socioeducativo. Por quê?
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Pediu vista?
O Deputado Lúdio Cabral está pedindo vista.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Não... Lúdio, esse projeto do
Socioeducativo é apenas para fazer uma alteração nos critérios de progressão, tendo em vista que a
lei anterior deles criava problemas.
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Há vários processos de progressão de carreira dos agentes socioeducativos que
estão parados na Seplag, exatamente porque as regras dão dúbio entendimento.
Essa alteração já foi feita na lei dos servidores do sistema penitenciário, faltava
apenas fazer a alteração do Socioeducativo.
Então, era só para que o Deputado Dilmar Dal Bosco de repente solicitasse para
fazer as reuniões em plenário para superarmos essa fase, porque têm os processos de progressão dos
agentes do Socioeducativo que estão parados lá na Seplag.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Aguardo a posição do Deputado
Lúdio se podemos continuar. (FALAS SOBREPOSTAS)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Tá... Vamos inverter a pauta
aqui para que o Deputado João Batista convença o Deputado Lúdio.
Então, vamos lá.
Em 2ª discussão, Projeto de Lei nº 253/2019, de autoria do Deputado Sebastião
Rezende, que institui a Marcha Contra a Pedofilia no Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Projeto de Lei nº 1.046/2020 (EM 2ª DISCUSSÃO), de autoria do Deputado Dr.
Eugênio, que cria o Programa “Fazendo Arte na Escola” para incentivar o desenvolvimento da arte
nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio das redes de ensino público do Estado de Mato
Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai ao expediente.
Projeto de Lei nº 373/2020 (EM 1ª DISCUSSÃO), de autoria da Deputada Janaina
Riva, que assegura atendimento on-line às vítimas de violência doméstica no Estado de Mato Grosso
e determina outras providências. O parecer é favorável da Comissão de Trabalho e Administração
Pública, restando prejudicados os Projetos de Lei nºs 378/2020, 563/2020 e 769/2021, apensos.
Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. (PAUSA) Aprovado.
Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 1.022/2020, de autoria do Deputado Wilson
Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação da tipagem sanguínea e do fator RH na
emissão do documento de identificação de recém-nascidos a ser expedido por hospitais e
maternidades do Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Saúde, Previdência
e Assistência Social.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 04/2021, de autoria do Deputado Valdir
Barranco, que dispõe sobre proibição da inclusão de cláusulas de fidelização nos contratos com
academias de ginástica no âmbito do Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.
Em discussão...
Pedido de vista do Deputado Allan Kardec.
Voltando agora ao Projeto de Lei nº 35/2022, Mensagem nº 13/2022, que
acrescenta dispositivo na Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011, que reestrutura a Carreira dos
Profissionais do Sistema Socioeducativo e dá outras providências. O parecer é favorável da
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Comissão de Trabalho e Administração Pública. (EM 1ª DISCUSSÃO, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO)
O SR. PRESIDENTE (CARLOS AVALLONE) - Em discussão. Não tendo quem
queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. (PAUSA) Aprovado.
Vai à 2ª discussão.
Projeto de Lei nº 59/2021 (EM 1ª DISCUSSÃO), de autoria do Deputado Dr.
Gimenez, que institui a Política Estadual de Atendimento à Gestante no Estado de Mato Grosso. O
parecer é favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, restando prejudicados
os Projetos de Lei nº 334/2021 e 607/2021 apensados.
Não tendo quem queira discutir, em votação. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª
discussão.
Projeto de Lei nº 114/2021 (EM 1ª DISCUSSÃO), de autoria do Deputado
Eduardo Botelho, que dispõe sobre a instituição da Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao
Câncer Colorretal, a ser realizada anualmente no mês de março, no âmbito do Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão de Saúde, Previdência e
Assistência Social, nos termos do Substitutivo Integral nº 1.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Projeto de Lei nº 115/2021(EM 1ª DISCUSSÃO), de autoria do Deputado Eduardo
Botelho, que concede prioridade às pessoas com Vitiligo e/ou Psoríase, na marcação de consultas
dermatológicas e acompanhamento psicológico, na rede pública e privada de saúde, no âmbito do
Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 421/2021, de autoria da Deputada Janaina Riva,
que determina a obrigatoriedade de acomodação dos produtos alimentícios elaborados sem adição
de açúcar, de glúten, lactose, componente sem origem animal, em um mesmo local ou gôndola de
forma destacada, nos mercados, supermercados, hipermercados e congêneres no âmbito do Estado
de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo.
O Deputado Carlos Avallone pede vista.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 426/2021, de autoria do Deputado Valdir
Barranco, que dispõe sobre a comunicação aos órgãos ambientais competentes sobre a presença de
animais silvestres, soltos, em áreas urbanas ou aprisionados para fins de comércio ilegal. O parecer é
favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais.
Não tendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª discussão...
Vista?
Pedido de vista para o Deputado Cattani do Projeto de Lei nº 426/2021.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 548/2021, de autoria do Dr. João, que institui a
Política Estadual de Incentivo à Agroindústria e dá outras providências. O parecer é favorável da
Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e Regularização Fundiária.
Em discussão... Oi? Em discussão, Deputado Suelme.
O SR. SUELME FERNANDES - Quero cumprimentar o Deputado João e falar da
importância da agroindústria para Mato Grosso.
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E quando a gente fala em pequena agroindústria, a gente pensa em verticalizar a
produção da agricultura familiar, precisamos pensar em agregar valores aos produtos da agricultura
familiar. Existe uma série de dificuldades sanitárias, de dificuldades de barreiras, de comercialização
dessa produção nas pequenas propriedades. Às vezes essa produção é informal, Cattani, as pessoas
são perseguidas como se fossem bandidos, por viverem da sua produção, do queijo, da rapadura, e
tudo mais.
Precisamos criar um grande programa que possa processar esses produtos.
Através da AMM, já existe um esforço grande de criar pequenas plantas para que
o produtor possa, não só ter também o projeto arquitetônico adequado, mas também a possibilidade
de ter o crédito para construir sua pequena agroindústria; a pessoa, às vezes, tem sua deriva, como se
diz no norte do estado, que produz seus embutidos, e tem seu pequeno laticínio no fundo da casa.
E nós precisamos identificar essas microindústrias em Mato Grosso e poder
chegar, Deputado Wilson Santos, como Dante fez, a um grande programa de apoio à agroindústria
em Mato Grosso. O último grande programa que houve em Mato Grosso foi no governo Dante de
Oliveira, com o Padic, que financiou várias agroindústrias, e muitas delas estão funcionando até
hoje.
Precisamos, e é importante, Deputado Dilmar, o senhor sabe disso, que Mato
Grosso apresente uma proposta para a gente financiar essas pequenas atividades.
A gente chega ao interior, sai com o carro cheio de presentes, de produtos da
agricultura familiar processados, cachaça, produção de cachaça, produção de embutidos, e produção
de animais de pequeno porte, frango, pequenos abatedouros.
Precisamos ter dinheiro para financiar essas pessoas, seja através do MT-Fomento,
precisa de um programa... Louvável a iniciativa do Dr. João. Eu faço coro com ele e acho que os
demais Deputados que são da agricultura familiar, aqui, com certeza, irão apoiar.
Mas, para além do programa, já concluindo, senhor Presidente, precisamos de
condições de crédito, dinheiro a fundo perdido ou com baixas taxas de juros para o pequeno, porque
essa taxa do MT-Fomento não dá, infelizmente, quase que juros de banco, e aí o produtor não dá
conta de pegar.
E isso é o futuro para a gente gerar emprego, renda, e agregação de valor na
agricultura familiar. Tudo o que for a favor da agricultura familiar terá o meu voto favorável, queria
deixar registrado nesta Casa.
Muito obrigado.
E até a próxima intervenção.
(O SR. DILMAR DAL BOSCO ASSUME A PRESIDÊNCIA.)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Suelme.
Suelme, até para avisar Vossa Excelência, nós estamos... E Vossa Excelência
precisa, urgentemente... Nós vamos entrar nesse debate, até na alteração ao projeto do Susaf, que
estamos alterando, colocando umas condicionantes melhores para a cooperativa, associativismo
dentro do projeto, para ter um aumento de produtividade que possa ter a licença simplificada.
Esse projeto realmente de agroindústria, incentivo, temos que buscar um
programa, um programa do jeito que está aqui, uma política estadual, mas um programa... tem o
Prodeic, e vão buscar de alguma maneira, tem o incentivo ou pela Desenvolve-MT, fica aqui o
Cattani e Vossa Excelência, vamos montar uma comissão aqui para discutir, mesmo sendo um ano
eleitoral, mas temos que produzir um projeto para que a gente possa, a partir de 2023, apresentar
uma proposta elaborada pela Assembleia Legislativa.
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Então, não tendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado. Vai à
2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 573/2021, de autoria do Deputado Eduardo
Botelho, que altera a Lei nº 8.464, de 04 de abril de 2006, que “dispõe, define e disciplina a
piscicultura no Estado de Mato Grosso e dá outras providências”. O parecer é favorável da
Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e Regularização Fundiária nos
termos do Substitutivo Integral nº 01, rejeitando a Emenda nº 01.
Coloco em discussão. Para discutir, Deputado Gilberto Cattani.
O SR. GILBERTO CATTANI - Obrigado, senhor Presidente.
Senhor Presidente...
(O SR. SECRETÁRIO PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA OFERECE O PROJETO AO
SR. GILBERTO CATTANI.)
O SR. GILBERTO CATTANI - Não, não precisa, não.
Primeiro quero agradecer o senhor por ter convocado essa comissão para discutir
sobre as pequenas agroindústrias, colocando o Suelme e eu nela. Eu fico muito agradecido.
E quero dizer, Suelme, que eu sou um desses caras. Antes, até eu botar os meus
pés aqui na Assembleia, eu tirava leite, minha esposa fazia queijo, e nós vendíamos na cidade - que
nem vender CD pirata - é assim que sobrevive o produtor. Se ele vai vender um frango caipira, seja
lá o que for... a nossa piscicultura está afogada em nosso estado.
Eu não quero aqui fazer uma crítica ao Susaf, de forma nenhuma, Dilmar. Eu acho
que toda a iniciativa é muito bem bem-vinda; porém, para você pertencer ao Susaf, você tem
primeiro que pertencer ao SIM do seu município. E isso é o grande entrave, nós temos uma
legislação igual para eu fazer uma casinha do queijo ou fazer um laticínio da Parmalat, entende? E é
isso que temos que mudar. Desde que botei os meus pés aqui, tenho tentado fazer isso, Suelme, e
esbarra naquilo que o senhor falou, Deputado: a questão sanitária.
Precisamos criar dentro do Estado de Mato Grosso uma legislação que permita,
com boas práticas, a pessoa fazer aquele queijo que a família dele come, há 400 anos, lá no sítio, e
nunca ninguém passou mal. Nós precisamos realmente dar essa definição.
Quanto a esse projeto de lei que me propus a discutir, senhor Presidente, de autoria
do Deputado Eduardo Botelho, eu fiz um substitutivo nele, porque nós identificamos ali que a
pessoa era obrigada a comprovar que tinha a propriedade há mais de dez anos. E depois foi feito
aqui outro substitutivo, dando possibilidades de que a pessoa não seja obrigada... a não ser
comprovar com coisas simples.
E nós entramos no entendimento aqui com o Eduardo Botelho, junto com o
secretário José Domingos, que a pessoa, com nota fiscal, por exemplo, de uma ração, pode
comprovar sua atividade e, dessa forma, ter o GTA.
Então, eu só queria esclarecer isso para as pessoas que nos procuraram falando
sobre esse projeto, que, de hoje em adiante, se esse projeto for aprovado, você pode ter a sua
piscicultura em qualquer instância, não precisa comprovar dez anos de propriedade.
Muito obrigado, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Gilberto
Cattani.
Esse projeto, quando foi em apreciação, aqui na discussão, eu até falei, que fica
difícil a comprovação. E essa modificação, na comprovação bem simplificada, ajuda aí o piscicultor
que tem um tanque, por exemplo, em caixa d’água.
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Então, parabéns aí pela modificação, o substitutivo integral e a emenda também
apresentados aqui.
E parabéns à comissão que deu o parecer agora para a primeira votação.
Então, coloco o projeto... Como não tem quem queira discutir, em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 779/2021, de autoria do Deputado Paulo
Araújo, que estabelece critérios para a venda de produtos químicos precursores ou capazes de serem
empregados na preparação de drogas e dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão
de Saúde, Previdência e Assistência Social.
Coloco em discussão. Para discutir, Deputado...
A Sr.ª Assessora da Mesa Diretora - Não, não...
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Não?
Ninguém que queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado. Vai à 2ª
discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei, nº 1.072/2021, de autoria do Deputado João
Batista, que institui o Dia Estadual do Policial Penal, no calendário oficial de eventos do Estado de
Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária.
Coloco em discussão. Ninguém que queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 697/2021, de autoria do Deputado Max Russi,
que dispõe sobre a estadualização do trecho da estrada municipal JC-15, que liga a rodovia BR364/163, no município de Jaciara/MT até a rodovia estadual MT-140, no município de Jaciara/MT, e
dá outras providências. O parecer é favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte
(EMENTA COMPLETA: DISPÕE SOBRE A ESTADUALIZAÇÃO DO TRECHO DA
ESTRADA MUNICIPAL JC-15 QUE LIGA A RODOVIA BR-364/163 (LAT 15º49´1.00’S LONG
55º13’45.00’0), NO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT ATÉ A RODOVIA ESTADUAL MT-140
(LAT 15º58’47.00”S LONG 55º18’26.00”0) NO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Coloco em discussão. Ninguém
que queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 884/2021, de autoria do Deputado Dr. João, que
institui o Programa Estadual de Bioinsumos e dá outras providências. O parecer é favorável da
Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária.
Coloco em discussão, ninguém que queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai à 2ª discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 879 de 2021, de autoria do Deputado Gilberto
Cattani, que atribui a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Jucemat, de ofício e sem ônus, de
remover a partícula ME ou EPP nos nomes empresariais das sociedades a ela vinculadas e dá outras
providências. O parecer é favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.
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Coloco em discussão. Ninguém que queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai à 2 discussão.
Em 1ª discussão, Projeto de Lei nº 1.011/2021, de autoria do Deputado Dilmar Dal
Bosco, que institui a Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional no
Estado de Mato Grosso. O parecer é favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social.
Coloco em discussão. Ninguém que queira discutir, coloco em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. (PAUSA) Dou por
aprovado. Vai à 2ª discussão.
E aquele projeto...
(O SR. PRESIDENTE E O SR. JOÃO BATISTA DIALOGAM.)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Eu só estava conversando aqui
com o Deputado João Batista, é um projeto importante para o Socioeducativo, mas ele também
entende que a gente pode votar já na semana que vem, em segunda, acredito não tem nenhuma
modificação na lei, até porque está precisando realmente desse projeto, projeto pelo qual tem que
dar os parabéns ao Deputado João Batista pela dedicação e cuidado à categoria.
Então, na semana que vem, Deputado, a gente põe para a apreciação e a Comissão
de Constituição e Justiça pode conceder o parecer já na pauta da semana que vem e pautar para a
segunda votação, na próxima semana.
EXPLICAÇÃO PESSOAL
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Então, nós vamos passar agora à
Explicação Pessoal.
Está por inscrição o Deputado Lúdio Cabral; depois, Deputado João Batista. Com
a palavra, Deputado Wilson Santos... desculpe, era o Deputado Wilson Santos; depois, Deputado
João Batista; depois, também, o Deputado Suelme.
O SR. WILSON SANTOS - Presidente, eu quero comunicar todos os colegas
Deputados e a sociedade que assiste este pronunciamento que, desde o último dia 14 de março,
Deputado Suelme, nós estamos apresentando um programa de televisão. Eu disse muitas vezes
“não” a convites que eu recebi em relação a isso, mas agora eu disse “sim”.
Então, a televisão chama-se Mato Grosso, o programa vai ao ar todos os dias das
18 às 19 horas; e depois é retransmitido também pela TV Cuiabá, Canal 11.1 e pela TV+, Canal
17.1.
E quero deixar o programa aberto aos colegas Deputados.
Qualquer colega... Deputado Toninho de Souza, que é um profissional da área,
experiente, um mestre nessa área; Deputado Cattani, Deputado Thiago, Deputado Suelme, Deputado
Dilmar, todos os colegas Deputados.
O programa está à disposição para que vocês possam, também, apresentar as suas
proposições, debatermos.
Amanhã, nós estaremos gravando com o Deputado Eduardo Botelho, é um quadro
chamado Cara a Cara.
E nós vamos deixar o programa à disposição dos colegas Deputados.
O outro tema, senhor Presidente, é sobre o projeto que apresentei nesta Casa, que
propõe a colocação de câmeras no uniforme dos policiais, nos capacetes e nas viaturas.
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Por que é que eu apresentei esse projeto? Porque os números são contundentes,
contra fatos não há argumento. O Jornal Folha de São Paulo trouxe recentemente, Deputado Thiago,
a seguinte estatística: no segundo semestre de 2019, no segundo semestre de 2020 e também no
segundo semestre de 2021, Deputado Toninho... A polícia de São Paulo, no segundo semestre de
2019, em confronto com meliantes, 165 homicídios. No ano seguinte, 2020, 110 mortes.
E, a partir de então, começou a polícia de São Paulo a usar as câmeras nas fardas,
nos capacetes dos policiais e também nas viaturas. Sabem para quanto caiu o número de mortes
nesses confrontos? De 165, em 2019; de 110 de 2020, para dezessete, dezessete homicídios.
O projeto está aqui na Casa, já estava pautado para ser votado, eu não sei por que
razão ele desapareceu de pauta. Parece-me que houve um substitutivo.
Eu quero só avisar a Comissão de Segurança que eu vou atrás do substitutivo, é
um direito que qualquer colega tem, mas regimentalmente tem quinze dias para devolver. Se a
comissão não votar o projeto, trazê-lo de volta ao Plenário, o Presidente da Casa tem prerrogativa
para resgatar a matéria e pautar aqui.
Então, essa matéria não vai ser engavetada.
Essa matéria, quer queira ou não, será apreciada no Plenário. Qualquer colega tem
direito de votar a favor e também contra, pedir vista, que é...
Eu quero dizer, com um pouquinho de experiência, que a roda da história sempre
roda para frente, amigo. Mais dia, menos dia, a polícia vai usar essas câmeras. Inclusive, o secretário
Bustamante já disse que é favorável. Já deu parecer ao governador que ele é favorável, e essas
câmeras serão, sem dúvida, um álibi para o bom profissional, que... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Vou conceder mais um minuto,
já concedi um minuto, mais um minuto a Vossa Excelência.
O SR. WILSON SANTOS - Na verdade, Presidente, regimentalmente, eu tenho
direito a dez minutos, a Explicação Pessoal no Regimento ganha 10 minutos, não são três. Não sei
por que acabaram com as quatro sessões, agora só temos uma, não sei por que é... Ninguém quer
mais debater nesta Casa, todo mundo está com ojeriza a microfone... (RISOS) Uma bobagem, se
aqui a gente não puder debater, vai fazer onde?
Então, nós vamos respeitar todos os prazos regimentais, mas eu vou fazer questão
de trazer esse projeto aqui. Esse projeto vai ter que voltar e ser pautado, respeito a opinião de
qualquer colega, inclusive o voto contrário, sou um democrata.
Agora, quero avisar que, mais dia, menos dia, toda a Polícia Militar de Mato
Grosso estará usando essa câmera no seu uniforme, no seu capacete, nas viaturas. E isso é bom,
principalmente para o profissional, principalmente quando for acusado de um procedimento
exagerado, desproporcional e ilegal, ele tem as câmeras... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Mais um minuto então para
encerrar, e vou passar para o Deputado João Batista.
O SR. WILSON SANTOS - (RISOS) ...As câmeras é que produzirão imagem e
áudio para a sua defesa, senhor Presidente, porque, às vezes, muito policial qualificado, preparado, é
acusado injustamente, e ele não tem, Deputado Suelme, as imagens para defendê-lo, não tem o áudio
para defendê-lo.
Então, com certeza, isso é algo modernizante. A polícia de Rondônia já utiliza, a
de São Paulo já utiliza, a de Santa Catarina, e o Brasil inteiro... Não tem como voltar, a roda vai para
frente.
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Se o policial, especialmente o bom policial, quer ter proteção ao seu trabalho, às
abordagens que faz, com certeza, ele será favorável a esse instrumento na sua farda, no seu capacete,
e no seu ambiente de trabalho.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Obrigado, Deputado Wilson
Santos.
Com a palavra, Deputado João Batista.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Senhor Presidente, quero começar a
minha fala aqui, já dizendo para o Deputado Wilson Santos que os bons policiais do Estado de Mato
Grosso não têm nada a esconder de ninguém.
As polícias do Estado de Mato Grosso não fazem nada escondido, não têm
problema nenhum de serem fiscalizadas, de serem acompanhadas, tanto é que, como o próprio
Deputado Wilson Santos falou aqui, a Secretaria de Segurança Pública já está com essa
regulamentação pronta para a utilização das câmeras. Porém, o que o Deputado Wilson apresentou
aqui é um projeto obrigando a colocação nas viaturas e nos uniformes. Obrigando!
E isso faz com que amanhã, ou dentro do prazo em que a lei define, dentro de um
ano - não é isso? -, que o Estado tenha que comprar essas câmeras e instalar obrigatoriamente na
farda de cada um dos policiais. E não é bem assim que está sendo regulamentado pela Secretaria de
Segurança.
Lá na Secretaria de Segurança está sendo feita a regulamentação com a
participação de especialistas na área de segurança, e esses especialistas não são os “logos” da vida,
não são aqueles que participam de seminários, de palestras, e depois se acham no direito de ir nos
bancos, nas universidades e falar o que é que é bom para a segurança pública aqui no nosso estado.
Os especialistas são aqueles que saem de madrugada com fuzil na mão e o peito à mostra, trocando
tiro com bandido para defender a sociedade. Esses são os especialistas, os que estudam a teoria, mas
que também praticam.
E eu quero dizer, Deputado Wilson Santos, que eu fiz questão, depois da
apresentação do seu projeto, de ler e fazer uma análise nos anuários do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública. E Vossa Excelência tem razão, os índices de homicídios, ou índices de letalidade
policial, como bem colocou o Deputado Wilson Santos, caíram no Espírito Santo, caíram em São
Paulo, caíram em Rondônia; mas caíram em Pernambuco, que não tem câmeras instaladas; caíram
no Amazonas... Todos os índices, todos os índices de violência... E isso não foi por causa das
câmeras, isso foi por causa da pandemia.
Os únicos índices que aumentaram foram de violência doméstica. Foi de violência
doméstica, exatamente porque os camaradas aproveitam a pandemia para encher a cara e vão lá
querer bater na mulher dentro de casa.
Agora, essa justificativa de que a câmera é para reduzir a letalidade policial não é
justificável.
No Estado de Mato Grosso, a letalidade policial só aumenta quando os criminosos
abusados resolvem ir para cima da polícia.
Um dia, o Deputado Wilson me fez uma pergunta: “mas, João, você é favorável
que a polícia mate bandido?” O que eu respondi? Eu falei que não; ao contrário, independentemente,
seja criminoso ou não, esse indivíduo tem um pai, uma mãe, tem um filho. Seria muito desrespeitoso
da minha parte dizer que eu quero ver criminoso morrer na mão da polícia, eu não vou fazer isso. Eu
tenho filhos pequenos, eu tenho parentes, não quero ver isso acontecer.
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Agora, o que nós não podemos é titubear, como diz lá no Nordeste, na hora de
agir. O que não podemos é criar para o policial uma restrição desnecessária na hora em que ele tem
que agir para defender a sociedade. Imagina naquele momento em que um policial sniper está ali,
que um criminoso tem um refém, e que ele pode matar um adolescente, pode... (TEMPO
ESGOTADO)
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - E que ele está com a faca no pescoço
ou uma arma no pescoço de um cidadão de bem, que é arrimo de família, que pode ter cinco, seis
filhos pequenos em casa esperando por ele. E aí o policial não vai agir?
Na verdade, o policial tem o dever de agir. Só que quando nós criamos uma lei
obrigando que o governo compre essas câmeras e coloque em cada policial... E aí, a Secretaria de
Segurança Pública está sendo responsável quando cria critérios: quais sãos as forças que utilizarão?
Em que momento? Quando que isso vai inibir a ação policial, colocando em risco a vida do
cidadão?
Quando a Secretaria de Segurança Pública cria critérios baseados em estudos
realizados por especialistas, aí, sim, nós apoiamos. Não necessariamente criar uma lei que obrigue a
colocação de forma indistinta em todas as forças.
Imagine o Bope entrar em uma mata em que os bandidos do novo cangaço já têm
diversos elementos, elementos-surpresa, eles já têm todo o conhecimento de área. E esses policiais
titubeando, tudo com medo da câmera, eles já entram com receio. Vai voltar todo mundo morto, vai
voltar todo mundo no saco preto, porque nós não olhamos, não ouvimos os verdadeiros especialistas
da segurança pública.
Então, voto contra, vou trabalhar para que não passe deste Parlamento, respeito o
ponto de vista do Deputado Wilson Santos, um estudioso, um excelente parlamentar, tem serviço
prestado ao Estado de Mato Grosso, mas nessa matéria eu vou votar contra, vou buscar... (TEMPO
ESGOTADO)
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Com a palavra, Deputado
Suelme.
O SR. SUELME FERNANDES - Presidente, eu queria dizer primeiro ao
Deputado Wilson Santos que vou assisti-lo todos os dias. É sempre um prazer poder ouvi-lo, é
sempre um ensinamento, é inesgotável uma conversa com Vossa Excelência, e para nós, matogrossenses, vai ser uma honra poder ter a opção de ouvi-lo, nos horários televisivos; demorou
demais, já deveria ter vindo...
Eu sei que vão vir bastidores da política e ter análise sensata, inteligente, da
conjuntura nacional, internacional. É uma grande contribuição para o amadurecimento, para os
debates da boa política de Mato Grosso. O senhor já é memória, também, da política matogrossense, e foi para o combate com Dante de Oliveira, foi para o combate com Hermes de Abreu,
tantos e tantos aqui, não vou citar para a gente não suscitar algum tipo de vaidade, mas Vossa
Excelência será muito bem vindo.
Conte comigo no que puder, principalmente na audiência de todo o seu programa.
Queria só pontuar, finalmente, senhor Presidente, um tema que eu debati
anteriormente, e esta Assembleia não pode ficar calada sobre o projeto da Amazônia Legal de dois
deputados federais deste estado, um chamado Neri Geller, do município de Lucas de Rio Verde; e o
outro, o deputado federal chamado Juarez, do município de Sinop; um é o relator e o outro
proponente - pasmem - querem tirar do mapa a Amazônia mato-grossense. Pasmem!
Mato Grosso é o único estado que tem um nome em apologia à vegetação: Mato
Grosso. Quando os irmãos Paes de Barros acharam... quando, em 1731, descobriram o ouro em Vila
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Bela, eles perceberam que aquela vegetação não era a mesma do cerrado, aí, denominou-se este
estado como Mato Grosso. A existência desse nome está relacionada à Amazônia, Deputado Wilson,
o senhor sabe disso. Não dá para tirar o nome de Mato Grosso do mapa, nem do mapa e nem dos
Estados Federados Brasileiros.
Então, isso é um absurdo, e esta Assembleia tem que se posicionar. O Deputado
Neri se pôs aberto para debater.
Amigo Neri e amigo Juarez, não entrem nessa, é muito ruim, Mato Grosso vai
perder com isso. Nós recebemos 124 milhões do Fundo Amazônia, de recursos internacionais, para a
questão da preservação do meio ambiente.
Em ciência e tecnologia, a Capes paga até cinco reais a mais, de um para cinco
reais o investimento em tecnologia, porque se trata da Amazônia.
Nós, na meta da...
O Sr. Wilson Santos - Suelme, o senhor me permite um aparte?
O SR. SUELME FERNANDES - Sim, senhor; fique à vontade, Excelência.
O SR. WILSON SANTOS - Eu não suportei ficar ali ouvindo...
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Eu vou fazer aqui o seguinte. O
Deputado Wilson tem toda razão. Com essa questão da pandemia aí, foram alteradas algumas coisas,
era bom esse debate, importantíssimo. Eu vou conceder três minutos para Vossa Excelência; depois,
retorna ao Suelme de novo se ele quiser terminar.
O SR. WILSON SANTOS - Obrigado, Excelência.
Nós somos dois professores que valorizamos o debate, e faz tempo que não
acontece isso aqui.
Eu fiquei ali, inquieto, ouvindo Vossa Excelência, e concordo plenamente com
tudo que o senhor disse em relação ao infeliz projeto do Deputado Juarez Costa, porque ele abusa
um pouquinho da inteligência de todos nós.
Como é que ele vai tirar um bioma inteirinho? Ele vai levar esse bioma para onde?
E dá para tirar um bioma daqui, colocar ali, por um projeto? Então, vamos fazer aqui um projeto
para trazer Cancún e colocar aqui no Coxipó do Ouro; vamos trazer o Havaí e colocar ali em Santo
Antônio, as ilhas de Bali, Ibiza... vamos trazer tudo para cá! É tão simples assim? Um absurdo! O
Deputado se expôs muito.
Depois, tem o seguinte... E, caso fosse possível fazer isso, caso fosse possível, os
investimentos no estado podem abrir mão dos financiamentos da Sudam? A Sudam foi criada em
meados da década de 1960, ela foi a grande responsável pelo desenvolvimento econômico de Mato
Grosso: a Coca-Cola assentou-se em Várzea Grande; a Sadia, idem, por financiamentos da Sudam.
As principais agropecuárias do estado só tiveram condições de se implantar em Mato Grosso com o
dinheiro da Sudam, que, além de ser volumoso, era barato.
Mato Grosso é, de todos os estados da Amazônia, desde os anos 60, o que mais
amealhou recursos da Sudam.
Então, é de uma infelicidade essa proposta do Deputado Juarez Costa que chama a
atenção. Inclusive, na Comissão de Meio Ambiente, apresentei um requerimento já aprovado, por
unanimidade, de convidar - até porque não temos poder para convocar - o Deputado Juarez Costa e
o Deputado Neri Geller, que foi nomeado relator, e que, antes de pegar o projeto em mão, já
anunciou que vai dar parecer favorável; antes de ser nomeado relator, já anunciou que vai ser a
favor.
O mundo todo está observando isso, a Floresta Amazônica é a menina dos olhos
do planeta. Há uma legislação clara que na Floresta Amazônica o limite é 20% de desmatamento. O
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que nós temos que fazer é estudar a floresta, entender a sua biodiversidade e tirar dela, de maneira
racional, equilibrada e sustentável, as maravilhas que essa floresta tem.
Nós nem sequer conhecemos a floresta e aí queremos torná-la inimiga. Ah,
derrubar floresta para quê? Para plantar mais produto barato? E quando é que vamos industrializar o
estado? Nós seremos condenados eternamente a um produtor... (TEMPO ESGOTADO)
O SR. WILSON SANTOS - E somos condenados? Apesar de sermos campeões
em produção de soja, de algodão, de milho, nós não chegamos a 1,8 do PIB Nacional, por quê?
Porque produzimos produtos baratos. Mas dá para transformar o barato num produto que agregue
valor, é o caminho da industrialização, do ecoturismo, da biodiversidade, mas infelizmente os
nossos representantes em Brasília nos fazem essa vergonha nacional e internacional.
Mas estaremos aqui, Suelme, onde quer que o senhor esteja; na trincheira em que o
senhor estiver, nós estaremos levando a nossa voz e a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Concedo a volta aí, um aparte
para a conclusão do Deputado Suelme.
O SR. SUELME FERNANDES - Muito obrigado, Presidente.
Wilson Santos, muito obrigado pelas contribuições.
Eu queria ressaltar aqui que o Deputado Allan Kardec e o Deputado Lúdio já se
manifestaram também favoráveis a um amplo debate nesta Casa. Nós temos aqui a questão da
produção também de água, a Amazônia hoje é responsável pela evaporação e a produção das
chuvas, que hoje podem fazer com que o agronegócio seja viável. E existe toda uma produção dos
rios voadores, que já está comprovado tecnicamente que é da evaporação da Amazônia, a Amazônia
não... O solo amazônico, apesar da exuberância de floresta, não tem tanta riqueza que possa
sustentar uma atividade econômica do agronegócio, vai ficar um custo muito elevado e inviável.
Isso é um projeto que joga mais para plateia, para agradar meia dúzia de cabo
eleitoral, do que propriamente de responsabilidade técnica, ambiental. Os doutores de Mato
Grosso... E eu mando um abraço para o meu amigo Domingos, que é doutor em biologia da
Universidade Federal de Mato Grosso, meu conterrâneo, de Sinop; ele está com cabelo em pé, está
assustado com a ideia de canetarem e, numa canetada, tentarem arrancar Mato Grosso da Unidade
Federada Brasileira, porque tirar a Amazônia é tirar “o Mato Grosso”, tirar o nome deste estado que
orgulha a nossa Nação brasileira.
Além disso, a retirada do bioma amazônico vai criar prejuízo nas cadeias
produtivas, porque as indústrias, como bem disse o Wilson Santos, 75% de imposto de renda... é
menor através de produtos industrializados por se tratar de Amazônia Legal. Nós podemos perder
esse incentivo, a industrialização que levou várias indústrias, inclusive de biodiesel para a região
norte do estado.
Deputado Wilson Santos, mais um aparte.
O SR. WILSON SANTOS - Trinta segundos.
Senhor Presidente, primeiro, eu quero parabenizar o Deputado Suelme pela
felicíssima sensibilidade de trazer esse tema aqui, uma pena que ficamos só nós dois, era para
estarmos aqui com o plenário lotado e todo mundo trazendo a sua opinião.
Eu conversava com o Deputado Dilmar aqui agora, e o Deputado Dilmar colocou
uma coisa que poderá acontecer. Se essa loucura de fato for concretizada, a produção estadual
poderá sofrer um boicote internacional.
O Governo de Mato Grosso foi lá à Escócia e assinou uma série... É signatário de
uma série de tratados internacionais, de preservação da questão ambiental. Não brinque com esse
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assunto que os países compradores passam a boicotar a compra de toda a produção nossa, e levar
nossa economia primária à bancarrota.
Eu quero aqui parabenizar o Deputado Dilmar, porque de fato é um risco que nós
corremos, de, em breve, termos aí algo muito mais grave.
Parabéns, Deputado Suelme.
O SR. SUELME FERNANDES - Finalizando, Deputado Wilson, temos 148
assentamentos rurais dentro da Amazônia, são os povos da floresta mato-grossense, os nossos povos
da floresta, assim como tem no Pará, em Mato Grosso tem, assentamentos do Intermat, Incra, Banco
da Terra, e tantos outros assentamentos.
Nós não podemos meter uma canetada e pôr em ameaça essas áreas, os rios
Juruena, Teles Pires; colocar em ameaça o potencial desse bioma que pode produzir tanta riqueza
para o mundo, ainda inexplorado.
Nós precisamos saber o valor genético disso para podermos ganhar fora da flora,
da fauna, animais, e do turismo sustentável, como nós temos várias pousadas, lá em Alta Floresta,
que é uma cidade linda, o nome mais lindo de cidade “Alta Floresta”, que é uma homenagem à
Amazônia; Guarantã é um nome de uma cidade, uma referência à Amazônia; Aripuanã, e tantas
outras; Juruena é referência à nossa riqueza amazônica.
Nós, aqui neste Parlamento, enquanto eu estiver, Excelência, nem que seja uma
voz sozinha, solitária, eu vou me posicionar contra isso, em respeito aos povos indígenas, às
populações tradicionais e aos assentados deste estado, e principalmente ao maior patrimônio deste
estado que se chama: “Mato Grosso”. Não se esqueçam disso... Não mato fino, muito bem
lembrado.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (DILMAR DAL BOSCO) - Não havendo mais ninguém
inscrito na Explicação Pessoal, eu declaro... Antes de declarar encerrada, convoco todos os
Deputados para a nossa sessão, na próxima semana, na quarta-feira, no horário regimental.
Declaro encerrada a presente sessão. (LEVANTA-SE A SESSÃO)
(COMPARECERAM À SESSÃO OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS: BLOCO
ASSEMBLEIA FORTE: EDUARDO BOTELHO, PAULO ARAÚJO, DR. JOÃO, DILMAR DAL
BOSCO, WILSON SANTOS, DR. GIMENEZ, XUXU DAL MOLIN, OSCAR BEZERRA,
TONINHO DE SOUZA, ULYSSES MORAES, THIAGO SILVA E CARLOS AVALLONE.
BLOCO RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA: VALDIR BARRANCO, 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: SEBASTIÃO REZENDE E JANAINA RIVA.)
Revisão: Eunice José de Souza;
Ivone Borges de Aguiar Argüelio.
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