ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022, ÀS 17H41MIN.

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)
(NÃO HÁ ATA A SER LIDA)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Convido o Deputado Faissal
para assumir a 2ª Secretaria e o Deputado João Batista para assumir a 1ª Secretaria.
(OS SRS. DEPUTADOS JOÃO BATISTA DO SINDSPEN E FAISSAL ASSUMEM A 1ª E 2ª
SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.).
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Peço ao Deputado Faissal para
fazer a leitura da Ata.
O SR. 2º SECRETÁRIO (FAISSAL) - Senhor Presidente, não há Ata a ser lida.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Que pena, Faissal. Estava
querendo ouvir sua voz.
O SR. FAISSAL – E eu queria falar tanto nesta Sessão.
(PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Deputado João Batista, para
fazer a leitura do Expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO (JOÃO BATISTA DO SINDSPEN) - Senhor Presidente,
de antemão, eu queria cumprimentar aqui todo o pessoal dos sindicatos dos delegados, escrivães e
investigadores da polícia civil que se encontram aqui presentes e dizer, Presidente, que também não
há Expediente a ser lido.
(SEGUNDA PARTE – APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES)
(NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Vamos ao Pequeno Expediente.
Alguém quer usar a Tribuna?
Deputado Delegado Claudinei.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI - Senhor Presidente, rapidinho.
Quero também cumprimentar meus colegas delegados, doutora Maria Alice,
doutor Lindomar, outros delegados que estiveram presentes, sempre representando bem nosso
sindicato, nossa associação dos delegados, esse pessoal do sindicato dos escrivães, investigadores
que também estão aqui deixar um abraço para eles também. Estou sempre à disposição.
E, na verdade, senhor Presidente, eu queria só confirmar, porque nós recebemos
duas mensagens, a primeira, que o Deputado Dilmar encaminhou, que é a de alteração de dois
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artigos, 174 e 175 do Estatuto, da Lei Complementar 407, e eu só queria confirmar com o senhor se
realmente essa mensagem só diz respeito, acho que o senhor não leu toda a mensagem, no art. 176
inciso VI, o art. 176 é sobre as indenizações que a polícia civil tem direito, e o inciso VI acrescenta,
então, essa regulamentação do sobreaviso, que é essa verba indenizatória para a polícia civil, que
terá direito quem tiver no atendimento de chamadas a qualquer hora - inciso VI. Então, é uma
regulamentação do sobreaviso. Aquela primeira mensagem que foi-nos encaminhada dizia respeito
às horas-extras, que seriam pagas em 1/4 do valor normal da hora normal. Então, acho que ficou só a
questão da verba indenizatória, no inciso VI, que é devido ao sobreaviso de quem está ali mesmo,
não estando na delegacia, mas está ali e a qualquer momento pode ser acionada, a qualquer hora, de
madrugada, depois do horário normal de expediente.
Então, é só para confirmar isso, Presidente, e agradecer todos os Deputados que
atenderam nosso chamado, o chamado da Presidência, da Mesa Diretora, para estarem conosco hoje
votando essa mensagem do governo importantíssima para a motivação, principalmente a motivação
dos nossos policiais civis do Estado do Mato Grosso para terem realmente essa verba indenizatória,
que é uma luta antiga, como eu disse, de todos policiais civis na ativa, quem já se aposentou também
e dos sindicatos envolvidos.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Deputado Dilmar Dal Bosco.
O SR. DILMAR DAL BOSCO - Deputado Delegado Claudinei, obrigado pela sua
participação.
Realmente na hora da convocação do Presidente Deputado Eduardo Botelho eu
estava na Casa Civil, estávamos para entrar em reunião com o secretário Bustamante, doutor Mário,
doutor Marcial, Dr. Jean, que entrou na reunião.
A primeira redação realmente, vossa excelência tem razão, na primeira redação
que dessa mensagem ficava acrescentado o inciso VI do art. 174 e também ficava acrescentado o
art. 175 A, mas daí, por entendimento dos representantes que lá estavam, junto com o secretário
Galo e o Bustamante, só fizemos essa alteração, não o que estava na primeira redação. Então, nós
trouxemos a Mensagem 76 só acrescentando o inciso VI ao artigo 176, que é o que vossa excelência
acabou de mencionar aí, que é atendimento de chamada a qualquer hora, que eu expliquei aqui na
justificativa no que eu comentei quando li a mensagem do governo aqui, que é um serviço já
prestado pelos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso. Nós só fizemos essa alteração e não da
redação anterior, que eu coloquei até no grupo dos Deputados.
Então, obrigado, Deputado Claudinei, por chamar a atenção quanto à primeira
redação e a nova que nós estamos aprovando, mas a nova que está sendo aprovada foi com aval de
toda categoria, que esteve reunida com o secretário Galo, o secretário Bustamante e também o
secretário Basílio e o procurador da Casa Civil, doutor Daniel.
Era isso o que eu tinha para esclarecer, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Ok. Com o Delegado Claudinei
satisfeito agora, está tudo ok.
GRANDE EXPEDIENTE
(NÃO HOUVE GRANDE EXPEDIENTE)
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Então, vamos suprimir, encerrar
o Pequeno Expediente e vamos para a Ordem do Dia.
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Em 2ª votação, Projeto de Lei Complementar nº 33/2022, Mensagem nº 76/2022,
de autoria do Poder Executivo, que acrescenta dispositivo na Lei Complementar nº 407/2010, que
dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai ao Expediente.
EXPLICAÇÃO PESSOAL
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Quero agradecer imensamente
todos os Deputados que atenderam a convocação do Presidente, atenderam a convocação do
governo, entendendo a necessidade, todos compareceram praticamente. Tem 18 Deputados
participando da Sessão, então, realmente agradeço imensamente a todos os Deputados que
atenderam a minha convocação.
(A DEPUTADAD JANAINA RIVA FALA FORA DO MICROFONE – INAUDÍVEL.).
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Muito bem, Janaina. Você falou
que estou com moral. Não. Nós estamos com moral. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso não
se furtou em nenhum momento, os Deputados, tinha gente viajando, parou na estrada e outros foram
para atender. Então, a Assembleia fez o seu papel. Na semana passada votamos todos os pacotes de
leis, fizemos oito Sessões aqui dentro.
Nós podemos dizer o seguinte Toninho: estamos de cabeça erguida, cumprimos o
nosso papel e vamos continuar nessa mesma caminhada.
Alguém ainda quer usar a Tribuna?
Deputado João Batista.
O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN - Senhor Presidente, eu só queria chamar
a atenção aqui da Secretaria de Infraestrutura, e até pedir, aproveitando o líder de governo,
Deputado Dilmar Dal Bosco, que aqui se encontra.
Nós recebemos alguns expedientes do pessoal de Nobres e Rosário Oeste
querendo tratar sobre a 241, que é aquela rodovia que sai de Nobre e liga a Bom Jardim, que é uma
área turística, uma área que tem vários assentamentos e que o asfalto está praticamente mais buraco
do que asfalto.
Então, queremos chamar a atenção, e vamos fazer uma indicação para que a Sinfra
faça um trabalho de tapa-buracos lá, já deixando registrado e reforçar principalmente ao líder de
governo que possa acionar a Secretaria de Infraestrutura para dar uma resposta o mais rápido
possível, até porque ali há escoamento da produção, dos pequenos produtores. Como eu já falei aqui,
dá acesso à área turística da região e com certeza isso propicia para que muitos acidentes aconteça.
Então, reforço esse pedido para que a Secretaria de Infraestrutura possa fazer um
serviço de tapa-buracos na 241, saindo de Nobres até a região de Bom Jardim.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Ninguém mais quer usar a
tribuna?
ENCERRAMENTO DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Então, eu declaro encerrada a
Sessão e convoco Sessão para a próxima quarta-feira - Sessão Ordinária da próxima quarta-feira.
Está encerrada a Sessão. (LEVANTA-SE A SESSÃO).
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(COMPARECERAM À SESSÃO OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS: BLOCO ASSEMBLEIA
FORTE: EDUARDO BOTELHO, SEBASTIÃO REZENDE, PAULO ARAÚJO, DILMAR DAL
BOSCO, DR. GIMENEZ, TONINHO DE SOUZA, XUXU DAL MOLIN, DR. JOÃO, CARLOS
AVALLONE. BLOCO RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA: JANAINA RIVA, DELEGADO
CLAUDINEI, VALDIR BARRANCO, JOÃO BATISTA DO SINDSPEN E LÚDIO CABRAL.
BLOCO PARLAMENTARES UNIDOS: FAISSAL, MAX RUSSI, GILBERTO CATTANI E
VALMIR MORETTO. DEIXARAM DE COMPARECER OS SRS. DEPUTADOS: WILSON
SANTOS, ULYSSES MORAES, THIAGO SILVA, PROFESSOR ALLAN KARDEC, DR.
EUGÊNIO E ELIZEU NASCIMENTO.)
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