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ATA N 55 - “A” 
 
 
 
PRESIDENTE      - DEPUTADO BENEDITO PINTO (EM EXERCÍCIO) 

1 SECRETÁRIO - DEPUTADO HUMBERTO BOSAIPO (AD HOC)  

2 SECRETÁRIO - DEPUTADO ELIENE (EM EXERCÍCIO) 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE - Em nome do povo de Mato Grosso e havendo número 
regimental, declaro aberta a presente Sessão. 

Por motivos técnicos, suspendo a Sessão por 10 minutos. 
(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 08:44 E REABERTA ÀS 09:18 HORAS, SOB A PRESIDÊNCIA DO 

DEPUTADO RIVA). 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão. 
Convido o Deputado Eliene para assumir a 2ª Secretaria e o Deputado 

Humberto Bosaipo para assumir a 1ª Secretaria. 
(OS SRS. DEPUTADOS HUMBERTO BOSAIPO E ELIENE ASSUMEM AS 1ª E 2ª SECRETARIAS, 

RESPECTIVAMENTE). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Sr. 2 Secretário, para proceder à 
leitura da Ata. 

(O SR. 2 SECRETÁRIO PROCEDE À LEITURA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 
DE MAIO DE 1997, ÀS 08:00 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão a Ata que acaba de ser lida (PAUSA). Não 
havendo impugnação, dou-a por aprovada. 

Com a palavra, o Sr. 1 Secretário, para proceder à leitura do Expediente.   

O SR. 1 SECRETÁRIO (LÊ) - “Ofício nº 023/97, da Prefeitura Municipal de 
Peixoto de Azevedo, reivindicando gestões desta Casa junto à CEMAT a fim de viabilizar a 
instalação de  energia elétrica no Distrito Industrial daquele Município; Ofício nº 069/97, da 
INTERNEWS Assessoria e Informática Ltda. enviando Nota de Esclarecimento sobre a decisão 
do CEPROMAT em ser provedor de acesso à INTERNET em Mato Grosso; Ofício s/n°, do 
Presidente Nacional do PFL, remetendo exemplares da publicação Caderno do PFL - Debates; 
Ofícios nº 095/97, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; nº 177/97, da Secretaria de 
Estado de Esportes e Lazer; e nº 258/97, da Secretaria de Estado de Segurança Pública; Ofício 
nº 391/97, da Gerência Estadual do PRODEAGRO, todos respondendo a Indicações dos 
senhores Deputados.” 

Lido o Expediente, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a primeira parte, passemos à segunda parte do 

Pequeno Expediente (PAUSA). Com a palavra, o nobre Deputado Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, eu quero aproveitar esses três 

minutos aqui para fazer uma denúncia que recebi agora cedo, do Prefeito de Várzea Grande, 
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Jaime Campos.  Ele, ao solicitar a presença da Polícia Militar para dar apoio à FEICOVAG, 
recebeu um ofício da Polícia Militar cobrando sete mil reais para prestar serviços em Várzea 
Grande. Então, já privatizaram a Polícia também, pelo que estou vendo aqui. 

Uma outra denúncia é que a CEMAT, agora, está cobrando adiantado a 
energia do Parque de Exposição da FEICOVAG, o que é profundamente lamentável. E, 
cobrando três mil reais, Sr. Presidente, por dia, para deixar um motor sobressalente lá, caso dê 
algum problema com a energia na durante a Feira. 

É lamentável que isso esteja ocorrendo na cidade de Várzea Grande. E, como 
temos também representação naquele Município, queremos externar aqui o nosso mais 
profundo e veemente protesto em relação a esses atos.   

Sr. Presidente, também, para apresentar uma Moção de Louvor de nossa 
autoria: 

Com fundamento nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa Diretora, 
após ouvido o soberano Plenário, que encaminhe ao Sr. Nicolau Rodrigues, de Matupá, uma 
Moção de Louvor, vazada nos seguintes termos: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando 
o pensamento de sua gente, vem manifestar o reconhecimento público e a consideração à 
pessoa do Sr. Nicolau Rodrigues, em razão da publicação do livro  “O Poeta e Povo” e do 
conjunto de sua obra artístico-musical. 

Trazendo em seu canto e belos versos a expressão mais legítima da cultura do 
povo brasileiro, o poeta Nicolau Rodrigues destaca-se pelo carinho que lhe dedicam os seus 
incontáveis admiradores e pelo amor a esta terra a qual escolheu como seu novo lar. 

Entre tantas boas pessoas que o destino trouxe ao nosso convívio, jamais 
deixará de ser mencionada a figura do nosso ilustre cantador. Que o Senhor Bom Deus lhe 
conserve e reserve um futuro de paz, felicidades e plena realização. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997 
Deputado HUMBERTO BOSAIPO - PFL.    

 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Eliene.  
O SR. ELIENE - Sr. Presidente, para apresentar várias proposições: 

1ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Presidente da TELEMAT, a necessidade da instalação de um Posto Telefônico na Água de 
Coco, no Município de Jaciara. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

egrégio Plenário, seja enviado expediente indicatório ao Ilm Sr. Presidente da TELEMAT, 
expondo a necessidade da instalação de um Posto Telefônico na Água de Coco, no Município 
de Jaciara. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A Câmara de Vereadores de Jaciara aprovou indicação do Vereador Milton 

Ferreira Júnior, que retrata a necessidade do Posto Telefônico na Água de Coco, localizado na 
BR-364/163, KM 286. 

Na impossibilidade, eles apresentam a alternativa de se efetivar a extensão da 
rede telefônica do Posto Bacana até o referido local. 
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O atendimento a esta indicação, sem dúvida nenhuma, proporcionará 
relevantes benefícios, pois atenderá à comunidade do Brilhante e todos os pequenos 
produtores daquela região. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997 
Deputado ELIENE - Líder do PSB 
 

2ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópias ao 

Exm Sr. Secretário de Infra-estrutura e ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a urgente 
necessidade de restauração da ponte sobre o Rio Paranatinga, no Município do mesmo nome. 

Com fulcro na Resolução n 18/97, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

egrégio Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, 

com cópias ao Exm Sr. Secretário de Infra-estrutura e ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do 
DVOP, mostrando a necessidade de restauração da ponte sobre o Rio Paranatinga, no 
Município do mesmo nome. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A ponte sobre o Rio Paranatinga, a 18 quilômetros da cidade, encontra-se 

quase que totalmente danificada, conforme fotos em anexo. 
Isso tem provocado uma série de dificuldades e prejuízos aos moradores e 

proprietários, principalmente aos mini e pequenos produtores rurais da comunidade rural da 
cabeceira do Rio Paranatinga e região. 

A preocupação destes está aumentando a cada dia que passa, pois se só com as 
chuvas que ocorreram agora trouxeram esse prejuízo, com as águas de setembro que são 
muito intensas nesse período, o que não poderá ocorrer? Argumentam. 

A Associação está esperançosa de conseguir sensibilizar o Governo Estadual. 
Diante dessa problemática, aguardam que a situação seja resolvida o mais rápido possível 
pelo DVOP, já que a Prefeitura do Município não apresenta condições de resolvê-la. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - PSB. 
 

3ª) INDICAÇÃO: Indica ao Exm Sr. Governador do Estado, com cópia ao Ilm 
Sr. Diretor-Presidente do DVOP, a urgente necessidade de reabertura da estrada que liga 
Porto Alegre do Norte a São José do Xingu. 

Com fulcro na Resolução n 18/91, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

egrégio Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exm Sr. Governador do Estado, 

com cópia ao Ilm Sr. Diretor-Presidente do DVOP, mostrando a necessidade de reabertura da 
estrada que liga Porto Alegre do Norte a São José do Xingu. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Os Municípios de Porto Alegre do Norte e São José do Xingu estão 

reivindicando a reabertura da estrada que os liga, pois possibilitará maior integração entre 
eles, já que diminui a distância em aproximadamente 100 quilômetros.  Estão propondo uma 
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parceria entre os Municípios e o Governo do Estado, através do DVOP, na execução dos 
serviços. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - PSB. 
 
4ª) REQUERIMENTO: Nos termos regimentais vigentes, requeiro à 

Presidência, ouvido o egrégio Plenário, a convocação de uma Audiência Pública, a realizar-se 
no Auditório “Milton Figueiredo”, no dia 10/06/97, às 15:00 horas, com a finalidade de 
discutir e avaliar o sistema de saúde no Estado de Mato Grosso, com a participação do 
conjunto das Deputadas, Deputados, partidos políticos, Conselho Estadual de Saúde, 
Conselhos Municipais de Saúde, Ouvidorias Públicas da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, 
Secretarias Municipais de Saúde, Câmaras de Vereadores, Prefeitos Municipais, UFMT, 
UNIVAG, UNIC, IVE, ICE, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Conselho Estadual dos 
Direitos do Negro, CDHHI, Conselhos vinculados à criança e ao adolescente e demais 
instituições da sociedade civil organizada.  

Tal iniciativa faz-se necessária para que possamos levantar as problemáticas 
que afligem a população e, ao mesmo tempo, propor medidas alternativas, que venham 
contribuir efetivamente na superação destas e melhorar significativamente a qualidade de 
vida da população, que vem sendo penalizada pela ausência ou péssima qualidade dos 
serviços nessa área, considerada prioritária, essencial a todos. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado ELIENE - PSB. 
 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, proposições de autoria do Deputado Riva: 

1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 
Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei 

Complementar n 36, de 21 de 
novembro de 1995, que dispõe sobre o 
Código Estadual do Meio Ambiente e dá 
outras providências. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 
o que dispõe o Artigo 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado sanciona a 
seguinte Lei Complementar: 

Art. 1  Fica acrescentado ao Capítulo IV da Lei Complementar n 36, de 21 
de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências, a seguinte Seção, renumerando-se os artigos seguintes, a partir do artigo 50: 

     “Seção X 
Do Desenvolvimento de Recursos Humanos 
Art. 47  A política de desenvolvimento de recursos humanos do Estado, para o 

setor ambiental, deve estimular a formação de profissionais, capacitando-os para a 
conservação da biodiversidade e promoção do desenvolvimento sustentado. 

Parágrafo Único  O órgão estadual competente deve envidar esforços no 
sentido de modernizar seus métodos de trabalho, valorizar suas potencialidades e colocar a 
serviço da sociedade toda a sua experiência acumulada. 
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Art. 48  O Estado, através do órgão competente, definirá um Programa de 
capacitação e treinamento para o setor, visando a formação e o aprimoramento do corpo 
técnico e administrativo, de todos os níveis, dotando-se o quadro funcional de alta 
qualificação, conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar, base teórica conceitual, 
interna e prática de campo. 

Art. 49 Para atingir seus objetivos, é fundamental que o programa de que 
trata o artigo anterior: 

I - defina estratégias básicas de valorização intersetorial, buscando a 
ampliação e consolidação de parcerias internas e externas; 

II - identifique prioridades e metodologias; 
III - seja processo permanente, com constante avaliação metodológica e 

de conteúdo; 
IV - defina um sistema e um calendário de eventos e cursos de curta, 

média e longa duração, devidamente articulados em módulos básicos, temáticos, de 
atualização e regionalização; 

V - atenda tanto áreas técnico-científicas quanto administrativo-
operacional; 

Art. 50 O Estado deverá intensificar discussão junto aos órgãos de ensino e da 
pesquisa a nível federal, estadual e municipal, visando o fomento de permanente debate sobre 
o meio ambiente.” 

Art. 2  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

O Código Estadual do Meio Ambiente, instituído pelo Decreto Legislativo n 
36, de 21 de novembro de 1995, pode ser considerado como um avanço nas relações 
ambientais no Estado de Mato Grosso, mesmo porque se arrastou por mais de cinco anos, 
entre idas e vindas ao Poder Legislativo. 

Mesmo considerando esse bom avanço, vimos que falta dispositivo que 
promova, de forma determinante, ações para a capacitação profissional permanente de seus 
agentes. 

O presente Projeto de Lei Complementar introduz no texto mais uma Seção ao 
Capítulo IV, que dispõe sobre o desenvolvimento de recursos humanos. 

Com esta alteração, fica determinada uma ação governamental para uma 
política de desenvolvimento de recursos humanos, com o intuito de modernizar os métodos de 
trabalho do órgão estatal, responsável pela gerência da Política Estadual do Meio Ambiente, 
através da criação de um Programa que vise a formação e o aprimoramento do corpo técnico 
e administrativo do  órgão. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado RIVA -PMN. 
 

2) PROJETO DE LEI:  
Denomina Rodovia “Ariosto da Riva” a 
MT-208. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 

o que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1 Fica denominada Rodovia “Ariosto da Riva” a MT-208. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado RIVA - PMN. 
 

3) PROJETO DE LEI: 
Dispõe sobre a formalização de 
intercâmbio com instituições de ensino 
superior dos Países membros do 
MERCOSUL, para qualificação de 
professores da rede pública estadual. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 

o que dispõe o artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1  O Poder Executivo fica autorizado a formalizar intercâmbio com as 
instituições de ensino superior dos países membros do MERCOSUL, objetivando a qualificação 
dos professores da rede pública estadual. 

Art. 2 Sempre que possível, na seleção dos participantes, dar-se-á prioridade 
aos professores habilitados em Língua Espanhola. 

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O surgimento do MERCOSUL caracteriza-se como a ação política e 

econômica da América do Sul de maior importância em toda sua história. É o reconhecimento 
de que os países deste continente têm muito mais afinidades do que se imaginava até pouco 
tempo. 

Por esta razão, torna-se necessário que todos os setores se preparem para esta 
nova era, principalmente promovendo meios de capacitação para essa nova modalidade de 
relacionamento. 

Um segmento da sociedade que será internamente afetado com o surgimento 
do MERSOCUL é o educacional, pois agora torna-se necessário e até imprescindível o ensino 
da Língua Espanhola em todas as unidades educacionais. 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo estabelecer, justamente para os 
professores da rede pública estadual, a possibilidade de participarem de um intercâmbio com 
as instituições de ensino superior dos países integrantes do MERCOSUL, para uma constante 
ação qualificadora. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado RIVA - PMN. 
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4ª) EMENDA CONSTITUCIONAL 

Adita dispositivo à Seção IV, Capítulo VI, 
Título III, da Constituição do Estado de 
Mato Grosso. 
 

Fica aditado à Seção IV, Capítulo VI, Título III da Constituição do Estado de 
Mato Grosso o seguinte artigo, renumerando-se os seguintes, a partir de 155: 

“Art. 155 Os municípios que contenham em seus territórios unidades de 
conservação ambiental, reservas indígenas ou áreas inundadas em função da construção de 
usinas hidrelétricas, receberão tratamento especial quanto à repartição de receitas tributárias, 
na forma da lei.” 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Vários municípios de Mato Grosso têm em sua área geográfica, espaços que 

certamente serão destinados para reservas de conservação ambiental e outros com projetos já 
em andamento para a construção de hidrelétricas, o que acarretará a inundação de imensas 
áreas produtivas. 

Temos ainda, neste Estado, inúmeras reservas indígenas demarcadas e várias 
em processo de demarcação, traduzindo assim em fatores limitantes do processo de ocupação 
de áreas produtivas e das atividades agropecuárias. 

Essa limitação interfere ainda na arrecadação de tributos, tendo em vista que 
várias propriedades produtivas são desativadas, propiciando assim uma queda nos níveis de 
desenvolvimento dos municípios e causando o surgimento de problema sociais. 

A forma que encontramos para promover uma mudança nesta situação está 
na alteração da forma de repartição dos tributos aos municípios, criando dispositivo que 
determine um tratamento especial para o caso. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado RIVA - PMN 
5ª) EMENDA ADITIVA: 

Adita dispositivo ao Título III, Capítulo 
VI, Seção I, da Constituição do Estado 
de Mato Grosso.  
 

Art. 1  Fica aditado ao Título III, Capítulo VI, Seção I da Constituição do 
Estado de Mato Grosso o seguinte artigo: 

“Art. A receita proveniente de multas por infração de trânsito será do 
Município onde estas se verificarem, sendo repassadas no primeiro dia útil do mês 
subsequente ao da efetiva arrecadação”. 

Art. 2 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
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A presente Emenda Constitucional tem como objetivo transferir para os 

Municípios a totalidade dos valores arrecadados com as multas por infração de trânsito. 
A idéia prospera embasada na reivindicação das lideranças municipais, para 

que o produto seja aplicado em obras de melhoria do trânsito e de segurança dos pedestres. 
Com essa radical alteração promove-se a justiça, pois, as infrações de trânsito 

verificadas nas vias municipais de direito, cabem apenas ao município. Seria demagógico 
pedir que o produto da arrecadação das multas por infração nas rodovias estaduais ou 
federais, fossem transferidas para os municípios. 

Pelo exposto e entendendo que a presente Emenda está respaldada no mais 
legítimo interesse público, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres Pares, para o 
acolhimento da mesma. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 
Deputado RIVA - PMN 
 
Ainda sobre a mesa, um Projeto de Lei de autoria do Deputado Gilmar Fabris: 
PROJETO DE LEI: 

“Cria o Programa Oficina do Inventor e 
dá outras providências. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em 
vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 
sanciona a seguinte lei: 

Art. 1 É criado, nas atribuições da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Mineração, o Programa Oficina do Inventor, com a finalidade de propiciar a autores de 
invenções apoio técnico, material e de mão-de-obra especializada no desenvolvimento de suas 
atividades nas áreas da elaboração, da experimentação e da pesquisa aplicada. 

Parágrafo único Para a consecução da finalidade do caput do artigo, 
mediante acordos, contratos e convênios, a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração 
buscará parcerias: 

I - com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato 
Grosso - FAPEMAT; 

II - com os Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), de Aprendizagem do Comércio (SENAC) e de Aprendizagem Rural (SENAR); 

III - com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; 
IV - com outras entidades congêneres e com a iniciativa privada. 

Art. 2 Esta lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 1998, revogadas as 
disposições em contrário. 

Parágrafo único Durante o período de vacância, esta lei será 
regulamentada pelo Poder Executivo. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo dados oficiais do Governo do Estado, a Secretaria de Estado de 

Indústria, Comércio e Mineração, como representante do Instituto Nacional da Propriedade 
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Industrial (INPI), acolheu no ano passado 42 registros de patentes e 64 pedidos de busca, 
perfazendo o total de 106 solicitações do gênero. 

A patente, como sabemos, tem característica primordial de incentivar e 
obrigar a sociedade em geral a uma contínua renovação tecnológica e de contribuir, desse 
modo, para o desenvolvimento técnico e industrial de um País. É com razão, portanto, que 
países em consolidado processo de desenvolvimento mantém permanente fomento nesta área 
do conhecimento humano e privilegiam os seus autores de inventos. 

Essas constatações sinalizam para a necessidade urgente do Estado propiciar 
incentivo e apoio, ainda que modestos, aos autores de inventos mato-grossenses. Uma idéia na 
cabeça, desenhista industrial, material disponível, alguns equipamentos e mão-de-obra 
especializada, eis os ingredientes indispensáveis à invenção de produtos, de processos de 
fabricação ou de aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes. 

O Projeto de Lei em pauta, provavelmente uma boa teoria, tem pretensão, 
modéstia à parte, de induzir a prática. 

No aspecto constitucional, legal e jurídico, S.M.J., nada há que impeça a sua 
normal tramitação, o que me leva a esperar de meus ilustres colegas Deputados a sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1997. 
Deputado GILMAR FABRIS” 
 
Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente (PAUSA). 

Com a palavra, o nobre Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, solicito a transferência da minha 

inscrição, para a próxima Sessão. 
O SR. PRESIDENTE - Deferido nobre Deputado. 
Com a palavra, o nobre Deputado Gilmar Fabris...  
Antes, porém, solicito ao nobre Deputado Eliene que assuma a direção dos 

trabalhos. 
(O SR. DEPUTADO ELIENE ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 09:25 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado Gilmar Fabris. 
O SR. GILMAR FABRIS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros da 

imprensa, eu gostaria que neste momento também estivessem presentes o Deputado Wilson 
Santos e a Deputada Zilda, além dos Deputados André Bringsken e Amador Tut que se fazem 
presentes. O Deputado André Bringsken, para o meu consolo, até dizia que a Lei foi aprovada 
agora, em maio, e que eu ainda não estou incluso na Lei para ser expulso da CPI da Urucum, 
porque me parece que foi votada uma lei de autoria do Deputado Wilson Santos, que diz que 
aqueles Deputados que não comparecerem nas reuniões da CPI por três Sessões consecutivas, 
ou cinco alternadas - foi mais ou menos isso que eu li -  seriam excluídos da CPI. 

Hoje, eu pego o Jornal A Gazeta, e vejo: “Gilmar Fabris será excluído por 
faltas.” Já puseram assim de forma meio maldosa, porque não sabem o que é falta, de onde 
que é, e para que é! Mas, de qualquer forma, eu queria fazer o meu pronunciamento nesse 
sentido. Primeiro, dizendo que essas CPI’s existentes, nesta Assembléia Legislativa, não passam 
de uma picaretagem, entre elas essa da Urucum! Picaretagem, malandragem, safadeza!  

A Urucum, só para que os Senhores tenham uma idéia, quem comprou a 
Urucum está pronto para devolvê-la na hora em que quiserem, não precisa fazer CPI 
nenhuma! Se forem hoje lá, o BNDES devolve pela metade do preço que comprou, mas está se 
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fazendo uma alta promoção em cima. Todo dia eu vejo o Deputado André Bringsken, o 
Deputado Wilson Santos, a Deputada Zilda nos jornais. Lá na CPI, eu quero que os senhores 
da imprensa registrem: lá nós somos meros figurantes. Na CPI, nós somos bonecos para 
enfeitar a reunião. Lá mandam a Presidente, o Relator e o Vice-Presidente, que são 
exatamente: como Presidente, a Deputada Zilda; como Vice-Presidente, o Deputado André 
Bringsken e como Relator, o Deputado Wilson Santos. 

Então, Deputado André Bringsken, primeiro eu quero dizer que tudo aquilo 
que está acontecendo dentro daquela CPI - V. Exª me desculpe, pois diz que é um trabalho de 
muito respeito, um trabalho muito sério, muito honrado e não vou discordar dos Senhores 
que fizeram e que ora estão fazendo - não tem a nossa participação. Não tem, nós somos 
figurantes. 

Quero até agradecer ao Deputado André Bringsken, que diz que posso faltar 
mais uma, porque ainda não estou expulso conforme a Lei.  Tenho até que agradecer ao 
Deputado Wilson Santos, que ora não vai me expulsar, e não sei nem como vou agradecê-lo... 
(RISOS NO PLENÁRIO)  

Eu não participo de picaretagem, não, André Bringsken! V. Exª pode ter 
certeza. Leve esse recado aos demais membros daquela CPI, que em malandragem 
promocional e coisas dessa natureza, eu não estou no meio. 

Deveriam ir trabalhar para o povo! Conversar! Ninguém na rua está 
procurando saber sobre a Urucum, não! V. Exª tem que ir lá para Vila Bela trabalhar, o 
Deputado Wilson Santos deveria tratar de trabalhar em Cuiabá e parar de conversar de 
Urucum. Conversa de Urucum é “conversa fiada pra boi dormir”. Todos os senhores da 
imprensa sabem disso, toda a Cuiabá e todo o Mato Grosso sabe que não leva a lugar 
nenhum! Não tem conversa! Pois, se quem comprou, devolve!... Foi um negócio tão errado, 
um negócio tão mal feito que o comprador dá de graça! Dá pela metade do preço! “Leva isso 
embora”! Já que foi tão bom...! Além do mais, toda criança aqui nesta Assembléia Legislativa 
sabe, perfeitamente, que o Governador Jayme Campos fez com a autorização da Assembléia, 
está aí para qualquer um ver, está aí para qualquer um saber. Mas não: é   Urucum para 
baixo, é Urucum para cima...  

Vamos parar de passear em Campo Grande, parar de passeio... Eu não sei o 
que V. Exªs têm: “Ah, vamos a Campo Grande, a passeio, para ver a Urucum...” “Ah! Agora, 
Urucum de novo não sei aonde...”  Conversa fiada! Papo furado! E, eu quero agradecer V. Exª, 
como já me disse que ainda não estou excluído e que posso ainda ser reintegrado, eu 
agradeço. Eu vou conversar com o meu Líder, Deputado Moisés Feltrin, e acho que nós, pelo 
que tenho visto nos jornais e pelo que tenho conversado com os companheiros, já há vários 
companheiros que saíram de algumas CPI’s, aliás, eu acho que de todas, porque não deu 
resultado. Nós somos minoria! Lá não vira nada! É aquela história: “Não! Democraticamente, 
na CPI votamos por isso...” Quando votamos lá, o resultado é:  três contra dois... Quantas 
vezes votarmos, vai dar o mesmo resultado. O resultado já é conhecido! 

Agora, dêem uma demonstração de grandeza e vejam se eu falto em alguma 
Sessão. Me dêem a Presiência da CPI da Urucum ou a Relatoria. Aí, sim, estariam mostrando à 
sociedade que essa CPI não está interessada, que é uma CPI séria e honrada. Isso é que se faz! 
Façam isso amanhã, ou hoje ainda. Reúna essa CPI... Aliás, essa CPI é o seguinte, os Senhores 
estão com muito tempo, porque, pelo que me consta, os Senhores  reúnem todos os dias. Todo 
dia eu recebo um bilhete dizendo que vai haver, de novo, reunião da CPI da Urucum. Esse tal 
de Narita já veio passear aqui umas trezentas mil vezes. 
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Um outro picareta, um cidadão lá, coitado, que ganha setecentos reais, não 
tinha nem o dinheiro para vir e mandaram uma passagem não sei para quê, talvez para ele 
passear aqui também, tomou dois chopps aqui em Cuiabá e voltou para São Paulo, Rio de 
Janeiro, e assim vai indo... 

Agora, dêem uma demonstração, aí, sim, os Senhores estarão dando uma 
demonstração à imprensa, a Mato Grosso, a todos os colegas Deputados. “O Deputado Gilmar 
Fabris está convidado a ser Presidente da CPI ou Relator da CPI.” Agora, não me dar a Vice-
Presidência, não, porque não manda nada também. Esse negócio de vice...  Isso aí é só para 
comparecer: “Ah, o Senhor é Vice! Mas, só que tem uma coisa, só na hora em que o 
Presidente morrer é que o Senhor vai poder falar alguma coisa. Mas, assim mesmo, na morte 
do Presidente, será substituído e terá uma nova eleição para Presidente e o Senhor continuará 
sendo Vice”. Então, nem com a morte do titular nós não poderemos assumir definitivamente. 

Eu acho que esse tipo de CPI, me desculpe o Deputado André, por quem eu 
tenho o maior respeito pela sua pessoa, mas eu não tenho o menor interesse em participar, a 
não ser que o Líder do nosso Bloco, aqui na Casa, entenda que nós temos que continuar sendo 
figurantes.  

Isso é igual àquelas festas, Deputado Luiz Soares, que te convidam, um cara 
bem distante, que só quer que a festa esteja completa de autoridades. “Então, eu vou convidar 
o Presidente da Assembléia e alguns Deputados para serem figurantes.” E já te colocam no 
canto da sala onde é para você ficar: “Aquele ali é o Deputado Luiz Soares, Deputado muito 
conceituado e tal...” Isso é o que ele está mostrando para os amigos e parentes que chegaram 
de fora. “Aquele ali é o Presidente da Assembléia”. É igualzinho o que acontece lá na CPI. O 
Senhor é apresentado, chega o povo para ser entrevistado: “Olha, esse aqui é o Presidente, 
esse aqui é o Relator, esse aqui é o Vice-Presidente, esses dois aqui são Deputados, também, da 
Casa, figurantes que compõem a CPI, ficam de enfeite por aí”. Porque, na hora, eles dizem o 
seguinte: “Mas, o Senhor tem direito de fazer pergunta!”   “Oh, muito obrigado.  Eu até 
agradeço, porque estou podendo abrir a boca na CPI.”  Aí, você faz as perguntas da sua 
maneira, aquilo é relatado, está lá o pessoal da Taquigrafia, anotando, passa tudo em Ata que, 
depois, é votada, com relatório, conclusões.  Resultado: “Ah, três a dois!  Acabam de perder o 
Deputado Gilmar Fabris e o Deputado Amador Tut...”  E nós ficamos dando sustentação a um 
tipo de coisa dessa natureza. 

Então, realmente, Deputado André Bringsken, acho que V. Exª, por ser uma 
pessoa inteligente, há de concordar comigo que como figurante não dá para ficar. E não é só 
essa CPI que eu condeno! Eu condeno qualquer CPI nesta Casa, para que possa ter outros 
membros, que não sejam relatoria e presidência para o Bloco, que tem aqui dentro desta Casa. 

A Deputada Serys Slhessarenko não é indicada para CPI alguma, não é 
indicada para Comissão de Inquérito alguma, nem para Comissão Especial. Que coisa 
interessante! Faz parte de um Bloco, faz parte de não sei o quê, mas não é convidada e nem 
indicada para nada. Dá a Presidência da Urucum para a Deputada Serys Slhessarenko.  Por 
que não? Façam alguma coisa para que a sociedade possa dar credibilidade a essa Comissão. 
Agora, vamos parar com televisão, jornal... “Agora, vai vir Narita!” “Amanhã, vem fulano de 
tal...”  “Agora, mais não sei o quê, e pá, pá e pá...” “Agora, a quebra de sigilo bancário perdeu 
aqui, mas vai ganhar não sei onde...”  E vai indo, pá, pá e pá. Vamos parar com 
malandragem, conversa fiada e papo furado. Está entendendo? Peguem os três, sentem-se e 
acabem com essa CPI em dois dias. Tem problema? Acaba logo, relata, faz, acontece, entrega, 
a coisa aí vem para o plenário, aí vamos ver aqui em plenário como é que vai ficar. 
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Porque, lá dentro da CPI... Está aqui o Deputado Amador Tut, o que eu estou 
falando é inverdade?  Nós temos poder de fogo, eu e V. Exª dentro da CPI? Não temos nenhum 
poder de fogo dentro da CPI. 

Então, hoje, um amigo meu ainda dizia: “Deputado, e essa CPI?”   
Infelizmente, não dá nem para... 

O Sr. Amador Tut - V. Exª me concede um aparte? 
O SR. GILMAR FABRIS - Concedo o aparte ao nobre Deputado Amador Tut. 
O Sr. Amador Tut - Sr. Presidente, nobres Pares, Deputado Gilmar Fabris, nós 

até que participamos de quase todas, ou todas reuniões da CPI, mas infelizmente, ontem nós 
tivemos que ser um pouco grosseiro, porque lá ficam repetindo as mesmas palavras. Nós 
ficamos reunidos três, quatro horas todo dia, repetindo as mesmas mensagens, as mesmas.  
Não tem outra palavra, não tem outra mensagem, não tem coisa nova. Quando nós 
interferimos, entrando no mérito do assunto, pegando ponta que fica, pelos depoentes, eles 
cortam a nossa palavra, não nos deixam falar. Tem um questionário escrito e o Relator 
pergunta aquele questionário e ali só pode perguntar, repetir as mesmas palavras, igual 
andando um atrás do outro, mais nada. Se pegarmos uma pontinha de uma resposta que o 
depoente disse e fizermos uma pergunta a ele, eles cortam a palavra: “Não pode!” Na 
realidade, nós somos assistentes lá. Até acho que V. Exª está fazendo bem em não ir até lá, 
porque não tem nem gente simpática para ficar rindo, todo mundo numa tristeza danada. 
Então, a gente não sente nem prazer em ser assistente. V. Exª assistir um show  onde tem 
alegria, tudo bem, mas não é bom participar de um negócio em que o depoente, de toda 
maneira, estando ou não estando compromissado, fica deprimido. 

Nós tivemos um fato, quando nós chamamos um senhor respeitado na cidade, 
o Sr. José Henrique... Eu acho que o nome dele é José... - eu esqueci o nome dele no 
momento... 

O Sr. Humberto Bosaipo - José Araújo! 
O Sr. Amador Tut - José Araújo! Um senhor já de cinqüenta e oito anos, um 

cidadão respeitado e que foi chamado de palavras que definiam a sua pessoa. O homem 
chegou a chorar, soluçar mesmo, de sentimento. Então, é um fato que tem trazido... Acho que 
a imagem de um cidadão igual à do Sr. José Araújo, um cidadão respeitado, eu conheço ele há 
muito tempo, até não conheço a vida dele, mas ele eu conheço. Um homem que nós 
analisamos que não tem por onde ter desviado dinheiro, porque, primeiro, nós estamos 
trabalhando em cima da CPI, porque a origem dela é de 90 para cá. O homem, os contatos 
que ele teve com o Banco Vetor, mais alguns grupos pertencentes ao Grupo Vetor, foram nos 
anos de 80, nós estamos atrás dez anos. Não sei porque uma finalidade dessa. Infelizmente, a 
estada na CPI está mesmo só para poder ... 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Informamos ao 
Deputado Amador Tut que se encontra esgotado o tempo de aparte de V. Exª. 

O SR. GILMAR FABRIS - Eu quero dizer aos colegas Deputados que com 
certeza voltarei a esta Casa, porque eu não gosto de brigar com ninguém que não se defenda. 
Como não estão aqui o Deputado Wilson Santos e a Deputada Zilda, está aqui somente o 
Deputado André Bringsken, e eu não sei se ele vai tomar as dores - se ele tomar as dores, 
poderei vir aqui, numa réplica. Mas vou guardar mais assuntos para uma possível volta a esta 
tribuna, se assim for necessário. 

Na verdade, o que eu quero esclarecer à sociedade é isso, e faço um desafio 
aqui a V.Exª, Deputado André Bringsken, que terá a incumbência de arrumar uma 
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presidência ou uma relatoria, quer seja para o Deputado Amador Tut, e se este Deputado não 
servir, que seja para o Deputado Moisés Feltrin, Deputado Humberto Bosaipo, enfim, 
qualquer pessoa. Simplesmente para dar credibilidade a essa CPI, para dizer que nela estão 
todos os blocos participantes. 

Se V. Exª fizer um gesto dessa natureza, tenho certeza que terá todo o meu 
apoio.  A partir daí, entenderei que essa CPI é respeitosa. 

 Mas, quero adiantar a V. Exª que a Urucum tão falada está sendo dada. Se 
for, hoje, lá no BNDES, para arrumar algum tipo de empréstimo, ou se for tratar de algum 
assunto, é perigoso ganhar a Urucum de presente e trazê-la embora.  O homem vai falar: “O 
senhor é de Mato Grosso? Então, leva essa Urucum embora, pelo amor de Deus!”   “Bela hora 
em que comprei essa tranqueira, que não vale nada. Não dá para por no mercado, ninguém 
oferece nada...” E, na hora em que Mato Grosso está com tantos problemas para resolver, 
ficam perdendo tempo: “Ah! Vai vender a Urucum, é uma riqueza.” 

O homem do BNDES está dando dado! Vou pegar o endereço no Rio de 
Janeiro, aqueles que estão preocupados...  É só ir ao Rio de Janeiro que, com certeza, virão 
embora com o Contrato do BNDES. “Não, mas eu não quero!” - “Não, mas o senhor vai levar!  
Pelo amor de Deus, me leve isso embora!”  “Pago agora para ser privatizada, para ser 
vendida.”  Tiraram do mercado porque não tem oferta, ninguém oferece nada. Vi até uma 
atitude do Senador Carlos Bezerra, dizendo que graças à sua interferência, tirava a Urucum 
do pacote de privatizações de vendas do BNDES. E, logo na sequência, o Diretor do BNDES 
disse: “Não! A Urucum foi retirada, porque não houve nenhuma oferta, ninguém quer nem 
de graça.”   

Ora, ninguém está aqui para perder tempo. Levar cavalo ruim para ser 
leiloado, onde só tem quarto de milha? 

O Sr. Riva - V. Exª me  concede um aparte? 
O SR. GILMAR FABRIS  - Concedo, Deputado. 
O Sr. Riva - Antes de mais nada, quero parabenizar o Deputado por enfocar 

aqui um assunto da mais alta relevância, principalmente porque a sociedade tem uma 
expectativa muito grande em relação à CPI. Eu acho que é necessário que haja um pouco mais 
de responsabilidade na convocação dessa CPI, porque não é justo abrirmos expectativa na 
sociedade, para assuntos que às vezes não comportariam nem abrir uma CPI...  

Se for para questionar a questão da CPI, vamos ao Regimento Interno, no seu 
Artigo 65, e vamos achar: “Ao autor da proposição é vedado ser dela Relator”. Nós estamos 
trabalhando na mudança do Regimento Interno e eu acho que seria muito mais coerente que 
esse Artigo fosse assim: “Ao autor da proposição, torna-se obrigatório ser ele o Relator.” 
Afinal, ele é que despertou o interesse no assunto. E é muito bom abrir CPI, entregar para os 
colegas, abrir uma expectativa muito grande na sociedade e não se apurar nada. Nós vamos 
trabalhar para a mudança deste artigo do Regimento, porque se alguém propõe uma CPI, é 
porque ele tem conhecimento de causa, tem interesse e quer trabalhar nela. 

E aí, Deputado Gilmar Fabris, V. Exª fala com muita propriedade, porque 
realmente os demais membros da CPI têm uma função totalmente obsoleta. O Presidente e o 
Relator são as pessoas que conduzem a CPI, e muitas vezes usando até como palanque.  A CPI 
serve, muitas vezes aqui, para ser usada como palanque. 

Então, eu gostaria de alertar toda a sociedade que ficasse arisca com esses que 
usam a CPI para fazer política. CPI é coisa séria! Aqui, nós vamos ser intransigentes na 
votação de CPI, vamos pedir aos colegas que, em não justificando a abertura de CPI, que 
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indefira os pedidos, para que não se abra essa expectativa que se torna depois um vazio muito 
grande na sociedade. 

Muito obrigado, colega Deputado, pelo aparte. 
O SR. GILMAR FABRIS - Voltando ao assunto CPI, como... 
O Sr. Luiz Soares - V. Exª me concede um aparte, nobre Deputado? 
O SR. GILMAR FABRIS - Concedo o aparte ao Deputado Luiz Soares. 
O Sr. Luiz Soares - Deputado Gilmar Fabris, como sempre, os 

pronunciamentos de V. Exª neste plenário são acompanhados com muita atenção e quase 
sempre polêmicos, provocam e suscitam o debate. Mas, é preciso colocar também opiniões 
divergentes para enriquecer esse debate. É preciso lembrar que há três Comissões 
Parlamentares de Inquérito em funcionamento na Assembléia Legislativa. Não existe 
regimentalmente um número limite para o funcionamento de Comissões Parlamentares de 
Inquérito, o que  ocorria no Regimento que vigorou até 1990, que era um Regimento feito à 
época da vigência da Ditadura Militar em todo Brasil, e toda legislação e, por conseguinte, as 
leis internas, o Regimento Interno das Casas Legislativas tinham esses resquícios de limitar a 
apuração através das Comissões Parlamentares de Inquérito. 

É preciso lembrar que essas três CPIs, duas delas, a da SANEMAT e das 
Debêntures da CEMAT foram CPIs propostas pela própria Bancada de Oposição, na 
Assembléia Legislativa. E uma que trata da URUCUM, e de outro assunto que são as LFTEs, na 
mesma comissão, foi proposta pela Bancada da Frente de Cidadania e Desenvolvimento. Isso é 
um ponto a ser registrado e questionado. 

Mas, quero também, oportunamente, fazer e chamar à reflexão para 
contrapor opiniões com relação a esse dispositivo do Regimento Interno, que proíbe o autor 
da proposição ou seja, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito seja dela o seu Relator... 

(O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA, COMUNICANDO QUE SE ESGOTOU O 
PERÍODO DE APARTES)  

O SR. GILMAR FABRIS - Concedo-lhe outro aparte, nobre Deputado Luiz 
Soares. 

O Sr. Luiz Soares - Muito obrigado. 
Só concluindo o meu raciocínio, nobre Deputado Gilmar, porque é 

exatamente no sentido contrário, com o objetivo de inibir que as luzes, os holofotes, a mídia 
sejam a motivação de algum Parlamentar que, eventualmente, menos avisado e no interesse 
simples de ter esse espaço possa propor a cada momento Comissões Parlamentares de 
Inquérito, enfim, é  exatamente para inibir isso que, ao propor uma CPI,  seja designado um 
outro para funcionar como seu relator.  

É preciso observar o princípio constitucional previsto na Constituição Federal 
que diz da proporcionalidade das comissões, seja das comissões permanentes das Casas 
Legislativas, seja das comissões temporárias, no caso uma Comissão Parlamentar de Inquérito.  

A proporcionalidade nesta Legislatura, na Legislatura anterior e nas outras 
que antecederam, seguramente foi respeitada. E a composição das comissões parlamentares de 
inquérito obedece rigorosamente ao dispositivo constitucional, que é repetido no nosso 
Regimento. 

De sorte que o dispositivo inibidor da Relatoria ao autor é exatamente no 
sentido de não permitir que aqui, a cada dia, a Assembléia tenha que apreciar a constituição 
de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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Eu, pessoalmente, Deputado Gilmar, só para concluir, sou absolutamente 
contra a “cepeização” do Parlamento e digo isso há muito tempo. “Ah, mas você foi o Relator 
da Constituinte, Deputado, por que não retirou isso da Constituição?” Porque existe na 
Constituição do Estado, e por similitude, ou seja, repetindo aquilo que já está na Constituição 
do Brasil! Então, é o poder investigatório do Legislativo. 

(O SR. PRESIDENTE FAZ SOAR A CAMPAINHA, ADVERTINDO QUE O TEMPO DO 
APARTEANTE JÁ SE ESGOTOU) 

O Sr. Luiz Soares - V. Exª me concede mais um aparte? 
O SR. GILMAR FABRIS - Concedo. 
O Sr. Luiz Soares - Com esse poder investigatório,  que na verdade, a meu ver, 

retira função institucional do Ministério Público, adquirido na mesma Constituição de 88, 
que tem esse poder de fiscal da Lei e o poder de investigar. Por quê? A cada momento que nós 
temos uma Comissão de Inquérito, nós vamos ter o trabalho meramente de investigação que, 
às vezes, até levantam dados importantes que serão encaminhados ao Ministério Público, 
analisando a conveniência e a legalidade em propor ações judiciais. Ora, existe a 
representação: se algum Parlamentar ou cidadão do povo sabe de alguma irregularidade na 
Assembléia Legislativa, no Executivo, no Judiciário ou no próprio Ministério Público, basta 
representar, formalizando essa denúncia.  O Ministério Público é obrigado a tomar essas 
providências até por notícias de jornais. Uma notícia de jornal que anote um desvio de 
recurso público, uma imoralidade administrativa, é motivo, sim, suficiente e aí há 
desnecessidade da representação para que o Ministério Público possa cumprir o seu papel 
institucional. 

Discordo ainda de que é somente o Presidente e o Relator! A CPI que 
funcionou - em 92, 93 - foi a do PC Farias e do Collor, e lá todos os Parlamentares tinham 
funções. E esses Parlamentares não se restringem ao Presidente e ao Relator, porque todos têm 
que ter funções de investigação. E aí propõe depoimentos, requisição de documentos, a 
formalização do processo legislativo da questão processual desse relatório e, no final, aprecia. 
De sorte que eu discordo que é só o Presidente e o Relator que têm papel. 

Agora, assim como V. Exª, eu tenho muito cuidado com relação à 
“cepeização” do Parlamento, porque nem todos os Deputados conhecem de Direito, nem 
todos os Deputados conhecem de Direito Processual e têm formação acadêmica para isso. De 
sorte que os holofotes muitas vezes condenam pessoas que não têm nada a ver e deixam soltos 
aqueles que deveriam, realmente, ser penalizados por força da Lei. 

Muito obrigado e agradeço a atenção de V. Exª. 
O Sr. Riva - V. Exª me concede um novo aparte? 
O SR. GILMAR FABRIS - Concedo. 
O Sr. Riva - Bom, Deputado, eu quero voltar a falar do Art. 605.  
É muito fácil um Deputado chegar aqui na Assembléia Legislativa trazendo 

um Requerimento de CPI, porque ele não precisa ser relator, não precisa ser Presidente, as 
responsabilidades dele se tornam diminutas em relação a todo esse processo, ele apenas 
requer a CPI e a entrega para alguns colegas trabalhar. 

Agora, eu quero voltar a falar de uma proposta que alguns colegas até 
condenaram e até é muito polêmica. Então, que a Assembléia Legislativa apenas aprove a CPI 
e a entregue ao Ministério Público! Aí sim, eu tenho certeza  que não haverá embate político, 
não vai haver Deputado querendo defender o outro, porque é companheiro político, 
querendo tirá-lo da CPI. Então, se a Assembléia Legislativa, se o Poder Legislativo, a nível 
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nacional, está cada vez mais enfraquecido, cada vez mais fragilizado, então vamos admitir 
mais essa incompetência do Poder Legislativo e entregar ao Ministério Público que daí, sim, eu 
acho que poderia concluir a CPI sem essas questões políticas envolvendo diretamente no 
assunto. 

Eu quero agradecer ao Deputado Gilmar Fabris e quero reafirmar que se não 
houver a conscientização, de fato, quem acaba tendo função na CPI é apenas o Presidente e o 
Relator mesmo. Agora, para a distribuição de funções dentro da CPI é necessário que haja 
conscientização do Presidente e do Relator, da necessidade e da participação dos demais 
membros. 

Então, eu também concordo que por enquanto apenas o Relator e o Presidente 
trabalhem na CPI, porque não oferecem espaço aos demais e muitas vezes, pelo contrário, até 
inibem a participação dos demais que às vezes são minorias, como é o caso da Oposição, que 
tem apenas 02 Deputados.  Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Solicito ao Deputado 
Riva que reassuma a direção dos trabalhos. 

O SR. RIVA - Eu gostaria que o Deputado Eliene continuasse na Presidência, 
porque assim que o Deputado Gilmar Fabris terminar de falar, eu voltarei a pedir um novo 
aparte. 

O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra, o nobre Deputado Gilmar 
Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS - Eu queria fazer algumas colocações para que V.Exªs 
possam saber o quanto é importante essa CPI da Urucum, o quanto é importante essa CPI que 
ora está sendo tocada nesta Casa.  

1990. “Ah, mas nós estamos em 1997 e só agora é que se propôs a CPI!” 
Colega Deputado, somos Deputados pela segunda vez, mas só agora incomodou! 

O Sr. Luiz Soares - V. Exª me concede um aparte, nobre Deputado? 
O SR. GILMAR FABRIS - Com todo prazer. 
O Sr. Luiz Soares - Apenas para externar e reiterar o meu ponto de vista 

colocado anteriormente - e isso não significa que não respeite o ponto de vista de todos os Srs. 
Parlamentares e especialmente do nosso Presidente, Deputado Riva - mas é preciso questionar, 
de plano, essa proposta que ao meu ver não é polêmica, ela é impossível de ser aceita pela 

força da disposição constitucional no Artigo 9 da Constituição do Estado, que diz o seguinte:  

“Art. 9 São poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos 
entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Parágrafo único É vedado a qualquer dos poderes a delegação de 
competência.” 

E CPI, o nome já diz: Comissão Parlamentar de Inquérito, só a Assembléia 
pode fazê-lo. De sorte que a Assembléia não pode, nesse caso e em outros previstos na 
Constituição, abrir mão da sua competência constitucional. 

O Sr. Riva - Concede-me um aparte, Deputado Gilmar Fabris? 
O SR. GILMAR FABRIS - Com prazer, Deputado Riva. 
O Sr. Riva - Eu quero apenas de esclarecer, como disse o Deputado Luiz 

Soares, que pela estrutura atual, Deputado Gilmar - e aí eu até peço desculpas para V.Exª por 
nós estarmos aqui utilizando mais um aparte - nós reconhecemos que é impossível. 
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Mas, o que nós queríamos afirmar não é que nós queríamos passar por cima 
da Constituição Estadual ou Federal, Deputado Luiz Soares. Nós queríamos afirmar que houve 
mudança geral desde a Constituição Federal até a Constituição Estadual,  que se acabe de uma 
vez por todas com as comissões parlamentares de inquérito, porque elas são, na maioria das 
vezes inócuas, tomam tempo de Deputados quem querem trabalhar, Deputado Gilmar, e às 
vezes são impedidos por quem não quer. O Presidente e o Relator, de fato, centralizam o 
trabalho da CPI e, às vezes, até evitam que os demais membros da CPI trabalhem.  E aí há de 
se fazer uma análise geral: não é a Assembléia Legislativa que vai mudar isso, é a estrutura 
que nós temos hoje no Brasil, que, a meu ver, as CPI’s, dentro do Parlamento, são inócuas, sim 
senhor! E diria mais ainda, que o Poder Legislativo, como já afirmei, está fragilizado até por 
omissão nossa. 

Agora, é necessário que se diga também que neste País, se fecharem vinte e 
poucas Assembléias, Deputado Gilmar Fabris, vai fazer pouca falta, pela maneira como nós 
somos tratados. E que o Poder Executivo, hoje, administra, na maioria das vezes, por medidas 
provisórias. Nós temos na Constituição a necessidade de implementação de algumas leis 

através da Leis Complementares. Nós temos a Lei Complementar n 165, que está no 
Congresso Nacional e não consegue ser votada há oito anos, que é aquela que determina as 
diretrizes para elaboração da LDO. E há muitas outras leis complementares aí. Há necessidade 
de  uma revisão geral neste País. Seria uma espécie de “fechar para balanço”, Deputado. 
Muito obrigado. 

O SR. GILMAR FABRIS - Eu gostaria de agradecer ao Deputado Luiz Soares, ao 
Deputado Riva, e queria dizer ao Deputado Luiz Soares, ao Deputado Riva. 

Quero dizer ao Deputado  Luiz Soares, que tudo vai como manda a Lei, como 
está na Constituição, seja Federal ou Estadual, cada Bloco tem direito de, conforme a sua 
Bancada, indicar “x” membros para a CPI e, assim, até aí vai tudo dentro de uma democracia, 
dentro de uma, realmente, divisão proporcional.  Com isso, o Bloco de Oposição na Casa 
indicou dois membros para a CPI, o Bloco Independente indicou dois membros e o PSDB 
indicou um membro. Aí começa a tortura, Deputado Luiz Soares, daí para frente é que 
começa realmente o AI-5, aqui do Parlamento.  Cheguei lá: “Olha, eu queria indicar o nome 
da Deputada Zilda, para Presidente.”  Aí um outro disse: “E eu queria indicar o nome do 
Deputado Wilson Santos, para Relator.”  “E poderemos dar para vocês a Vice-Presidência.” - 
Aí eu falei: “Mas não tem como ficarmos com a Relatoria, ou Presidência?” - “Olha, não 
tem!”   “Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma votação!”  

Meu Deus do céu, que votação mais estranha, se dos cinco, três membros já 
disseram a sua vontade, o seu desejo.  É simplesmente assinar um atestado de burrice. 

Agora, eu quero dizer a V. Exª, Deputado André Bringsken, que deve vir a 
esta tribuna, pela Liderança - e eu também voltarei aqui, pela Liderança, se for necessário - 
quero dizer a V. Exª que, na verdade, eu não assino atestado de burrice.  Eu não vou de forma 
nenhuma dar credibilidade a uma CPI, da qual eu não participo, da qual eu não tenho direito 
de, em momento algum, mudar a regra do jogo dentro da CPI. Então, eu seria um figurante, 
para que os Senhores ainda usufruíssem  da Imprensa dizendo:  “A CPI está da maior 
grandeza. CPI que teve o Deputado Gilmar Fabris e o Deputado Amador Tut como 
componentes da mesma”. E nós para dar aos Senhores o direito de dizer que essa CPI foi da 
maior lisura e da maior grandeza, simplesmente  assinando embaixo? 

Eu quero dizer a V. Exªs, da CPI, Deputado Wilson Santos, Deputado André 
Bringsken e Deputada Zilda, os Senhores vão na Imprensa, os Senhores vêm, mas estão 
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convidados a virem a um debate nesta Casa.  Faço um desafio, se a CPI não é interessada, que 
dê a Relatoria, ou que dê a Presidência ao Bloco de Oposição nesta Casa, tenham esse 
desprendimento!  Não façam a CPI  somente com o Bloco interessado, como é o caso dos 
Senhores, que é quem manda dentro da CPI, fazendo as perguntas que desejam, fazem 
relatório, já vem de lá as perguntas feitas, prontas, só para dizermos Amém. 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - Esta Presidência 
informa ao Deputado Gilmar Fabris que restam três minutos para encerrar o seu 
pronunciamento. 

O SR. GILMAR FABRIS - Para o primeiro round será suficiente, Sr. Presidente, 
voltaremos aqui numa outra oportunidade. 

Quero dizer aos companheiros que aqui se encontram presentes que me 
digam, bem disse o Deputado Luiz Soares, façam uma pesquisa no Estado de Mato Grosso, ou 
melhor, aqui mesmo no Parlamento e perguntem quem sabe alguma coisa sobre a questão 
Urucum. Pelo menos, o que dá nesta Urucum, se é ouro, se é minério de ferro, se é mandioca 
ou se é abacaxi.  

Façam uma pesquisa, hoje, no mercado, e perguntem à população de Mato 
Grosso: “O senhor está preocupado com a situação da Urucum?” O cidadão vai perguntar: 
“O que é isso, moço, que o senhor está me perguntando? O  que é esse tal de Urucum?” 
Ninguém nem sabe disso, porque é uma empresa que não dava lucro para o Estado e não dá 
nem para o Estado nem para o BNDES e nem para ninguém. Sabe o que deveriam fazer com a 
Urucum? Repassar aos garimpeiros, que é o homem que realmente sabe tirar sustento da 
terra, no sentido minério, no sentido ouro, enfim, no sentido de quem produz na terra, mas 
não a Urucum, o grande escândalo do Urucum.  

Eu acho que o maior escândalo do Urucum é como eu já disse, Deputado 
Humberto Bosaipo, se V. Exª for passear no Rio de Janeiro e visitar o BNDES tenho a certeza de 
que é capaz de vir com o Urucum de volta, porque ele não vê a hora de encontrar um mato-
grossense para dar de volta essa Urucum.  

O Governador Dante de Oliveira está pedindo pelo amor de Deus para que 
essa Urucum não venha de volta. Pela amor de Deus, não me traga esse tipo de empresa que 
só dá prejuízo. No momento em que se privatiza, no momento em que se está exatamente 
modernizando o País e o Estado se falar em buscar a Urucum de volta... Exemplo está aí o Vale 
do Rio Doce muito mais lucrativa, muito mais importante.  

Por isso, eu quero voltar aqui, se necessário, para dizer ao Deputado Wilson 
Santos, que ora aparece no Jornal dizendo que o Deputado Gilmar Fabris será expulso da 
CPI... É motivo de choradeira, Deputado Humberto Bosaipo. Hoje, Rondonópolis,  a minha 
cidade natal, amanheceu de luto, porque realmente nós não vamos participar desta 
picaretagem formada para CPI da Urucum. Era só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR  A CAMPAINHA) - Encerrado o Grande 
Expediente, passemos à Ordem do Dia. 

Convidamos o Deputado Riva para reassumir a direção dos trabalhos. 
(O SR. DEPUTADO RIVA ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS ÀS 10:02 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Antes de adentrar à Ordem do Dia, nós gostaríamos de 
solicitar aos Srs. Deputados... 

O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente, para dar uma informação. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado Luiz...  
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Mas, antes, eu gostaria de terminar esse comunicado. Nós temos uma reunião 
com a UNEMAT e nós gostaríamos, inclusive, que a assessoria conduzisse o pessoal da 
UNEMAT à Sala dos Deputados, para que dentro de quinze minutos conversássemos sobre a 
situação da UNEMAT, para daí em seguida darmos prosseguimento à Ordem do Dia. 

Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para dar 

informação ao plenário de uma breve denúncia feita pelo ilustre Deputado Humberto 
Bosaipo, com relação à Polícia Militar estar cobrando um valor de sete mil reis para efetuar a 
segurança na Feira de Comércio e Indústria de Várzea Grande. 

É possível que o Ofício, embora não tenha sido mostrado nesta Tribuna, mas 
eu confio na denúncia feita pelo Deputado... Entretanto, é importante que o Plenário tome 
conhecimento de que nada está sendo feito ao arrepio da lei. 

Esta Casa aprovou, no ano passado, uma nova Lei dando um novo 
regulamento, dando uma nova destinação aos recursos, aí sim, com resultados práticos, que é 
a nova Lei do FUNRESEG. E é a Lei do FUNRESEG que diz que quando o evento, ou a 
festividade, é particular, é permitido à PM cobrar essa taxa do FUNRESEG, que é aquela que 
está dando condições para o equipamento da Polícia Civil e Militar, para a aquisição de 
veículos. Enfim, é uma Lei aprovada pela Assembléia Legislativa, e nada foi feito ao arrepio da 
lei, Deputado Humberto Bosaipo. Quanto a isso, tranquilize o nosso ilustre ex-Governador e 
caro Prefeito da querida cidade de Várzea Grande. 

O Sr. Humberto Bosaipo - Pela Ordem, sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Humberto 

Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Eu escutei atentamente o Líder do Governo e 

quero dizer que a FEICOVAG não é uma obra particular, inclusive, a FEICOVAG paga  Alvará 
de Funcionamento. E, nesse Alvará está contido, inclusive, os recursos destinados à Polícia 
Militar. A Polícia Militar não pode cobrar nesses casos. É uma feira municipal! Era só este o 
esclarecimento. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência  suspende a Sessão por 15 minutos... 
O Sr. Luiz Soares - Pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o Deputado Luiz Soares. 
O SR. LUIZ SOARES - Há um convite que diz ser a Feira promovida pela 

Associação Comercial de Varzea Grande, que seguramente não é uma entidade pública. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência suspende a Sessão por 15 minutos, para 
a reunião com os representantes da UNEMAT, na Sala dos Deputados. E gostaríamos que os 
nobres  colegas participassem da reunião. 

(SUSPENSA A SESSÃO ÀS 10:06 E REABERTA ÀS 10:31 HORAS). 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a presente Sessão. 
Passemos à Ordem do Dia. 
Em discussão todas as Indicações apresentadas na Sessão de hoje. Encerrada a 

discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram 
(PAUSA). Aprovadas. 

Requerimento de autoria do Deputado Eliene, solicitando a convocação de 
uma Audiência Pública, a realizar-se no Auditório “Milton de Figueiredo”, dia 10/06, às 
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15:00 horas, com a finalidade de discutir e avaliar o sistema de saúde no Estado de Mato 
Grosso.  

Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 
Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n 08/97, de autoria das Lideranças 
Partidárias, que concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Dr. Firmínio Ferreira 
Sampaio Neto. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 
Encaminhe-se o Projeto ao Expediente. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 152/96, de autoria do Deputado Amador 
Tut, que autoriza o uso de películas de filme solar nos vidros dos veículos em todo o Estado de 
Mato Grosso. Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 1 (LIDO) - Em discussão o Artigo 1. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Art. 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Não 
tendo sofrido emendas, fica dispensada a Redação Final. Vai ao Expediente.  

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 14/96, de autoria do Deputado José Riva, 
que dispõe sobre a distribuição dos valores captados pelo FUNRESEG, e dá outras 
providências. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai à 2ª 
discussão. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 24/96, de autoria do Deputado Humberto 
Bosaipo, que proíbe o corte de fornecimento de água e luz no último dia útil da semana para 
expediente bancário, e dá outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Artigo 1 (LIDO) - Em discussão o Artigo 1. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Artigo 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Artigo 3 (LIDO ) - Em discussão o Artigo 3. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. Não tendo sofrido Emenda, fica dispensada a Redação Final. Vai ao Expediente. 
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Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 157/96, de autoria do Deputado José 
Lacerda, que institui os meios de apoio e incentivo a formação profissional no âmbito do 
Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Com o Parecer favorável da Comissão de 
Fiscalização, Acompanhamento da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer favorável. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA) Aprovado. 

Artigo 1 (LIDO) - Em discussão o Artigo 1. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Artigo 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. 

Artigo 3 (LIDO ) - Em discussão o Artigo 3. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. Não tendo sofrido Emenda, fica dispensada a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 174/96, de autoria do Deputado Paulo 

Moura, que altera o dispositivo da Lei n 6.177, de 25/01/92 e dá outras providências. Com 
o Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer favorável. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA) Aprovado. Vai à 2ª 
discussão. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 189/96, de autoria do Deputado Humberto 

Bosaipo, que revoga o Parágrafo 3 do Artigo 1 da Lei n 5.894, de 12/02/91. Com o 
Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária. 

Em discussão o Parecer favorável. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA) Aprovado.  

Artigo 1 (LIDO) - Em discussão o Artigo 1. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA) 
Aprovado. 

Artigo 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). 
Aprovado. Não tendo sofrido Emendas, fica dispensada da Redação Final. Vai ao Expediente. 

Em discussão única, Projeto de Resolução n 03/97, de autoria do Deputado 
Humberto Bosaipo, que concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Pedro Pullen 
Parente. Com Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 
Expediente. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 21/96, de autoria da Deputada Serys 
Slhessarenko, que dispõe  sobre a obrigatoriedade da publicação trimestral de informações de 
segurança pública, no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Com Parecer contrário 
da Comissão de Constituição e Justiça. 
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Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 
Arquivo. 

Em 1ª discussão, Projeto de Lei n 191/96, de autoria do Deputado Paulo 
Moura, que dispõe  sobre a inclusão no orçamento dos projetos e obras estaduais, de recursos 
destinados a prevenir os prejuízos de natureza ambiental, social e cultural, decorrentes de 
execução desses projetos  e obras. Com Parecer contrário da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 
Arquivo. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 67/96, de autoria do Deputado José 
Lacerda, que autoriza as escolas e dos fundos educacionais públicos a adquirir bens e 
contratar obras e serviços destinados à manutenção e desenvolvimento das autoridades 
escolares. Com Parecer contrário da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Vai ao 
Arquivo. 

Em 2ª discussão, Projeto de Lei n 70/96, de autoria do Deputado José Riva, 
que determina a publicação de fotos de crianças desaparecidas nas contas de água e luz e dá 
outras providências. Com Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 
da Execução Orçamentária. 

Em discussão o Parecer. Encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado.  

Art. 1 (LIDO) - Em discussão o Artigo 1. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 2 (LIDO) - Em discussão o Artigo 2. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 3 (LIDO) - Em discussão o Artigo 3. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. 

Art. 4 (LIDO) - Em discussão o Artigo 4. Encerrada a discussão. Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram (PAUSA). Aprovado. Não 
tendo sofrido emendas, dispensa-se a Redação Final. Vai ao Expediente. 

Esgotada a Pauta da Ordem do Dia, passemos às Explicações Pessoais. Com a 
palavra, o nobre Deputado André Bringsken. 

Antes, porém, solicito ao Deputado Eliene que assuma a direção dos trabalhos. 
(O SR. DEPUTADO ELIENE ASSUME A DIREÇÃO DOS TRABALHOS, ÀS 10:40 HORAS) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o nobre Deputado André Bringesken. 
O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Sr. Presidente, nobres Pares, eu quero usar, neste 

momento, a tribuna para rebater algumas críticas feitas pelo nobre Parlamentar, ex-
Presidente desta Casa, Deputado Gilmar Fabris, com respeito à CPI.  

Quero dizer ao nobre Parlamentar que essa CPI, muito longe de tentar ser 
palanque, é a CPI que tem levado a sério o motivo pela qual foi criada.  
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Agora, o Deputado Gilmar Fabris, até pela sua própria ausência à CPI, não 
tem conhecimento do andamento dos trabalhos, ele esteve presente na primeira reunião, 
quando foi eleito o Presidente, o Vice-Presidente e o Relator e aprovou a constituição dessa 
Mesa e, depois disso, só apareceu numa outra reunião.  

Então, nobre Parlamentar, o discurso que V. Exª proferiu, aqui, está cunhado 
de vícios. Primeiro, porque V. Exª afirmou, aqui, que Marcos Narita já voltou “ene vezes”. 
Marcos Narita veio, aqui, e depôs uma única vez. E essa CPI já ouviu mais de 10 depoentes, é 
a única CPI - das três instaladas - que realmente tem levado os trabalhos a sério, com duas 
reuniões: um Ordinária e outra Extraordinária por semana, uma de trabalho e a outra para 
colher depoimentos.  E é onde nós estranhamos a ausência do nobre Deputado Gilmar Fabris. 

E eu gostaria até de dizer ao nobre Parlamentar que usar da CPI, achincalhar 
os Parlamentares colegas desta Casa que fazem um trabalho sério, para justificar a sua 
ausência, não é conveniente. Muito melhor seria se o nobre Parlamentar realmente 
esclarecesse à população o motivo da sua ausência da CPI de outra maneira, dizendo que está  
trabalhando na sua região,  no Sul de Mato Grosso, na Grande Rondonópolis. 

Gostaria ainda de dizer ao nobre Parlamentar que eu fui um dos defensores 
quando, na reunião de ontem, o Regimento que havia sido emendado, mas só aprovado no dia 
06 de maio, portanto, nós só havíamos tido mais uma reunião Ordinária, que foi o 
depoimento, e a reunião de ontem, perfazendo duas. No entanto, havia uma terceira reunião, 
a extraordinária, que a Presidente havia convocado na própria quinta-feira, após os 
depoimentos. Mas, para que V. Exª pudesse fazer parte da CPI, nós tiramos essa 
extraordinária e convidamos V. Exª para que estivesse presente, a partir da próxima, e 
realmente de corpo presente, espírito, alma, empenho e tudo o mais, porque essa CPI tem 
levado a sério os trabalhos que têm realizado, sim. 

“Picaretagem”. Eu acho que foi muito apimentada e até infeliz essa colocação. 
Infelizmente, só tem eu, aqui, para representar a Deputada Zilda e o Deputado Wilson Santos, 
mas nós não queremos fazer nem picaretagem e nem palanque, pelo menos não dentro da 
minha visão. E eu, como membro da CPI, não permitirei que isso aconteça. Eu acho que o que 
essa CPI tem levado a sério, é esclarecer a opinião, a sociedade mato-grossense, sobre esse 
rombo que iniciou com a captação de 42 milhões de reais no final de 1990, no Governo do 
Dr. Edison Freitas, e que hoje, depois que já passou o Governo Jayme Campos, e dois anos do 
Governo Dante de Oliveira, apesar das amortizações, ainda deve, em sete anos, 186 milhões 
de reais. É isso que a sociedade precisa saber: aonde é que estão esses milhões que foram “pro 
ralo” nessas operações de venda, dos leilões, e quem é que foi beneficiado com isso. E a CPI 
tem encontrado um rumo, a CPI tem levado a sério, sim. 

Com respeito ao que disse o nobre Deputado Amador Tut, de que ele não tem 
palavra na CPI, de que lhe cortam a palavra, essa também foi uma colocação infeliz, porque o 
Deputado Amador Tut teve toda a oportunidade. A única advertência que nós fizemos foi que 
o Deputado Amador Tut, em todos os depoimentos, todos os depoentes ele queria contratar 
para a sua empresa, e eu até lhe alertei, em particular, dizendo: “Cuidado, porque tem gente 
que o Senhor está querendo contratar, que quebrou o BEMAT, e V. Exª  vai levar para a sua 
empresa e ela vai quebrar a sua empresa”. Então, foi  só isso. 

Na verdade, a ausência do nobre Parlamentar Gilmar Fabris, muito além de 
ser notada, é sentida, porque nós conhecemos o perfil desse Parlamentar, seu trabalho, sua 
seriedade, e dizer que, se ele não faz parte da direção, na Presidência, ou na relatoria, ou vice-
presidência, é uma questão regimental, Deputado. Infelizmente - ou felizmente para nós e 
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infelizmente para V. Exªs - a Bancada de Oposição é minoria. Agora, isso não é uma questão  
que a CPI esteja manobrando, e sim é uma questão que o Regimento coloca de que a maioria 
absoluta é quem decide e define esses cargos. Agora, “se nem Deus deu asa às cobras”, nós 
vamos dar, de graça, de bandeja? Não! O Governo tem interesse, a Bancada que apóia esse 
Governo, o Bloco Parlamentar, junto com a Bancada governista, tem interesse em apurar as 
irregularidades, doa a quem doer, pegue em quem pegar. É isso que nós temos colocado, e 
não queremos usar de palanque. 

Bom, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a Urucum.  O nobre 
Deputado Gilmar Fabris colocou, aqui, que nem todo mundo conhece e, realmente, parece até 
que o nobre Parlamentar também desconhece o que é Urucum, porque não sabe do valor que 
é esse patrimônio para Mato Grosso. Só no ano de  1996, a Vale do Rio Doce, que vinha 
durante 20 anos tentando ter o monopólio da Urucum - e conseguiu há dois anos atrás, no 
Governo Jayme Campos - só em 1996, ela explorou 680 toneladas de ferro, mais 340 
toneladas de manganês. A Urucum possui, nas suas reservas, 85% do manganês do país. É a 
maior jazida de manganês da América Latina. Agora, se isso não vale nada, na avaliação do 
nobre Parlamentar, eu só posso atribuir ao desconhecimento do que é a Urucum. 

Eu quero dizer mais. A Urucum não foi colocada à venda, na Vale, porque 
existe uma ação popular movida pelo ex-Governador José Fragelli, transitada em julgado e 
arquivada, mas que foi ressuscitada, agora, e que fez com que o BNDES encampasse a 
Urucum. Hoje,  a Urucum é do BNDES. Está certo o Deputado quando disse que o BNDES está 
doidinho para devolver, e realmente está. 

A CPI tem a função, nobre Parlamentar, de apurar as irregularidades. E hoje, 
como a Urucum não foi vendida junto com a Vale, requerer, ou propor ao Estado que 
requeira a devolução da Urucum, num encontro de contas onde nós não vamos ter apenas 
46.6% das ações, mas vamos ter 100% das ações, porque o que a Vale do Rio Doce já explorou 
nesses dois anos e pouco, na Urucum, ela tem que devolver dinheiro para o Estado, porque a 
ação de compra vai ser anulada. 

Vale aqui fazer menção, nobre Parlamentar, e aqui faço jus ao mérito do ex-
Governador Jayme Campos, que teve papel fundamental na preservação do patrimônio da 
Urucum para Mato Grosso. É de mérito do Governador Jayme Campos a negociação, ou o 
acordo, que deu 60% dos 46,6% para Mato Grosso, numa negociação com Mato Grosso do 
Sul. É mérito do ex-Governador Jayme Campos, sim, ele defendeu Mato Grosso. Existia uma 
ação no Ministério Público, onde Mato Grosso do Sul requeria a totalidade da Mineradora 
Urucum, e o Governador Jayme Campos conseguiu negociar e ficar com 60% para Mato 
Grosso e 40% para Mato Grosso do Sul. Então, isso é mérito do ex-Governador Jayme Campos. 

Agora, que tem maracutaia na venda, teve, e eu não quero aqui dizer que foi 
do ex-Governador, de maneira alguma, mas até como pouco tempo atrás nós assistimos e 
vimos um comunicado que foi soltado na Imprensa nacional, onde a Vale dizia, num 
comunicado mentiroso, onde ela tentou iludir, ludibriar até o próprio Tribunal de Contas da 
União, dizendo que ela era sócia-majoritária e, portanto, tinha direito de comprar as ações de 
Mato Grosso sem passar pelo leilão, quando na verdade isso não é verídico, porque ela não 
detinha, ainda, as ações da COFAP, de 6,4%. Essas ações ela só comprou depois que foram 
compradas as ações de Mato Grosso. No entanto, ela inverteu os papéis e conseguiu enganar 
até o próprio Tribunal de Contas. 

Eu quero dizer também ao nobre Parlamentar que, infelizmente, pela sua 
ausência na CPI, ele não está a par de todas essas informações, de que hoje existe também 
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uma CPI instalada na Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e de que a CPI desta Casa, 
junto com a CPI de Mato Grosso do Sul, vem trabalhando em conjunto, transmitindo as 
informações uma à outra, movendo ações juntas e que mesmo que a CPI desta Casa tenha 
priorizado a apuração da LFTE´s, nós temos uma Comissão que, paralelamente, vem 
trabalhando e vem levantando os dados a respeito da Mineradora Urucum  e da transição das 
irregularidades da venda da Urucum, Sr. Presidente. 

Mas é fato consumado e verídico o que V. Exª afirmou aqui, que o BNDES está 
doidinho para devolver a Urucum, porque, na verdade, além de manganês e ferro, é um 
“pepino danado” nas costas do BNDES. E nós, provavelmente, propondo essa ação ao Governo 
do Estado, em conjunto com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nós reaveremos a 
Urucum, sim, na sua totalidade, nos 100% de ação, porque num encontro de contas, 
Deputado Gilmar Fabris, nós fatalmente teremos ainda ressarcido em espécie o que a Vale do 
Rio Doce explorou nesses dois anos e meio, quando ela conseguiu ter o monopólio da 
Urucum.  

É importante isso para Mato Grosso? É! E aí, sim, a partir daí fazer um estudo 
do que é a reserva, do que existe realmente de manganês e de ferro, e abrir uma licitação, um 
leilão público para daí fazer a venda  correta e colocar na mão de quem quiser, ou talvez até o 
próprio Estado, para a METAMAT fazer a exploração desses minérios. 

Com efeito, a sugestão do Deputado Gilmar Fabris, de repassar a Urucum 
para os garimpeiros que estão acampados lá em Pontes e Lacerda, que estão sendo 
pressionados pela Polícia Federal, mediante uma ação liminar de reintegração de posse pela 
Mineradora Santa Elina, não é fato que se deva nem fazer jus, porque sabemos que a 
mineração do ouro é completamente diferente da mineração do ferro e do manganês. 

Mas, Deputado Gilmar Fabris, V. Exª tem a próxima reunião para comparecer 
à CPI e, a partir daí, fazer jus aos trabalhos da CPI que quer contar com a sua presença, com a 
sua seriedade, com o seu desempenho, com o seu bom trabalho Parlamentar, que sempre 
prestou a Mato Grosso e, a partir daí, sim, V. Exª verá que essa CPI, diferente das outras, essa 
CPI tem levado a sério os trabalhos. Já realizou mais de quinze reuniões, nesses dois meses de 
instaladas, já ouviu mais de dez depoentes, depoimentos ricos, depoimentos que vieram trazer 
esclarecimentos, diferente até do que o Deputado Amador Tut colocou, onde teve pessoas que 
tentaram sensibilizar a CPI com lágrimas... Na verdade, nós sabemos que isso é um artifício, 
uma artimanha que o ser humano tem para tentar sensibilizar, quando na verdade está 
atolado até o pescoço. 

Então, o que nós queremos dizer, Deputado Gilmar Fabris, em resposta ao 
pronunciamento de V. Exª, que no tocante a dizer que não precede, que a expressão 
“picaretagem” foi infeliz,  eu espero até, com o conhecimento que tenho da sua pessoa, que V. 
Exª retire essa palavra, porque não é cabível, pelo menos não a minha pessoa, e infelizmente 
eu estou aqui sozinho, na ausência do Deputado Wilson Santos e da Deputada Zilda.  Mas eu 
me sinto agredido moralmente, porque jamais fui picareta e estou nessa CPI para levar a 
sério, para prestar esclarecimentos a quem me colocou aqui, que é a sociedade mato-
grossense, para que nós possamos esclarecer o rombo que está aí nessa transação das Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado e, também, apurar as irregularidades da Urucum e devolver 
esse patrimônio que é de todos nós mato-grossenses. 

Sr. Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (FAZENDO SOAR A CAMPAINHA) - A Presidência informa 

ao nobre Deputado que dispõe de 03 minutos para concluir o pronunciamento. 
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O SR. ANDRÉ BRINGSKEN - Eu agradeço, e não vou usar nem os três minutos, 
porque já concluí o meu raciocínio e gostaria apenas de agradecer esse tempo que V. Exª nos 
concedeu, e solicitar ao nobre Parlamentar, Deputado Gilmar Fabris, que retire essa palavra 
pesada de “picaretagem” da CPI, porque não é isso. E quanto ao fato da Bancada de Oposição 
ser minoria, é só trabalhar mais... As eleições de 98 estão aí e, se Deus quiser, nós vamos 
continuar sendo a maioria neste Parlamento. Se Deus quiser, este Governo vai continuar 
fazendo um Governo de continuidade, o que nunca houve, historicamente, em Mato Grosso, e 
poderemos assim implementar as ações que este Governo vem fazendo, de enxugamento da 
máquina, de uma administração séria, que realmente tende a tirar Mato Grosso do buraco e 
colocar no caminho do desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, nas Explicações Pessoais, o nobre 
Deputado Gilmar Fabris. 

O SR. GILMAR FABRIS - Sr. Presidente, colegas Deputados, companheiros da 
Imprensa: 

Ouvi atentamente o nobre colega Deputado André Bringsken, que faz parte 
da CPI da Urucum, falou bastante, iniciou a sua fala dizendo que eu tinha que justificar a 
minha ausência, em primeiro lugar. E eu quero justificar a V. Exª a razão da minha ausência: 
foi a “picaretagem” da primeira reunião que V. Exªs fizeram, aonde nomearam Presidente e 
Relator, todos do mesmo grupo de V. Exª. Ali iniciava a picaretagem. Não é regimental e V.Exª 
está por fora do Regimento. Aliás, V. Exª deu aula de Urucum, aqui, mas V. Exª entende é de 
Medicina. V. Exª, aliás, de Urucum entende porque leu muito bem o livro e V. Exª é um 
“decoreba”, daqueles estudiosos a quem damos até mesmo o mérito de ser um estudioso. 
Pegou o livro da Urucum, passou a noite lendo e veio aqui falar que produziu tantos mil de 
manganês, tantos mil... e depois, no final, diz que o BNDES quer devolver porque a empresa é 
uma empresa que não tem futuro! Então, ela realmente... Ninguém devolve o que é bom, 
doutor. O que é bom, o que produz, o que dá lucro ninguém devolve para ninguém. 

Então, está justificada a minha ausência. A minha ausência justifica-se pelo 
fato de que naquela CPI não tem democracia. É uma ditadura aonde se indicou o Relator e o 
Presidente e a Vice-presidência, da qual V. Exª é o Vice-Presidente, todos de um Bloco só. 
V.Exª  deveria vir a esta tribuna e dizer ao Deputado Gilmar Fabris: “Convido-lhe para fazer 
parte, na outra terça-feira, da primeira reunião da Urucum e queremos lhe propor que seja o 
novo Presidente, ou que o Deputado Amador Tut seja o novo Presidente...”  Ou mesmo que 
V.Exª deseja o Deputado Humberto Bosaipo como  Presidente ou Relator, ou o Deputado 
Moisés Feltrin, enfim, dividam a CPI, para que ela tenha credibilidade, para que essa CPI 
possa atender aos anseios da população.  

Caso contrário, nobre Deputado, V. Exª me desculpe, mas continua sendo a 
CPI da picaretagem. Só vai ser CPI que não vai ser da picaretagem no dia em que o Presidente 
e o Relator dividirem por bloco, nesta Casa. Seja Presidente do Bloco Independente, seja 
Presidente do Bloco de Oposição nesta Casa, caso contrário, é melhor V. Exªs se reunirem lá 
na casa de vocês, lá no apartamento de vocês, e não fazer holofotes aqui na Assembléia. Para 
que fazer holofotes? Reúnam, concluam, ouçam quem desejam, e façam o inquérito de V.Exªs 
da maneira que acharem que fica melhor. 

Peço também a V. Exª, Deputado, que aqui reclamou que se encontrava 
sozinho nessa defesa. Eu até acho que V. Exªs precisam de mais gente para debater comigo, 
mesmo. Um por um, fica pouco....(NESTE MOMENTO, O DEPUTADO WILSON SANTOS 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MAIO DE 1997, ÀS 
08:00 HORAS.  

 

 Pag.27  -  Secretaria de Serviços Legislativos                           

ADENTRA O PLENÁRIO) ...  e está chegando o Deputado Wilson Santos, que deve participar 
da discussão e vai, com certeza... 

O Sr. Humberto Bosaipo - Peço a palavra, pela Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela Ordem, o nobre Deputado 

Humberto Bosaipo. 
O SR. HUMBERTO BOSAIPO - Sr. Presidente, solicito a verificação de quorum 

para o prosseguimento da Sessão. 
O SR. PRESIDENTE - Convido o nobre Deputado Humberto Bosaipo para 

assumir a 1ª Secretaria e proceder à verificação de quorum. 
(O SR. DEPUTADO HUMBERTO BOSAIPO ASSUME A 1ª SECRETARIA E PROCEDE À 

VERIFICAÇÃO DE QUORUM) 

O SR. 1 SECRETÁRIO - Não há quorum, Sr. Presidente, para continuar a 
Sessão. 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo quorum para prosseguimento da Sessão, 
esta Presidência convoca a próxima para o horário regimental. 

Compareceram a esta Sessão os seguintes Srs. Deputados: da Bancada do 
Partido da Frente Liberal - Humberto Bosaipo, Moisés Feltrin, Romoaldo Júnior; da Bancada 
do Partido da Social Democracia Brasileira - Luiz Soares; da Bancada do Partido Liberal - 
Amador Tut, Gilmar Fabris; da Bancada do Partido Progressista Brasileiro - Quinca dos Santos; 
da Bancada do Partido dos Trabalhadores - Serys Slhessarenko; da Bancada do Bloco 
Parlamentar Democracia - Benedito Pinto, Eliene, André Bringsken, Jorge Abreu, Riva. 

Deixaram de comparecer os seguintes Srs. Deputados: Emanuel Pinheiro, do 
PFL; Roberto Nunes, Rene Barbour (EM MISSÃO OFICIAL), Ricarte de Freitas, do PSDB; José 
Lacerda, Wilson Santos, do PMDB; Paulo Moura, do PMN; Nico Baracat, Manoel do 
Presidente, Pedro Satélite e Zilda, do Bloco Parlamentar Democracia. 

Está encerrada a Sessão (LEVANTA-SE A SESSÃO) 
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