ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSCRIÇÃO DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2022, ÀS 17H.

PEQUENO EXPEDIENTE
(ABERTURA DA SESSÃO)
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Em nome de Deus e do povo do
Estado de Mato Grosso, declaro aberta a presente Sessão.
(PRIMEIRA PARTE – LEITURA DA ATA)
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Convido o Deputado João Batista para
ocupar a 2ª Secretaria e convido o Deputado Toninho de Souza para ocupar a 1ª Secretaria.
(OS SRS. DEPUTADOS TONINHO DE SOUZA E JOÃO BATISTA DO SINDSPEN ASSUMEM
A 1ª E 2ª SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE.)
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Solicito ao Deputado João Batista que
faça a leitura da Ata da última Sessão.
(O SR. 2º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
31 DE MARÇO DE 2022, ÀS 14H.)
O SR. 2º SECRETÁRIO (JOÃO BATISTA DO SINDSPEN) – Lida a Ata,
senhora Presidente.
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Lida a Ata, eu a coloco em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Os favoráveis
permaneçam como estão. (PAUSA) Está aprovada a Ata.
(PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE)
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Solicito, agora, ao Deputado Toninho
de Souza que faça a leitura do Expediente.
(O SR. 1º SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DO SEGUINTE EXPEDIENTE: OFÍCIO Nº
66/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO VETO TOTAL AO PROJETO DE
LEI Nº 380/2019; OFÍCIO Nº 67/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO VETO
TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 904/2019; OFÍCIO Nº 68/2022, DO GOVERNO DO ESTADO,
ENCAMINHANDO VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 899/2019; OFÍCIO Nº 69/2022, DO
GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº
265/2019; OFÍCIO Nº 70/2022, DO GOVERNO DO ESTADO, ENCAMINHANDO VETO
TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 945/2020; OFÍCIO Nº 77/2022, DO GOVERNO DO ESTADO,
ENCAMINHANDO A MENSAGEM Nº 76/2022.)
O SR. 1º SECRETÁRIO (TONINHO DE SOUZA) – São esses os Expedientes,
senhora Presidente.
(SEGUNDA PARTE – APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES)
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Lidos os Expedientes, vamos passar
agora para o Pequeno Expediente.
Primeiro inscrito, representante da Polícia Civil da nossa Casa de Leis, Deputado
Claudinei Lopes.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI – Senhora Presidente, colegas Deputados...
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A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Só um minuto, Deputado, vou pedir
para aumentar o volume, porque não estamos te ouvindo, só um minuto.
Fala novamente, por gentileza.
O SR. DELEGADO CLAUDINEI – ...melhorou aí?
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Melhorou, por favor...
O SR. DELEGADO CLAUDINEI – Obrigado, senhora Presidente, nós
mobilizamos, fizemos contato com Deputados, e espero que tenhamos esse quórum mínimo para
votarmos, prazo final hoje.
Na semana passada, até cobrei que a Polícia Civil tivesse o mesmo tratamento que
a Polícia Militar na questão de regulamentar as horas extras, porque o pessoal sofre muito com isso.
Todas as categorias, assim como a Polícia Militar, merecem o pagamento dessas horas extras
também.
A Polícia Civil há muito tempo está nessa luta com os nossos representantes de
sindicatos, todos os escrivães, investigadores, delegados, assim que souberam dessa aprovação da
regulamentação, aprovação que tivemos na Assembleia, semana passada, beneficiando policiais
militares... É claro que toda categoria, além de cobrar os sindicatos respectivos, também me cobre,
porque eu sou hoje quem representa a Polícia Civil na Assembleia.
E como não tenho essa proximidade, essa afinidade com o governador, porque eu
acho que é o governador que tem que dar a palavra final e decidir, depois que o secretário de
Planejamento faz todos os cálculos, o impacto financeiro, o secretário da Casa Civil também faz o
trâmite, mas é o governador que tem que decidir.
Eu sempre peço o apoio, principalmente, do nosso Presidente Botelho, que sempre
está apoiando as nossas causas da Polícia Civil, e quero agradecer também ao Líder do Governo,
Deputado Dilmar, que teve a sensibilidade de levar e acompanhar até a direção da nossa Polícia
Civil... Dr. Mário e outros representantes da direção geral da Polícia Civil, nessa batalha para
regulamentar, realmente, o nosso estatuto da Polícia Civil, que dependeria de decreto do governador.
O estatuto já previa o mínimo de 50% a mais, que deveriam ser pagas essas horas
extras, regulamentando também quem está de sobreaviso, principalmente no interior, às vezes você
está em casa, mas está de sobreaviso. Surgiu uma chamada urgente na delegacia, você tem que estar
lá acompanhando a diligência, ouvindo vítimas, acompanhando boletim de ocorrência na delegacia e
tomando todas as providências.
Então, ficamos muito felizes nesse reconhecimento, apesar de o projeto que
chegou para nós ter diminuído para um quarto, no mínimo um quarto; mas, como tem esse mínimo,
agora aprovaremos essa lei urgente hoje, depois continuaremos a negociação com o Governo sobre a
questão de aumentar esse valor, pelo menos de 50% a mais no valor da hora extra normal para os
policiais civis do Estado de Mato Grosso.
Então, mais uma vez, conto com o apoio dos colegas Deputados para votarmos,
pelo menos 13 Deputados, que é o que nós precisamos para aprovarmos projeto de lei
complementar, alteração da Lei Complementar nº 407, o nosso estatuto da Polícia Civil.
Peço o apoio de todos os colegas para aprovarmos essa alteração no nosso estatuto,
para depois continuarmos as negociações mais tranquilas com o Governo do Estado.
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (JANAINA RIVA) – Próximo inscrito é o Deputado Carlos
Avallone.
O SR. CARLOS AVALLONE – Senhora Presidente, senhores Deputados e
imprensa aqui presentes... Bom! Passado esse momento do calendário eleitoral, que era o dia 2, para
que pudesse haver a janela de transferências e que as pessoas pudessem estar, vamos dizer, filiadas
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nos seus partidos, para que houvesse a formação das chapas que acontecerá no período da
convenção; isso terminou ontem, no sábado, melhor dizendo, agora nós estamos num novo
momento.
As chapas vão ser construídas dentro das suas federações ou dentro dos seus
partidos. Passado isso, temos que voltar ao dia a dia da política, ao dia a dia do Estado e das nossas
coisas. Participamos, hoje de manhã, da posse dos novos secretários e da despedida dos secretários
que deixaram o Governo e temos que voltar o atendimento das nossas bases.
Eu recebi, nesse final de semana, fotos de Colniza que me deixaram bastante
sensibilizado, a MT-206, que dá acesso até a divisa com Rondônia e com Amazonas, numa situação
de total falta de trafegabilidade, várias pontes caídas, um momento muito difícil, muita chuva, sem
dúvida nenhuma.
Apesar das máquinas que foram destinadas para Colniza, e nós já agradecemos ao
governador Mauro Mendes e ao secretário Padeiro, apesar de todo o esforço de Taquaruçu, de Três
Fronteiras, do Guariba e de todos os moradores daquela região, mesmo assim as estradas estão
intrafegáveis lá.
Precisamos de um apoio rápido, assim que as chuvas terminarem. Nós temos um
projeto, eu, Deputado Dilmar Dal Bosco, que é o nosso Líder, estivemos lá com o secretário, nós
precisamos fazer uma recuperação completa da 206, ela precisa começar logo após as chuvas, os
projetos estão muito bem encaminhados, faltava só uma questão de licença ambiental.
Eu peço à equipe valorosa da nossa Sinfra que esteja preparado para que, no final
das chuvas, no início do tempo seco, possamos entrar lá. E aí, Líder Dilmar Dal Bosco, eu peço que
a gente vá junto lá, assim que termine a chuva, para que aquele projeto que está em andamento seja
efetivado, que está totalmente intrafegável a 206, uma situação muito difícil para aquela região.
Um abraço ao prefeito Miltinho, ao Valzinho, nosso presidente do PSDB, aos
vereadores de lá e a população... (TEMPO ESGOTADO)
(O SR. JOÃO BATISTA DO SINDSPEN ASSUME A PRESIDÊNCIA.)
O SR. PRESIDENTE (JOÃO BATISTA DO SINDSPEN) – Mais um minuto para
o Deputado Carlos Avallone.
O SR. CARLOS AVALLONE – ...população sofrida dessa região produtora, que
merece todo o carinho nosso e que neste momento está passando por sérias dificuldades, as imagens
que temos recebido de lá são imagens marcantes e que mostram o desespero daquela região. Quando
precisa transportar alguém com problema de saúde, alguém que está com problema grave; a
produção, quando precisa tirar alguma produção, quer dizer, as coisas mínimas da região não podem
ser atendidas neste momento.
Um abraço e o nosso apoio da Assembleia Legislativa à nossa 206, Guariba,
Taquaruçu, Três Fronteiras e toda nossa população de Colniza.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (JOÃO BATISTA DO SINDSPEN) – Questão de Ordem,
Deputado Dilmar Dal Bosco.
O SR. DILMAR DAL BOSCO – Senhor Presidente, senhores Deputados, acabo
de receber aqui, Presidente Deputado João Batista, Mensagem nº 76/2022, acompanhado do
respectivo projeto de lei complementar que acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 407, de 30
de junho de 2010, que dispõe sobre a organização do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado
de Mato Grosso e dá outras providências, assinado pelo governador Mauro Mendes.
Senhor Presidente, eu gostaria aqui até de justificar essa alteração e dar os
parabéns ao secretário Bustamante, doutor Mário, doutora Maria Alice, que está aqui presente
também, doutor Jean, doutor Marçal, que estiveram conversando conosco na quarta-feira da semana
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passada, e hoje também na Casa Civil com o novo secretário e secretário Rogério Gallo, numa
reunião em que nós definimos essa redação.
E lógico, vai contemplar a categoria com procedimentos que eles vão acompanhar
no decreto, aqui faz uma alteração da Lei Complementar nº 407, no art. 176, que acrescenta o inciso
VI, que é um serviço já executado pela nossa brilhosa Polícia Civil no interior do Estado.
Eu que sou do interior acompanho e sei que todos os profissionais de segurança
pública da Polícia Civil ficam disponibilizados realmente à nossa sociedade, só tenho que agradecer
a todos, aos delegados, aos escrivães, a todos da Polícia Civil.
E aqui nós acrescentamos esse atendimento de chamada a qualquer hora, porque
de fato essa previsão... Hoje, com a tecnologia, eu tenho certeza que todos os policiais civis do
Estado de Mato Grosso ficam, com seu celular, quase que 24 horas convocados para atender as
demandas. Quer dizer, não é só no horário de expediente, a maioria dos acontecimentos,
infelizmente, são no horário noturno inclusive, e eles têm que estar de prontidão para atender a
nossa sociedade.
Então, parabéns à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso; à doutora Maria Alice,
que está aqui representando todos os delegados; parabéns ao secretário Bustamante; doutor Mário,
que é nosso delegado-geral; parabéns ao governador Mauro Mendes, que entende e acata esse
pedido da Polícia Civil e encaminha essa mensagem; parabéns a todos os Deputados, que foram
convocados pelo nosso Presidente, estão aqui a postos, alguns Deputados em trânsito, mas estão por
videoconferência, on-line, para que aprovemos essa mensagem de urgência, que trata de uma lei
complementar, mas nós vamos aprovar, pois já temos a maioria para aprová-la.
Obrigado, Presidente, tenho certeza... Mais uma vez, como eu coloquei no grupo
dos Deputados, dando os parabéns a todos os 24 Deputados, 23 Deputados e a Deputada, na semana
passada, nós aprovamos todas as mensagens, entramos na discussão, no debate, mas aprovamos tudo
que precisava ser aprovado, só há essa modificação que ficou. Nós já tínhamos alterado o art. 407 e
agora vamos fazer esta modificação acrescentando o inciso VI ao art. 176 da Lei nº 407.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (JOÃO BATISTA DO SINDSPEN) – Obrigado, Deputado
Dilmar Dal Bosco.
Próximo inscrito, Deputado Gilberto Cattani.
O SR. GILBERTO CATTANI – Boa tarde, senhor Presidente, obrigado pela
oportunidade.
Eu gostaria só de apresentar um requerimento, senhor Presidente, estou requerendo
com urgência ao reitor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, senhor Evandro
Aparecido Soares da Silva, informações e esclarecimentos sobre a exigência de comprovante de
vacinação para o retorno das atividades presenciais a todos os discentes, docentes, técnicos
administrativos em educação, trabalhadores terceirizados, estagiários e comunidade externa.
Ou seja, senhor Presidente, nós temos uma lei aprovada nesta Casa que dá
liberdade para as pessoas... Que não seja obrigatório o passaporte sanitário. E essa universidade está
exigindo e obrigando as pessoas, para voltar a estudar, a ter esse passaporte. Esperamos que seja
respondido para que possamos esclarecer a essas pessoas que estão nos procurando.
E também, senhor Presidente, gostaria de apresentar um projeto de lei
complementar sobre o ICMS para armas e munições, tanto aos CACs, que são caçadores, atiradores
esportivos, colecionadores, e também às forças de segurança.
Senhor Presidente, eu só gostaria de falar sobre essa questão que vamos votar
nesta Sessão, hoje. Pelo que me informaram, é o último dia para resolvermos isso, e eu não
compreendi muito bem o projeto, porque há pessoas na Polícia Civil que serão beneficiadas, e
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jamais eu gostaria de dar qualquer prejuízo à Polícia Civil, mas também há a Polícia Militar, que
está cobrando, porque não está sendo agraciada.
Eu gostaria, no decorrer dos debates, aqui, senhor Presidente, que isso fosse
esclarecido para que pudéssemos compreender e que possamos votar. Eu não quero votar uma coisa
em que vou ficar contra um ou contra outro, acho que todos têm que ser beneficiados.
Então, o que estou pedindo aqui, Presidente Botelho, é que, no decorrer das falas
dos senhores, possamos ficar com isso esclarecido na nossa mente para que possamos votar. Sendo
hoje o último dia, acho que tinha prazo para o Governo mandar, mandou no último dia para nós, e
ficamos entre a cruz e a espada, não sabemos o que fazer. Há pessoas na Polícia Civil que vão ser
agraciadas, mas há pessoas na Polícia Militar que estão reclamando disso, Dilmar e todos aqui, só
para que fique claro na nossa mente para que possamos votar conscientemente.
Obrigado, senhor Presidente.
(O SR. EDUARDO BOTELHO ASSUME A PRESIDÊNCIA.)
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Beleza, Cattani! Mas o dia que
o senhor encontrar um projeto aqui que agrade todo mundo, o senhor me avisa? Porque, aqui, você
agrada um e desagrada o outro, não tem jeito.
E, assim, nós temos que fazer o que é direito, quando veio da Polícia Militar, foi
aprovado, agora veio esse da Polícia Civil, cada um tem as suas lutas e as suas brigas. Não pode
ficar vinculando um com o outro. “Ah, não podemos fazer, porque uma categoria está assim...”.
Acho que cada categoria tem sua função de lutar por si, esquece as outras.
Próximo... Vou votar o requerimento, vou passar para a Ordem do Dia, depois eu
vou abrir novamente a Sessão, porque nós temos que fazer três Sessões.
Então, Zé, dá-me o requerimento.
Vou passar para a Ordem do Dia, vou encerrar, abro a Sessão, aí passo, no
Pequeno Expediente, para quem não falou, vou passar para Xuxu, Sebastião Rezende... Vou passar,
tá?
Como nós teremos que fazer três Sessões e precisamos dar o intervalo, vou votar
este requerimento, abro de novo a Sessão e passo para vocês, está bom, Sebastião? Está bom, Xuxu?
Em seguida.
(AS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NESTA SESSÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM:
https://www.al.mt.gov.br/parlamento/documentos/parlamentares?tipo=10&sslSessaoPlenaria=&sess
aoPlenaria=&palavraChave=&dataIni=04%2F04%2F2022&numDocumento=&anoDocumento=&d
ataInicio=&dataFinal=&search)
GRANDE EXPEDIENTE
(NÃO HOUVE GRANDE EXPEDIENTE.)
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vamos para a Ordem do Dia.
Requerimento de dispensa de pauta ao projeto de lei complementar que acrescenta
dispositivo na Lei Complementar nº 407/2010, que dispõe sobre a organização e Estatuto da Polícia
Judiciária Civil.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que aprovam, permaneçam
como estão. (PAUSA) Aprovado. Vai ao Expediente.
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EXPLICAÇÃO PESSOAL
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Eu vou passar, como
Explicações Pessoais, antes de encerrar a Sessão, para Xuxu e depois para Sebastião Rezende.
Xuxu.
O SR. XUXU DAL MOLIN – Muito boa tarde, Presidente Botelho e demais
colegas.
Rapidamente, eu quero, aqui, parabenizar os novos secretários estaduais, o novo
comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes, coloco-me à disposição de todos.
Quero parabenizar o Governo do Estado em nome do secretário-geral da Polícia
Civil, doutor Mário Demerval e toda a Polícia Civil. Vamos votar esse projeto que beneficia.
Eu encerro aqui agradecendo aos organizadores da Parecis SuperAgro, da Show
Safra BR 163 e Farm Show em Primavera do Leste, grandes feiras no Estado.
E convido a todos para a Agrishow, nos dias 25 a 29, em Sinop. Mato Grosso está
dando exemplo não só de produção, mas também de realização de grandes eventos de negócio, com
vitrine tecnológica e movimentando bilhões de reais. Essa é a força do nosso Estado e todos têm que
ser beneficiados, parabéns a todos.
Finalizo aqui dizendo que dia 2 foi dia do autismo, dia mundial, e a Assembleia e
o nosso gabinete estão de portas abertas para receber todos os projetos que beneficiem essas
pessoas.
Parabéns, Presidente, vamos votar, ajudar nossa valorosa Polícia Civil, e quem
ganha com isso é a nossa segurança estadual, estamos juntos.
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Próximo, Sebastião Rezende.
O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Senhor Presidente, apenas para cumprimentar
Vossa Excelência, os demais Deputados, senhora Deputada, todos aqueles que prestigiam a Sessão.
E dizer que, embora estejamos em trânsito, eu não poderia deixar de participar
desta Sessão Extraordinária importante, até como informação de Vossa Excelência é o último dia
para que essa correção seja feita, e que possamos fazer justiça; e atendendo à solicitação da Polícia
Judiciária Civil.
Eu quero dizer da satisfação que nós temos em poder dar a nossa contribuição
neste momento, votando o PLC nº 407, a Mensagem nº 76, e também, senhor Presidente, quero mais
uma vez dizer da expectativa da nossa população da Região Noroeste do Estado com relação à BR
que liga Juína até Colniza, onde nós temos ou tínhamos aquela expectativa de que, federalizada a
antiga MT, nós podíamos ter a pavimentação feita com celeridade.
Infelizmente, não aconteceu, e o Governo do Estado retoma essa importante ação
na 174, novamente volta para o Estado essa responsabilidade; e, com o compromisso do governador
Mauro Mendes de dar, efetivamente, início a essa tão importante obra, nós esperamos que a
população da Região Noroeste possa ver este sonho realizado: que é essa pavimentação, essa obra
realizada há anos ali, no município de Castanheira, e o desejo dessa população... Que está
praticamente... Principalmente no período de chuva, fica quase que ilhado ali, sem condição de
trafegabilidade.
Com essa pavimentação, nós vamos conseguir ver... Além da população ter um
trânsito mais rápido, também teremos o desenvolvimento dessa região com essa pavimentação,
então fica aí o nosso desejo de sucesso nessa empreitada e que efetivamente essa obra possa
acontecer com celeridade.
E também, senhor Presidente, da MT-419, eu não consigo entender... (TEMPO
ESGOTADO)
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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Mais um minuto para o
Deputado concluir.
O SR. SEBASTIÃO REZENDE – Presidente, eu gostaria de fazer mais um apelo à
Secretaria de Infraestrutura, que possa determinar, com a maior celeridade possível, a recuperação
dos 30 quilômetros que ligam Guarantã do Norte a Novo Mundo.
Nós tivemos, na última sexta-feira, a morte de uma jovem. No momento em que
uma carreta foi desviar de um buraco, acabou trazendo a óbito uma jovem que estava numa
motocicleta. Isso é algo que nos deixa extremamente comovido e indignado também.
Então, fica aí o nosso pedido para que a recuperação seja feita com maior
celeridade possível, nós estivemos verificando in loco, a situação é realmente desesperadora,
principalmente para aqueles que trafegam nessas rodovias e os moradores de Novo Mundo, que
utilizam dessa rodovia diariamente. Fica aí o nosso pedido.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Sebastião Rezende é o último
inscrito, não há mais ninguém aqui... Ok, então vou encerrar esta Sessão, vou abrir a outra logo em
seguida.
Declaro encerrada esta Sessão e convoco para uma Sessão Ordinária logo a seguir.
(LEVANTA-SE A SESSÃO.)
(PARTICIPARAM DA 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 E WILSON SANTOS; 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 PARTICIPAR OS
SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS: ULYSSES MORAES, THIAGO SILVA,
PROFESSOR ALLAN KARDEC, DR. EUGÊNIO E ELIZEU NASCIMENTO.)
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