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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se

nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO N1l50, DE 1999

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires,
em 9 de abril de 1996.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da Repú

blica Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos á aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re

sultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromisso gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 19-1-99 vpll.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO N1l51, DE 1999

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Mútua para o Combate ao Tráfego
de Aeronaves Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Cartage
na de índias, em 7 de novembro de 1997.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Mútua para o Combate ao Tráfego de Ae

ronaves Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Cartagena de indias,em 7 de novembro de 1997.

Parágrafo único. São sujeitas á aprovação do Congresso Nacional, quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal.

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
~enado Federal, 5 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*) O Texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 11-3-99 jbs/.
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pação do orador em reunião de pequenos produ- te às ações de grupo de esquerda. 32481
tores rurais e pec~aristas dos Municípi~s de Ge- PAULO PAIM (PT, RS) - Protesto contra a
neral Salgado, Aunfl~ma e Santo Antômo do Ara- ausência de exame, pela Casa, de proposta de
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Confiança no sistema judiciário do País. Consi- cretário da Receita Federal, Everardo Maciel, e
derações sobre a atuação da Comissão Especial utilização dos recursos a serem arrecadados no
destinada ao exame da proposta de reforma do combate à miséria no País. Documento do Comi-
Poder Judiciário. Sugestões ao PMDB sobre o tê Nacional de Entidades de Defesa da Previdên-
posicionamento do partido na escolha do novo cia Social sobre a nova estrutura orgânica do
Relator da reforma do Judiciário, em face do con- Instituto Nacional do Seguro Social- INSS......... 32481
vite ~o Presidente .da República ~o Deputado EURÍPEDES MIRANDA (PDT, RO - Pela
AloysIo N~nes FerreIra para o exerclcio de cargo ordem) - Crítica à declaração do Ministro do
no Executivo. 32475 Orçamento e Gestão, Martus Tavares, sobre

SIMÃO SESSIM (PPB, RJ) - Aumento da gastos do Governo com o funcionalismo público.. 32484
epidemia de dengue no Estado do Rio de Janei- WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Proble-
ro. Protesto contra a demissão, pelo Ministério mática do desvio, pelas municipalidades, de re-
da Saúde, de agentes sanitários da Fundação cursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento
Nacional de Saúde. 32476 do Ensino Fundamental e de Valorização do Ma-

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB, gistério - FUNDEF. 32485
AM) - Necessidade da adoção de política de me- JOÃO MAGNO (PT, MG) - Críticas à políti-
dicamentos pelo Governo Federal. Dependência ca econômica governamental. Importância da
do País da atuação de empresas multinacionais aprovação, pela Comissão de Defesa do Consu-
do setor de produção de remédios. Descumpri- midor, Meio Ambiente e Minorias, de requerimen-
menta da Portaria nS! 3.916/98, do Ministério da to de convocação do Sr. Ministro das Comunica-
Saúde, sobre a comercialização de medicamen- ções para prestar esclarecimentos à Casa acer-
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Riscos da importação de coco industrializado de brasileiros dos prejuízos ocorridos quando da
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Cadang-Cadang. Dificuldades enfrentadas pelos cas no País. 32486
produtores de coco brasileiros. 32478 SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB, CE) - Mobi-

NELSON PELLEGRINO (PT, BA) - Artigo Iização da sociedade brasileira contra a política
do jornal Folha de S.Paulo sobre o descumpri- de subserviência do Governo Federal aos dita-
mento de metas de recuperação de rodovias pri- mes do Fundo M~netário Internacional - FMI.
vatizadas. Lucratividade dos bancos no País em Defesa de suspensão do reajuste dos preços dos
decorrência do abuso na cobrança de juros. Ine- combustíveis.......................................................... 32486
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cela única, do percentual de 28,86% estendido decorrente da não-criação, pelo Ministério da
aos servidores públicos civis. Inauguração de Educação e do Desporto, de vagas nas universi-
conjunto habitacional e realização de obras de dades federais. 32494

reurbanização pelo Govemador Anthony Garoti- JUQUINHA (PSDB, GO) - Elogio ao pro-
nho, do Estado do Rio de Janeiro. 32489 grama de investimentos no setor de energia elé-
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mento Urbano e Social - CENDUS, em Jundiaí, PRESIDENTE (Michel Temer) - Discus-
Estado de São Paulo. 32500 são, em turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo n2 108-A, de 1999, que aprova a partici
pação do Brasil no Fundo de Meio Ambiente Glo
bal "Global Environment Facility - GEF". Rees
truturado, com contribuição inicial equivalente a
Direito Especial de Saque - DES, 4 milhões,
bem como a participação em futuras contribui
ções que venham a ser aprovadas pelos países
membros de acordo com os termos do instru-
mento ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB, SP) - Aler
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do Vale do Jequitinhonha incluídos na área de
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to do Nordeste - SUDENE. 32503
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póstuma ao médico Sérgio Cunha Garcia,
ex-Prefeito Municipal interino de Iturama, Estado
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V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discus

são, em turno único, do Projeto de Lei Comple
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nho do servidor público estável e dá outras provi-
dências. 32509
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em 20 de agosto de 1998. 32509

Encerramento da discussão. 32509

Votação do projeto....................................... 32509
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respectivas bancadas os Srs. Deputados REGIS
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MENDES RIBEIRO FILHO :............. 32509
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32527

ANTÔNIO JORGE (PFL, TO) - Congratu
lações ao Govemador Siqueira Campos pelo lan
çamento do Projeto Cacimba, destinado ao com
bate à seca no sudeste tocantinense. Falecimen
to do Vereador Almir Ribeiro de Queiroz e de fi
lho de ex-Prefeito Municipal, no Estado do To
cantins. Maior atenção do Ministro da Agricultura
e do Abastecimento às necessidades da pecuá-
ria brasileira. . .32518
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cidadãos brasileiros residentes no Paraguai, víti- PEDRO WILSON (PT, GO) - Criação do
mas de perseguição da polrcia e dos grandes Conselho Nacional dos Povos Indígenas do Bra-
produtores rurais daquele país.............................. 32512 sil. Repúdio à proposta de extinção da Fundação
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Grande do Sul pelo descontentamento com a polC- ENIO BACCI (PDT, RS) - Avaliação da po-
tica do Govemo Federal de importação de arroz.... 32512 Iítica socioeconômica do Govemo Femando

VI _ Encerramento Henrique Cardoso. Caráter demagógico da pro-
2 _ ATA DA 1211 SESSÃO, DA CÂMARA posta do Senador Antonio Carlos Magalhães de

DOS DEPUTADOS, DA 11 SESSÃO LEGISLATI- combate à pobreza................................................ 32523

VA ORDINÁRIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 5 WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Imediato
DE AGOSTO DE 1999 cumprimento, pelo Prefeito Luiz Carlos dos San-

1- Abertura da sessão tos Martins, do Município de Ipirá, Estado da Ba-
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de distribuição e aplicação dos recursos destina
dos à pavimentação ou recuperação da malha
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Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 6 32455

WALDOMIRO FIORAVANTE (PT, RS) 
Rejeição da proposta de reforma tributária em
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cartas encaminhadas por leitores ao jornal O Apresentação de proposições: RODRIOO
Globo sobre o desempenho do atual Presidente MAIA' RICARDO RIQUE' MARCOS CINTRA"
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VIII - Encerramento
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a) Exoneração: George Camelo Martin de

Arribas, Paulo Ferreira Mares Júnior. 32597

PUPST/PSU
PMN/PSD

Átila Lira
B.Sá
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 3

Antonio Cambraia PMDB
Eunício Oliveira PMDB
Manoel Salviano PSDB
Presentes do Ceará: 4

PIAuí
PSDB
PSDB
PMDB

Bloco

ACRE

PFL

Partido

PARÁ
PTB
PFL

Ata da 12QA Sessão, Extraordinária, Matutina
em 5 de agosto de 1999

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Gonzaga Patriota
4B Suplente de Secretário, Arlindo Chinaglia, Walter Pinheiro, Marçal Filho
Feu Rosa, Themístocles Sampaio, § 2fl do art. 18 do Regimento Interno

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Paulo Marinho PFL
Presentes do Maranhão: 2

CEARÁ
Almeida de Jesus PL

ÀS 9 HORAS COMPARECEM O SENHORES:

Michel Temer

Presentes de Tocantins: 1

Osvaldo Reis

IIdefonço Cordeiro
Presentes do Acre: 1

TOCANTINS
PMDB

Josué Bengston
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 2
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PARANÁ

PMDB
PTB
PT
PMDB
PFL

11 - LEITURA DA ATA

O SR. B. SÁ, servindo como 20 secretário, pro
cede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. FEU ROSA, servindo como 10 secretário.
procede à leitura do seguinte

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 58 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 3

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Nelson Marchezan PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

Gustavo Fruet
José Carlos Martinez
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Werner Wsnderer
Presentes do Paraná: 5

PSB/PCdoB

PUPST/PSLI
PMN/PSD

PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PCdoB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB

SERGIPE

PMDB

PARAíBA

PT
PMDB

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
José Thomaz NonO PFL
Presentes de Alagoas: 2

Avenzoar Arruda
Ricardo Rique
Presentes da Paraiba: 2

RIO GRANDE DO NORTE Clovis Volpi PSDB

Iberê Ferreira PPB Delfim Netto PPB
Presentes do Rio Grande do Norte: 1 Lamartine Poselia PMDB

Nelson Marquezelli PTB
Presentes de São Paulo: 7

Jorge Alberto
Presentes de Sergipe: 1

Paulo Baltazar PSB
Rodrigo Maia PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

André Benassi PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT

MINAS GERAIS

Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Maria do Carmo Lara PT
Presentes de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PFL
Coronel Garcia PSDB
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Luiz Sérgio PT
Pastor Valdeci Paiva PST

Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
João Leão
Mário Negromonte
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Presentes da Bahia: 7
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111 - EXPEDIENTE

OFlclOS

OF. PSDB/I/N2 1.065199

Brasllia, 5 de agosto de 1999

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a indicação do Deputado Sflvio Torres
no cargo de Vice-Uder do Partido da Social Democra
cia Brasileira - PSDB.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
der do PSDB.

Defiro.
Em 5-S-99. - Michel Temer, Presiden

te.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Finda a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado B. Sá.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
a tribuna na manhã de hoje para fazer breve comen
tário sobre duas notrcias veiculadas pela imprensa
nacional esta semana.

A primeira delas refere-se a um editorial publica
do no jornal Folha de S.Paulo do último dia 3, sob o
trtulo "~xito e impunidade". A matéria comenta a ação
positiva desenvolvida pelo Ministro José Serra à fren
te do Ministério da Saúde, particularmente no que diz
respeito ao combate à dengue.

Lembro a V. Exas. que o Ministro José Serra as
sumiu aquela Pasta chamando a atenção, no seu dis
curso de posse, para a necessidade imperiosa do
controle de endemias e doenças infecciosas.

A Folha de S.Paulo informa que, naquela épo
ca, "no caso da dengue era que se sabia perfeitamen
te o que fazer; que fazê-lo não era demasiado com
plexo; que havia anos existia a informação de que o
dengue tomava novo impulso no Brasil, depois de
quase erradicado nos anos SO".

Hoje, um ano depois, houve redução em mais
de SO% de incidência de casos de dengue no Pais em
decorrência das medidas executadas pelo Ministério
da Saúde, tendo à frente o Ministro José Serra, pro
vando que a administração de qualquer Pasta, antes
de tudo, é uma questão de bom senso. Sabemos que
o Ministro José Serra é da área da economia, e não
da saúde. Por outro lado, administrar bem é uma
questão de decisão polltica, de vontade de fazer as
coisas.

Outra nota, que faço questão de ler da tribuna e
que tem amarração com a primeira, é de um jornal de
meu Estado, o Meio Norte, edição de ontem, 4 de
agosto, que traz na sua coluna "Informe" a seguinte
inserção:

A fraude mais comum no SUS é a mu
dança de procedimento: o médico troca o
mais barato pelo mais caro.

Essa frase está inserida na página 11 do jornal
SIMEPI, com publicação bimestral, editado pelo Sin
dicato dos Médicos do Estado do Piaur.

A matéria, mais extensa no bojo do jornal, cha
ma a atenção para as fraudes que reiteradamente
vêm acontecendo na aplicação dos recursos do Sis
tema Único de Saúde.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há
muito tempo que da tribuna desta Casa não só eu,
como também outros companheiros da área da saú
de chamamos a atenção do Governo para esses fa
tos. O que se gasta neste Pais com medidas de pre
venção de moléstias e de promoção da saúde não
chega a 5% do que é gasto com os procedimentos di
tos de cura. Evidentemente, não podemos desprezar
os enfermos, mas quando a ótica está centrada no
combate à doença, seja através de receitas ambula
toriais, de procedimentos de informação, de exames
cllnicos, seja de medicamentos, corre-se o risco de
estimular a cupidez, a cobiça, transformando a ação
de combate à doença em uma verdadeira ação de en
riquecimento ilegal, a ponto de muitos empresários,
que se dizem da saúde, serem, na verdade, empresá
rios da doença.

Está faltando ao Ministro José Serra, como fal
tou aos Ministros Adib Jatene e Carlos Albuquerque,
que o antecederam, enfrentar a questão das fraudes
no Sistema Único de Saúde. Erros ou delitos como
esses, apontados pelo Sindicato dos Médicos do Piaul,
repetem-se diariamente por todo o Pais. E o Brasil
ainda não adotou, através do Ministério da Saúde,
uma ação efetiva quanto ao problema. Um dos cami
nhos já apontados desde a época do Ministro Henri
que Santillo, no Governo Itamar, e que nunca foi efeti
vamente implantado, é o Sistema Nacional de Audito
rias, mas que comece a partir de Brasflia. Deixar o
Sistema Único de Saúde ser auditado pelos secretários
estaduais ou municipais de saúde equivale, na maio
ria das vezes, a determinar à mão direita que fiscalize
a esquerda. Não é por ar. É preciso uma açãocentra
Iizada, nesse aspecto, porque do contrário continua
remos assistindo aos recursos da Saúde, do Sistema
Ünico, tRO caros, tão necessários. escoarem pelos ra-
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los, e notícias como essas repetindo-se a cada sema- coisíssima nenhuma. Persiste, sim, um grande confli-
na nos noticiários de todo o País. to e um desentendimento muito profundo, porque es-

Parabenizamos a ação do Ministro José Serra sas relações têm sido feitas via cúpula, em cima, en-
porque S. Exa. está atuando com simplicidade, mos- quanto que por baixo, onde está realmente a comuni-
trando que é possível resolver os problemas do País; dade, a sociedade, as coisas chegam bem depois,
mas a ação do SUS ainda continua sem solução, ne- distorcidas, e de uma forma muito preocupante. To-
cessitando um combate efetivo. mara que as coisas se resolvam nesse encontro, nes-

Muito obrigado, Sr. Presidente. sa discussão que ocorre hoje e amanhã lá em Monte-
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do vidéu.

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Da mesma forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
queríamos registrar a presença dos Presidentes dos Deputados, preocupa-nos o que vemos pela impren-
países do Mercosul na cidade de Montevidéu, Capital sa quanto à situação de nosso País. Neste momento,
da República Oriental do Uruguai. estão ocorrendo movimentos de mobilização para for-

Sabem V. Exas. das dificuldades, em todos os tificar essa grande caminhada em direção a Brasflia,
sentidos, que estamos passando com relação à inte- numa demonstração de pressão para que o Governo
gração com o Mercosul. A Argentina está vivendo um tome imediatas providências com relação a uma polí-
agitado processo político, às vésperas de eleições, tica agrícola que resolva os problemas de nosso setor
com disputas acirradas do grupo que está fora do Go- primário.
verno com o grupo do Presidente Carlos Menen, que Ontem, tivemos uma reunião na cidade de Itaqui
tem de demonstrar para a opinião pública e para a so- com o Sr. AntOnio Paz, o Tonico, Presidente da Federar-
ciedade argentina que o Governo está preocupado roz, e ficou decidido que até o dia 10 serão bloquea-
com a economia. Em conseqOência, toma medidas, das as pontes de ligação com a Argentina. Serão co-
baixa resoluções, decreta convênios, faz protocolos e locadas máquinas nas cabeceiras das pontes para
estabelece algumas restrições a seus parceiros do impedir a entrada de grãos da Argentina no Brasil.
Mercosul. Por quê? Porque há uma política desastrosa com re-

Relatei desta Tribuna que há pouco vivencia- lação a nossa produção, ao nosso setor primário.
mos situações dramáticas, pela perspectiva e pelos Preocupa-me, e também ao meu Partido, o Par-
resultados, em razão da aplicação das resoluções tido Trabalhista Brasileiro, esta situação. Há urgente
adotadas pelo governo argentino. Um exemplo é o necessidade de que o Governo, através de seus Mi-
que aconteceu com as aduanas, nas fronteiras, onde nistros, tome providências imediatas. Dizem hoje os
toda mercadoria de origem animal e vegetal foi retira- jornais do Rio Grande e do Brasil que o Ministro Prati-
da e jogada em tonéis com creolina - ou seja, tonela- ni de Moraes vai conversar com o Presidente da Re-
das e toneladas de alimentos foram jogadas fora. pública para ver o que vão fazer. Vou alertar: essa his-

A situação agravou-se tanto que resultou na vi- tória de ficar vendo com cautela o que vão fazer, vão
sita do Presidente Carlos Menen ao Brasil, para se olhar aqui, vão olhar lá, e não sei o quê, isso vai dar
encontrar com o Presidente Fernando Henrique Car- em confusão, e das grossas.
doso. Ao final, abraçados, resolveram que viveriam O País inteiro prepara-se para vir a Brasília. Vai
felizes. Só que esse amor não vai muito longe, pois sair o segundo caminhonaço, e junto, talvez, a tercei-
existe somente quando estão olho no olho. Menen ra marcha dos Municípios do País e de todos os seg-
entrou no avião e foi embora, e assim que chegou à mentos organizados, para pressionar o Governo a
Argentina, o setor industrial, os grandes empresários sair desse marasmo, porque essa situação deixa-nos
o pressionaram, e ele ficou apavorado. Devido às elei- inquietos. Estamos vendo que as proporções estão
ções, colocaram-no contra a parede, e hoje, lá em se avolumando, e isso não deixa o povo nem um pou-
Montevidéu, o circo vai pegar fogo, até porque os re- co tranqOilo.
presentantes do Brasil, o Ministério das Relações Quero aqui, na presença do Presidente Nacio-
Exteriores, a chancelaria, enfim, todos os países di- nal do Partido Trabalhista Brasileiro, Deputado José
zem que não vão recuar, que não querem saber de Carlos Martinez, reafirmar mais uma vez que ainda há
compensações com relação a perdas, à desvaloriza- tempo, Sr. Fernando Henrique Cardoso. Vamos ace-
ção do real, aquela coisa toda, e essa confusão pare- lerar o processo para impedir o caos neste País. Ain-
ce que vai tomar outras proporçOes. da há tempo!

Assim, o Mercosul a cada vez fica mais longe, O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re-
porque pode existir de direito, mas de fato não existe visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, durante o recesso do mês de julho o Governo para a equipe econômica. Esse seria, de fato, um Pla-
conseguiu aumentar a velocidade, a quantidade e a no de Demissão Voluntária que talvez melhorasse,
qualidade de suas trapalhadas e de suas maldades efetivamente, a qualidade do Governo, porque hoje
contra os servidores públicos e todos os trabalhado- ninguém mais consegue acreditar no Governo, nin-
res do Brasil. guém mais lhe dá crédito nem confia nele.

Primeiro foi o DDD, aquela trapalhada geral. O Essa é a razão pela qual o Deputado que me an-
que era para gerar uma maior eficiência causou o tecedeu, do PTB, falava das manifestações em todo o
completo descontrole das telecomunicações por um País. A do dia 26 de agosto é fundamental. Estamos
período - e, certamente, maiores dificuldades para participando de sua organização, e creio que todos
melhorar a qualidade do serviço, que, informavam, n6s, que estamos comprometidos com um novo rumo
seria garantida ap6s a privatização. para este País, devemos, sem dúvida alguma, partici-

Depois tivemos a reforma ministerial, ampla, ge- par dessa marcha.
ral e irrestrita, que apenas conseguiu mudar Renan Vamos trazer para cá aproximadamente 100 mil
Calheiros. Afinal de contas, era preciso fazer uma re- pessoas. Mas, do jeito que as coisas caminham, temo
forma que conseguisse mudar Renan Calheiros. que venham ainda mais, porque a situação já é de tal
Ampla, para alargar os espaços do PSDB, que lutava gravidade, e o País está tão sem rumo, que as pesso-
por maior espaço. Afinal de contas, uma Secreta- as começam a querer dar-lhe um rumo. Evidente-
ria-Geral para o PSDB é algo impressionante, para mente, todas essas manifestações deverão prosse-
um partido que tem o Presidente da República. Con- guir. Depois dessa, do dia 26, haverá no dia 6 a mar-
seguiu-se inclusive mudar as relações internas entre cha pela educação, e assim por diante.
os partidos da base do Governo, que antes eram bas- Quero lembrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
tante amáveis, e agora parecem um tanto quanto putados, que já vimos esse cenário em outras épo-
conflituosas. cas, no Brasil. Neste momento, é preciso que todos

Mas, do ponto de vista da Oposição, não vamos tenham consciência de que os rumos do País estão
comemorar essa atitude. Afinal de contas, o Governo efetivamente em disputa.
que faz a trapalhada para o zigue, pode também Muito obrigado.
fazê-Ia para o zague, e não tem qualquer sentido fa- O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
zermos comemoração antecipada. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Fez então o Governo o anúncio do PDV e lan- putados, entendemos que a situação de nosso País,
çou uma medida provis6ria, essa, sim, de uma quali- neste momento, é muito diffcil, especialmente na área
dade inquestionável. Primeiro, porque afirma que é econômica, devido ao desemprego e à falta de pers-
preciso demitir para depois contratar. Depois, afirma, pectiva de crescimento.
por exemplo, que não há recursos para pagar os 28% O setor mais prejudicado em decorrência dos
de uma s6 vez, desde que a pessoa não queira ser "planos" desses últimos anos é o primário, que deve-
demitida; porque, se quiser, existem, sim, recursos ria ser chamado de setor primeiro, o da agricultura
para pagar de uma s6 vez os 28%. E, pior do que isso, brasileira. Portanto, entendo que nos temos de mobi-
existem também recursos para financiar aqueles que Iizar nesta Casa para apoiar os produtores rurais, pois
queiram ser demitidos. Ou seja, é um absurdo que se a agricultura, nossa principal atividade, gera empre-
faça um Plano de Demissão Voluntária com essas ca- gos com menor custo para a sociedade brasileira.
racterísticas sob o argumento de que é para cortar Atualmente, estou na Presidência da Frente
despesas do Governo. Parlamentar da Agricultura. Duzentos e quatorze De-

Além dessas questões que anunciei aqui, existe putados e Senadores fazem parte desse grupo, no
a questão da autonomia universitária, que o Governo Congresso Nacional.
também vai apresentar. Havia toda uma discussão Apresentamos, já faz muito tempo, projeto que
dentro da Comissão de Educação, no Congresso e visa a resolver a questão do endividamento, que não
inclusive nos movimentos sociais, e o Governo anun- ocorre apenas com meia dúzia de. produtores, como
ciou um projeto, já conhecido via Internet, mas que muitas vezes a imprensa registra. Mais de um milhão
ainda não chegou a esta Casa, pelo que tenho conhe-de produtores estão em dívida com os bancos, com o
cimento. Assim, já sabemos quais são as intenções sistema financeiro. É umgrande número: 37% da pro-
do Governo. dução agrícola estão envolvidos.

Restou ao Presidente da República. fazer um Nossa proposta foi discutida num grande semi-
Plano de Demissão Voluntária para os Ministros e nário realizado aqui, no mês passado, ao q"tal estive-
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ram presentes mais de 1.050 produtores. Vinte e seis
Estados apoiaram a proposta, que Mo é apenas des
te Deputado, mas consenso nacional. Depois do en
contro, todo mundo aprovou a proposta.

O Deputado Ronaldo Caiado é o Relator da ma
téria, em que propomos quatro anos de carência e 26
de prazo para que os produtores paguem seus débi
tos, além·de um rebate de 40% dos mesmos. Por que
esse rebate, esse prazo, essa carênda? Devem V. Exas.
recordar-se de que há algum tempo chegamos a uma
inflação de 2.000% ao ano. Os planos mudaram e foi
feita uma estabilização. Para este ano, a perspectiva
de inflação é de 8% a 10%, mas a conta do produtor
ficou engordada por toda essa inflação passada. Por
tanto, temºs de renegociar essa divida e dela retirar
as gorduras, as taxas, as multas que foram adiciona
das-às contas dos produtores.

Por iSso, peço a todos os Parlamentares apoio
para esse--projeto, que entrará em votação nos próxi
mos âiasna Câmara dos Deputados. A perspectiva é
de que nos dias 16, 17 e 18 venham a Brasllia mais
de três mil-caminhOes de todo o Pais para apoiar essa
proposta -da agricultura brasileira.

Certamente, os Parlamentares que estiveram
agora em ~;uas bases sentiram as dificuldades que
estamos vivendo na agricultura. O total da divida no
Pais é enorme: 24 bilhões! Nossa produção está há
muitos anos empacada em 80 milhões de toneladas
de grãos porque o agricultor está endividado e sem
capacidade de investimento. Por isso, não se conse
gue autríé-fltar a produção nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é neces
sário que esta Casa tome para si a responsabilidade
de encaminhar uma proposta para direcionar a ques
tão do endividamento e voltar a capitalizar os produ
tores rurais, pois boa parte deles se encontra sem
crédito, porque está endividada e sem acesso aos re
cursos.

Deixo aqui uma denúncia gravlssima envolven
do o sistema financeiro de nosso Pais. Ano passado,
foram liberados 500 milhões para o PRÓ-SOLO. Sa
bem V. Exas. quanto chegou ao produtor? Apenas 17
milhões. Ou seja, existem recursos, mas não acesso
ao crédito, por causa da dificuldade dos produtores,
que estão inadimplentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
mos convictos de que é necessária essa mobilização.
Por isso, peço o apoio de todos os Srs. Parlamenta
res para aprovarmos o Projeto de Lei nll 4.895, de
nossa autoria, que será votado na próxima semana
na Comissão de Agricultura e Polltica Rural, entre os
dias 16, 17 e 18, quando estiverem aqui os produto-

res de todo o Pais, numa grande mobilização nacio
nal. Trata-se de proposta para tentar encaminhar
uma solução para mais de um milhão de produtores
endividados, o que corresponde a 37% da produção
nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares.

O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Arlindo
Chinaglia, colegas Deputados, durante o primeiro se
mestre, usamos esta tribuna várias vezes para defen
der um dos mais importantes e esperados projetos
para o nosso estado: a chegada dos trilhos da assim
denominada Ferrovia Senador Vicente Vuolo, mais
recentemente conhecida como Ferronorte.

Amanhã, às 10h30min, o Presidente da Repú
blica Fernando Henrique Cardoso, juntamente com a
Bancada Federal de Mato Grosso, as lideranças poli
ticas da região, os representantes do setor empresa
rial do nosso estado e a população em geral, estará
inaugurando mais um trecho da Ferrovia Senador Vi
cente Vuolo. ~ um trecho de 410 quilômetros que vai
de Rubinéia, em São Paulo, e atravessa o Rio Para
ná, em uma ponte de quase 3.700 metros, a maior
ponte rodoferroviária do planeta, estendendo-se no
Mato Grosso do Sul por 41 Oquilômetros, nas cidades
de Aparecida do Taboado, Inocência, Chapadão do
Sul. Amanhã atingirá o primeiro Municlpio do meu
Estado, o Mato Grosso: o Municlpio de Alto Taquari,
que já está sentindo uma metamorfose na sua econo
mia com achegada dos trilhos da Ferronorteou Ferro
via Senador Vicente Vuolo.

Quero registrar no plenário da Câmara dos De
putados essa importante e secular obra, sonhada
pelo Imperador D. Pedro I, citada na obra de Euclides
da Cunha, "Caminhos para o Brasil", e trabalhada no
plenário desta Casa e do Senado Federal pelo
ex-Senador Vicente Vuolo. A Ferrovia precisa conti
nuar. Até Cuiabá são quase 500 quilômetros. Para
isso, é importante que a Sudam possa liberar os in
centivos que a Ferronorte, agora na Amazônia Legal,
passa a ter direito em Mato Grosso.

Estivemos recentemente no último Condel, em
Belém, quando a alteração na composição societária
da Ferronortefoi aprovada. Nesta manhã, faço um
apelo à Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia para que libere urgentemente os recursos
pleiteados pela empresa, sob pena de ainda este ano
as obras serem paralisadas, sendo reiniciadas so
mente após o perlodo chuvoso, que se estenderá até
abril do ano que vem. A ferrovia já é uma realidade
em Mato Grosso.
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Parabenizo Orestes Quércia e Luiz Antonio que passou pela vereança e pela Prefeitura Munici-
Fleury - hoje, nosso colega nesta Casa -, que, na pai, sinto-me meio órfão com a passagem de Perrel;
condição de Governadores de São Paulo, construí- mas por tudo que ele me ensinou e por tudo que sem-
ram 80% da ponte rodoferroviária, e o Presidente Fer- pre fez em favor do próximo, de seus amigos e do
nando Henrique Cardoso, que concluiu o restante nosso grupo político, procuro r,leu conforto em Deus
dela e que vem liberando, através do BNDES, os em- e na lembrança de seu rosto sempre sorridente e solí-
préstimos necessários para que a Ferronortecontinue cito, a ajudar a quem quer que o procurasse.
levando esperança àquela gente e transformando as Deus nos emprestou Perrel e agora resolveu le-
vidas dos que escolheram o oeste como lar, garantin- vá-lo. Sua missão aqui já foi cumprida. A nós resta-
do aquelas fronteiras e construindo uma das maiores ram seu exemplo e os seus ensinamentos. Descanse
Unidades da Federação produtoras de grãos. em paz, meu amigo. Sua obra e sua vida jamais serão

A Ferronorte será a agregação de valores que esquecidas pelos que o admiraram e privaram de sua
nosso Estado tanto almeja. Será para Rondônia, amizade. Sempre haverei de lembrá-lo, ao longo de
Acre, Mato Grosso do Sul, Goiás e meu Mato Grosso minha carreira política, não apenas por lhe querem
a chegada definitiva da capacidade de competição de um enorme bem, mas, acima de tudo, por lhe ser gra-
que nossos produtos precisam. to pela ajuda, e por seu trabalho e seu esforço para

Encerro, Sr. Presidente, comunicando a todos Dias D'Avila encontrar-se com o seu destino.
essa importante obra que chega em Alto Taquari, a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também
terceira cidade mato-grossense, depois de Rondonó- ocupo esta tribuna para apelar ao Presidente da Re-
polis e Cuiabá, e solicitando à SUDAM que libere os pública no sentido de que determine ao Conselho Mo-
incentivos necessários para sua continuação. netário Nacional a imediata revisão da decisão con-

Era o que tinha a dizer. substanciada no voto CMN n° 084/99, do último dia
O 8R. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun- 27 de julho, que reduz drasticamente a estrutura da

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Delegacia Regional do Banco Central do Brasil no
Deputados, é com muita tristeza e pesar que subo Estado da Bahia.
hoje a esta tribuna para comunicar o falecimento pre- Esse processo de desmonte precisa de urgente
maturo e inesperado de um amigo-irmão, uma das Ii- e imediata suspensão, inclusive para não se contra-
deranças mais expressivas do Município de Dias por ao tão propalado esforço para implementação do
D'Avila, no Recôncavo Baiano, onde iniciei minha projeto de desenvolvimento da região Nordeste.
vida pública como Vereador. Essa decisão precipitada do CMN carece de

No último dia 2, um trágico acidente de carro cei- análise técnica, administrativa e política, vez que o
fou a vida do Presidente da Associação dos Morado- número de funcionários daquela regional já era insufi-
res do Bairro do Entroncamento, Sr. José Ferreira Ve- ciente, dada a importância da mesma e o volume de
loso, mais conhecido como Perrel. serviço. Assim, esse desprestígio à Bahia e ao Nor-

Perrel deixa 7 filhos, esposa, parentes e ami- deste brasileiro é inaceitável.
gos, além de uma legião de filhos que ele adotou ao A Bahia é responsável por mais de metade das
longo da vida. Esses filhos são moradores do Bairro operações de câmbio realizadas no Nordeste; por
do Entroncamento, em Dias D'Avila, que ele ampara- mais de 70% dos investimentos estrangeiros na re-
va como um pai. Perrel era a voz dos mais humildes, gião; e o primeiro em ativos financeiros. Por outro
era o interlocutor e defensor do bairro e de seus mora- lado, o Estado ocupa o 6° lugar no PIB do Brasil e é
dores. um dos maiores pólos de desenvolvimento industrial

Nascido em Alagoinhas, Estado da Bahia, Per- do País; e, mais, dentre os Estados brasileiros, é um
rei residia em Dias D'Avila há 14 anos. Comerciante dos poucos que se encontra em situaçãtJ financeira e
honesto e trabalhador, marido e pai exemplar, ele de- econômica de realizar grandes negócios, como por
senvolveu suas atividades sempre em favor de seu exemplo a atração para a instalação da maior unida-
povo, chegando a se candidatar a Vereador para de da indústria automobilística Ford no Pais.
atender ao clamor de sua gente, recebendo grande Sr. Presidente, essa decisão contraria os esfor-
apoio e bela votação. ços do próprio Governo Federal no tocante à descen-

Sr. Presidente, ao dar meus primeiros passos tralização das ações e dos investimentos nacionais,
na vida pública tive a meu lado o apoio e a amizade para que o País se desenvolva em todas as suas re-
de Perrel. Hoje exercendo meu segundo mandato giões. É inaceitável, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
como Deputado Federal, depois de uma caminhada que o discurso seja um, mas as ações sejam diferen-



Agosto de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 6 32463

teso J:: imperdoável não se levar em consideração o Rio Grande do Sul, na qual qualquer cidadão, via
volume de negócios realizados na Delegacia Regio- Internet, pode obter todos os dados disponíveis sobre
nal do Banco Central na Bahia e simplesmente des- as áreas de implementação das receitas e despesas,
montar uma estrutura que já provou, e prova diaria- marcando definitivamente a democratização radical
mente, sua eficiência e eficácia. das finanças públicas.

Por isso, conclamo não apenas os Deputados Porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que representam a Bahia, independentemente de há tema da maior importância para todos os Estados
ideologias, mas todos os membros desta Casa para e Municípios brasileiros. Trata-se dos projetos em an-
que se mobilizem na defesa dos funcionários, da pró- damento na Casa sobre a compensação que não
pria instituição e do povo baiano, para revertermos houve - diga-se de passagem, o Rio Grande do Sul
essa inaceitável decisão do Banco Central. é credor da União em torno de 600 milhões de reais

Solicito a V. Exa. que autorize a publicação des- - pelas perdas com a Lei Kandir.
te pronunciamento no programa A Voz do Brasil. Esse assunto é da maior importância para o

Muito obrigado. pacto federativo. Neste início de semestre legislativo,
O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem faço apelo à Câmara dos Deputados para que enca-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- minhe definitivamente o que não constou das priori-
putados, na retomada deste semestre legislativo, fa- dades ontem divulgadas pelo seu Presidente, como a
rei, desta tribuna, avaliação sucinta dos seis primei- discussão dos projetos em andamento sobre a Lei
ros meses do Governo do Rio Grande do Sul. Kandir, que tem prejudicado enormemente os esta-

Houve mudança significativa na maneira de ad- dos e municípios.
ministrar o Estado, com participação popular, através Deixo registrado nosso apelo para que esse
do orçamento participativo, envolvendo diretamente tema seja discutido, a fim de encontrarmos uma solu-
mais de 100 mil pessoas, que discutiram e aprovaram ção definitiva qUe acabe com esse prejuízo que os es-
prioridades de investimentos. tados e municípios sofrem em razão da Lei Kandir.

Também o episódio da montadora Ford mostrou Aproveito a oportunidade para também dar
visivelmente - e nos honra particularmente - a polí- meus parabéns ao Governo Olívio Dutra por suas re-
tica implementada pelo Governo gaúcho, que cumpre alizações neste primeiro semestre.
seus compromissos de campanha, invertendo as pri- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - A
oridades. Houve opção clara pelos pequenos produ- Mesa comunica aos Srs. Deputados que o painel ele-
tores, pelas pequenas e médias empresas, privilegi- trônico será desligado, em razão de problemas técni-
ando a economia local, e não essa política de apoia- cos, e voltará a funcionar em alguns segundos. Po-
mento às transnacionais, de que o País tem sido víti- rém, quem já tiver registrado presença não será pre-
ma. judicado.

Mas não é só isso. Na área da habitação, foram O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Com
disponibilizados 30 milhões de reais nesses primeiros a palavra o Sr. Deputado Nelson Marchezan.
seis meses de nosso Governo, enquanto foram apli- O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
cados apenas 5 milhões nos quatro anos do anterior. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Ainda é muito pouco para a demanda reprimida, mas Sras. e Srs. Deputados, em várias oportunidades,
representa uma diferença significativa da disposição manifestei desta tribuna a minha preocupação quanto
de atender a quem se pretende. às disparidades entre as metades sul e norte do Esta-

Com relação às estradas, superamos os 200 mi- do do Rio Grande do Sul, evidenciando a necessida-
lhões de reais em investimentos diretos para as de de uma ação particularizada, por parte do Governo
obras, então represadas em todo o Estado. Federal, em sua função de promover a redução das

Na área da saúde está havendo a inédita inicia- desigualdades regionais e a união nacional.
tiva da municipalização solidária: o Governo repassa Efetivamente, a parte sul do Estado vive uma re-
recursos para todos os Municípios, de acordo com lativa estagnação, e tanto os índices econômicos
sua população, dando-lhes autonomia direta. Neste como sociais dessa região são discrepantes não só
ano foram repassados 31 milhões de reais. Essa em relação ao norte do Rio Grande como em relação
ação também deveria, na minha opinião, ser buscada às demais Unidades Federativas que compõem a
por todas as Unidades Federativas. Região Sul, com níveis bastante inferiores à média

Com relação às informações sobre as finanças regional, e até mesmo aos do Brasil, como um todo,
públicas, estamos inaugurando a página on line do contrastando com o tradicional e enganoso conceito
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de que a Região Sul é uniformemente privilegiada no
contexto do cenário nacional.

Dados de 1997, por exemplo, apontam que
83,8% do PIB gaúcho foram gerados no norte do
Estado, responsável também por 90% da produção
industrial.

O IDH (indice de Desenvolvimento Humano),
calculado pela Organização das Nações Unidas com
base em indicadores de renda, educação, infância,
habitação e longevidade, tem colocado o Rio Grande
do Sul como o Estado de melhor desenvolvimento do
País, mas a responsável por essa marca é a metade
norte do Estado, que desfruta índices comparáveis
aos do mundo desenvolvido, enquanto a parte sul
desce a níveis encontrados no Nordeste brasileiro, na
África e na América Central. Segundo reportagem da
Folha de S.Paulo, em sua edição de 25 de julho de
1999, sob o trtulo "Sul gaúcho tem IDH semelhante ao
NE", se a região fosse transformada em Estado, seria·
apenas a 1311 do País em desenvolvimento humano.

Nos últimos dias, como se vê, as disparidades
entre as metades sul e norte do Estado do Rio Gran
de do Sul voltaram a ser objeto da atenção da impren
sa e das lideranças pollticas, econômicas e sociais,
especialmente em razão da discussão sobre a con
cessão de incentivos e da chamada "guerra fiscal"
entre os Estados.

Desejo destacar aqui importante documento so
bre o assunto encaminhado ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso pela Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul (FIERGS), 'pela Federação das
Associações Comerciais do Rio Grande do Sul
(FEDERASUL) e pela Federação da Agricultura do
Rio Grande do Sul (FARSUL), ressaltando os esfor
ços que tem feito o Estado para acompanhar o desen
volvimento do País, nesses tempos de economia glo
balizada, e a sua preocupação com o péssimo desen
volvimento da metade sul, chamando a atenção para
a necessidade de urgente adOÇa0 de uma política de
incentivos ao desenvolvimento daquela região, o que,
se não ocorrer, implicará a retraça0 da economia de
todo o Rio Grande do Sul.

Nesse sentido, as entidades que representam a
agricultura, o comércio e a indústria gaúcha reivindi
cam ao Presidente da República a inclusão da meta
de sul do Rio Grande do Sul na relaçao das regiões
que farao parte de medida provisória que deverá ser
editada pelo Poder Executivo, dispondo sobre a con
cessão de incentivos fiscais para empreendimentos
instalados ou que vierem a se instalar nas regiões
menos desenvolvidas do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta
tribuna desejo congratular-me com o gesto e a iniciati
va daquelas renomadas e atuantes entidades gaú
chas. Trata-se de manifestação que aguardava com
muita expectativa, e que vem se somar à manifes
tação do próprio Presidente da República, que em várias
ocasiões já demonstrou sua sensibilidade em relação
às dificuldades enfrentadas por aquela região menos
desenvolvida do Rio Grande do Sul, constituindo-se,
também, em importante reforço aos propósitos do
Projeto de Lei n° 3.203, de 1997, que apresentei exa
tamente em razão da preocupação com a estagnação
daquela região.

Esse projeto, que "Estabelece Programa de De
senvolvimento da região da Fronteira Sul e dá outras
providências", é na verdade uma proposta de plano
de desenvolvimento que, uma vez adotada, poderá
modificar estruturalmente o dinamismo econômico
daquela região e significar um marco para a política
de combate às desigualdades regionais em nosso
País.

Nesse contexto, o projeto disponibiliza, por via
da ação coordenada de diversos Ministérios, uma sé
rie de mecanismos, como linhas de crédito especiais,
fundos de capitalização, investimentos orçamentários
e estímulo à criação de centros industriais e agroin
dustriais e projetos de melhor aproveitamento dos re
cursos hídricos. Todos esses instrumentos, em parti
cular os incentivos fiscais, serao direcionados apenas
a projetos considerados prioritários, nos termos e li
mites fixados em regulamento.

A idéia, como procuro evidenciar na justificação
do projeto, é apresentar vantagens articuladas que
atraiam empreendimentos para aquela região e per
mitam a reestruturação e modernização dos tradicio
nais setores da economia local, visando modificar es
truturalmente a economia e permitindo, em pouco
tempo, a auto-sustentabilidade do desenvolvimento.

Busquei, ainda, limitar no tempo as vantagens
creditícias e fiscais, como por exemplo a redução de
impostos sobre a produção e o faturamento, de forma
a não perpetuar renúncia de receita, considerada ne
cessária apenas para alavancagem inicial de um
novo padrão de desenvolvimento regional, que vai
gerar emprego e bem-estar da população.

Esse projeto de lei, que apresentei em 5 de ju
nho de 1997, encontra-se atualmente na Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior, tendo sido de
signado relator, em 20 de maio último, o Deputado
Valdeci Oliveira, a quem apelo por urgência na formu
lação de seu parecer, a fim de que a proposta possa
seguir rapidamente seu curso.
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No entanto, esses investimentos têm se con
centrado em regiões do Brasil que possuem um grau
de desenvolvimento maior que as demais, pois já de
tinham uma infra-estrutura considerável para receber
grandes empreedimentos ou mopdernizar os já exis
tentes. Essa concentração continua que vem ocor
rendo nos últimos anos evidencia ainda mais as dis
paridades regionais na distribuição de investimentos.
ConseqOentemente, as regiões menos desenvolvi
das há muito tempo não obtém crescimento econômi
co, o que ocasiona um decréscimo na geração de
renda e, principalmente, na criação de novos postos
de trabalho.

Dentre as regiões menos desenvolvidas pode
mos incluir a metade sul do Estado do Rio Grande
Sul. Esta região de nosso estado é composta por um
conjunto de municípios, conforme definição dada
pelo Decreto do Estado do Rio Grande do Sul nll.
38.473, de 11-5-98, e pode ser imaginada como sen
do a parte do Estado do RS que se localiza abaixo de
uma linha que ligaria os Municípios de Barra do Ribei
ro, na parte leste, até São Borja, na parte oeste. Há
muitos anos que a metade sul do RS não recebe in
vestimentos, fruto da sua carência de infra-estrutura e
da falta de incentivos econômico-financeiros que via
bilizariam a instalação de empreendimentos, qual
quer que fosse a sua natureza ou porte.

Para corroborar a nossa preocupação com o
péssimo desenvolvimento desta região gaúcha, po
demos apresentar a Vossa Excelência alguns núme
ros. O desequilíbrio econômico entre a metade sul do
Rio Grande do Sul e o restante do estado pode ser
traduzido pela distribuição do PIB. Em 1997, confor
me dados da Fundação de Economia e Estatística do
Rio Grande do Sul- FEE, a metade sul, com 54% da
área do estado, representava 25% da população gaú
cha e apenas 17% do PIB. Já a metade norte, com
46% da área do estado, detinha 83% do PIB e 75% da
população. A renda per capita da metade norte é
58% superior a da metade sul.

O processo de industrialização acelerada vivido
pelo Brasil ao longo das últimas décadas não se fez
sentir na metade sul do estado. Do PIB gerado pela
indústria no Rio Grande do Sul, apenas 11% veio da
quela região, enquanto que 88,9% veio da metade
norte.

Como se pode verificar na análise dos dados
acima apresentados, faz-se necessário, e com urgên
cia, uma política de incentivos ao desenvolvimento

FEDERASUL - Federação das Associações
Comerciais do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 27 de julho de 1999

Excelentrssimo Senhor
Dr. Fernando Henrique Cardoso,
Digníssimo Presidente da República.

Senhor Presidente,
A Federação da Agricultura do Rio Grande do

Sul - FARSUL, a Federação das Associações Co
merciais do Rio Grande do Sul- FEDERASUL e a Fe
deração das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul - FIERGS, entidades representativas do setor
empresarial gaúcho, incentivadoras do desenvolvi
mento sócioeconômico do Estado do Rio Grande do
Sul, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência para expor e requerer o que segue.

Com a oportuna abertura da economia brasilei
ra, importantes investimentos passaram a ser realiza
dos no País nos últimos anos, propiciando um cresci
mento econômico considerável frente às potências
econômicas mundiais. Vieram novas empresas e mo
dernizaram-se as que já existiam.

O Estado do Rio Grande do Sul tem feito gran
des esforços para acompanhar o desenvolvimento do
País nesses tempos de economia globalizada, em
que a competitividade se acirra entre os novos em
preendimentos e aqueles que já se encontram esta
belecidos em alguma Unidade da Federação, inde-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, espe- pendentemente da natureza ou do porte dos mes-
rando o apoio de V. Exa. solicitando sejam inscritos mos.
nos Anais desta Casa os documentos citados, para
que todos deles possam tomar conhecimento: a ma
nifestação encaminhada ao Presidente da República
pela FIERGS, pela FEDERASUL e pela FARSUL; a
reportagem publicada na Folha de S.Paulo em 25 de
julho de 1999, sob o titulo "Sul gaúcho tem IDH seme
lhante ao NE"; e o Projeto de Lei n° 3.203, de 1997, de
minha autoria, que "Estabelece Programa de Desen
volvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências".

Obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

Durante o discurso do Sr. Fernando
Marroni, o Sr. Arlindo Chinag/ia, § 29 do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Gonza
ga Patriota, 49 Suplente de Secretário.

FARSUL - Federação da Agricultura do Rio
Grande do Sul
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daquela região, pois, de contrário, implicará na retra
ção da economia de todo o Rio Grande do Sul.

Não desconhecemos que a politica de desen
volvimento regional implantada pelo atual Governo
Federal busca corrigir as disparidades regionais na
distribuição de investimentos, haja vista a vigência da
Lei Federal nQ 9.440, de 14-3-97, e também, da Lei
Federal nQ 9.808, de 20-7-99, que dispõem sobre a
concessão de incentivos fiscais para o desenvolvi
mento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
do Pais.

E mais, recentemente, ao justificar o veto à con
cessão de beneficios fiscais para a instalação de uma
montadora de automóveis na região Nordeste, Vossa
Excelência faz menção à edição de uma Medida Pro
visória que daria continuidade àquela polftica de de
senvolvimento regional, remodelando a já existente
para que não houvesse interferências no programa
de ajuste fiscal em curso.

Contudo, tal polftica de desenvolvimento não
pode se ater somente às regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Certamente, estas regiões precisam
de incentivos, porém, há outras necessitando dos re
feridos incentivos, e entre elas, a metade sul do Esta
do do Rio Grande do Sul.

Portanto, com base nos fatos acima expostos, a
Farsul, a Federsul a Fiergs, entidades que represen
tam a agricultura, o comércio, e a indústria gaúcha,
vem requerer a Vossa Excelência a inclusão da meta
de sul do Estado do Rio Grande Sul na relação de re
giões que farão parte da edição da nova Medida Pro
visória, a qual versará sobre a concessão de incenti
vos fiscais para empreendimentos instalados ou que
vierem a se instalar nas regiões menos desenvolvi
das do Brasil, propiciando um maior desenvolvimento
econômico e social daquela região.

No aguardo da inclusão da metade sul do Rio
Grande do Sul no referido instrumento legal, aprovei
tamos a oportunidade para renovarmos os nossos
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Carlos 5perotto - Presi
dente da Farsul- Mauro Knijnik - Presidente da Fe
derasul - Renan Proença - Presidente da Fiergs.

SUL GAÚCHO TEM IDH
SEMELHANTE AO NE

O Rio Grande do Sul, que aparece nos relatórios
da ONU como o estado de melhor desenvolvimento
humano do Pais, disfarça uma realidade: quem puxa
esse bons indices é a metade norte. A metade sul
vive um processo lento, mas gradual, de nordestiza
ção.

Transformada em estado, a metade sul seria
apenas o 13Q do Pais em desenvolvimento humano.
No entanto, até a metade deste século, foi a região
mais próspera do Rio Grande do Sul.

Em 97, entre os dez municípios de maior PIB
(Produto Interno Bruto) no estado, apenas dois eram
da metade sul: Rio Grande (R$1,53 bilhão) e Pelotas
(R$1 ,5 bilhão), respectivamente em sexto e sétimo lu
gares. O PIB de Caxias era de R$3,6 bilhões e o de
Canoas, de R$4 bilhões.

O IDH (Indice de Desenvolvimento Humano) é
calculado pela Organização das Nações Unidas com
base em indicadores de renda, educação, infância,
habitação e longevidade.

"Rainha da Fronteira"
Além da estagnação econômica, a porção "Nor

deste" do Rio Grande do Sul também perde popula
ção. A metade sul, que já teve 52% dos habitantes do
estado no final do século passado, hoje não tem mais
que um quarto do total.

Pelotas e Bagé são dois exemplos de cidades
grandes deterioradas econômica e socialmente pela
crise. Bagé, outrora apelidada de "Rainha da Frontei
ra", hoje está mais para gata borralheira por causa da
crise na pecuária.

O preço da lã caiu a um quinto e o da carne pela
metade nas últimas décadas. Os fazendeiros estão
descapitalizados. O maior frigorífico (Cicade) fechou
as portas no ano passado.

A prefeitura mantém os salários com quatro me
ses de atraso há dois anos e meio. O prefeito, Carlos
Azambuja, diz que assumiu em 1997 com uma divida
vencida de R$17 milhões, para um orçamento anual
de R$23 milhões.

Em Pelotas, o frigorífico Anglo encerrou as ativi
dades em meados da década de 80. O movimento do
porto é outro termômetro da letargia econômica: caiu
de 602 mil toneladas em 1987 para 266 mil no ano
passado.

O porto já recebeu navios de grande porte.
Embarcava arroz, carne, tecido, conservas e outros
produtos industrializados. Hoje, embarca basicamen
te o clinq (sub produto do cimento) e recebe casca de
arroz e areia, geralmente em chatas (barcaças largas
e rasas).

O desemprego chegou à reboque da crise, que
fechou fábricas de produtos tradicionais, como as in
dústrias de doces e conservas. Em 1981, 40 empre
sas empregavam 4.300 trabalhadores permanentes e
17 mil safristas, produzindo 48 milhões de latas de
pêssego. Em 1995, restavam 18 empresas, com 730
empregados fixos e 3.100 safristas. A produção caiu



QUEIXAS SOBRE ESTAGNAÇÃO VÃO DE
ESTRUTURA FUNDIÁRIA A MERCOSUL

Segundo Schu, os prejuízos foram impostos a
partir dos acordos multilaterais com os países vizi
nhos, firmados pela ótica dos interesses de grandes
indústrias e do setor financeiro localizados no centro
do País.

O Deputado Fetter Junior (PPB - RS), que estu
da há anos a crise da metade sul, descorda da tese
de que a estrutura fundiária tenha gerado problemas,
já que 86% das propriedades na região têm área infe
rior a 50 hectares.

Para Fetter, a partir da Revolução de 1930, teria
ocorrido a concentração de investimentos no centro
do País, com uma política de proteção dos grandes
complexos industriais.(LV)

AS DISPARIDADES NO
RIO GRANDE DO SUL

Caxias do Sul - Com IDH(*) de 0,807 (alto de
senvolvimento humano).

Apenas 10,3% da população têm renda insufici
ente e o índice de analfabetismo é de 5,9%.

Bento Gonçalves - Tem IDH de 0,815 (alto de
senvolvimento humano). O índice de pessoas com
renda insuficiente é de 14,3% e a taxa de analfabetis
mo é de 6,1%.

Gramado - O município tem IDH de 0,804 e
apenas 17,8% da população com renda insuficiente.
A taxa de mortalidade infantil é de 13,5 por mil e o ín
dice de casas com instalações de esgoto adequadas
é de 84,1%.

O Mercosul, os juros, o modelo que não resistiu
à abertura da economia, a estrutura fundiária, o tabe
lamento dos preços dos produtos agrícolas, mantidos
artificialmente baixos.

Um rosário de queixas compõe o leque de expli
cações para a estagnação econômica da metade sul
do Rio Grande do Sul.

O diagnóstico do Governo Olívio Dutra (PT) é
que a concentração de terras nas mãos de poucos
proprietários e o atraso no processo de industrializa
ção são o motivo da crise.

Para o coordenador do Gabinete da metade sul,
Luiz Henrique Schu, ligado à Secretaria de Planeja
mento do Estado, as relações de fronteira também
desgastaram a região com a implantação do Merco
sul.
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para 17 milhões de latas de pêssego. A maior empre- de 5,9 por mil crianças nascidas vivas no início da dé-
sa, a Agapê, que contratava até 3.000 trabalhadores, cada.
faliu em 1996.

A cultura do arroz conseguiu avanço tecnológi
co em Pelotas e Santa Vitória do Palmar. Mas a maior
parte da produção vem de propriedades com menos
de 100 hectares. Cerca de 70% dos produtores são
arrendatários e pagam 40% dos seus ganhos por ter
ra e água.

O reflexo da crise está nos números globais da
participação da metade sul na produção industrial
(caiu de 49% em 1920 para 10% hoje) e no PIB do es
tado (era de 38% em 1940, está em 17%).

A conseqOência mais visível do marasmo eco
nômico é a crescente favelização das maiores cida
des da região (Pelotas, Rio Grande e Bagé), com a
absorção dos migrantes das pequenas cidades.

Nelas existem raros bolsões de miséria. A po
breza é distribuída por igual, seja na cidade ou no
campo. Os migrantes vão para os maiores centros ur
banos à procura de educação, saúde e emprego.

Renda e esgotQ .
No município mais pobre da região, Santana da

Boa Vista, a renda familiar per capita média era de
0,47 salário mínimo em 1990, segundo dados do
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento). A média dos municípios do Nordeste
brasileiro era de 0,64 salário mínimo.

Apenas 7,2% das casas de Santana contavam
com instalações adequadas de esgoto. O IDH do mu
nicípio (0,541) é próximo ao do Nordeste (0,508) e se
melhante ao do Iraque (0,538).

São José do Norte, no litoral, tem IDH igual ao
da Nicarágua (0,542). Com renda familiar per capita
de 0,66 salário mínimo, tinha 61,8% da população
com renda insuficiente, segundo o censo de 1990.

Piratini, com 17 mil habitantes, existe desde
1789. Foi capital da República Farroupilha em 1935,
quando tinha até fábrica de cerveja. Em 1990, tinha
65,2% da população com renda insuficiente.

Pelotas, cidade pólo da zona sul, tem indicado
res sociais e econômicos que ficam na média do Rio
Grande do Sul, mas muito abaixo das principais cida
des das regiões norte e nordeste do estado.

Caxias, cidade industrial da serra gaúcha, tem
IDH de 0,807 (alto desenvolvimento humano). Tinha
renda familiar per capita de 2,19 salários mínimos
pelo censo de 1990, com apenas 10,3% da popula
ção com renda insuficiente.

A cidade de Feliz, na mesma região, tem o maior
IDHdo país (0,834). Apresentava índice de ~nalfabe

tismo de apenas 2,4% e taxa de mortalidade infantil



1- capacidade de competição em nível interna
. cionai e potencial de conqUista de mercados, notada-

Rio Grande - Cidade industrial e portUária, com
IDH de 0,772. A taxa de mortalidade infantil é de 28,4
por mil.

Santa Maria - Tem IDH de 0,81 (única cidade
da metade sul com alto fndice de desenvolvimento
humano). A taxa de mortalidade infantil é de 17,1 por
mil e o índice de analfabetismo fica em 7,8%.

PROJETO DE LEI N° 3.203, DE 1997
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Estabelece Programa de Desenvol
vimento da Região da Fronteira Sul e dá
outras providências.

(As Comissões de Desenvolvimento Urbano e
Interior; de Economia, Industria e Comércio; de Fi
nanças e Tributaçt10 (mérito e art. 54); e de Constitui
ção e Justiça e de Redaçt10 (art.54) - art. 24, li)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criado o Programa de Desenvolvi

mento da Região da Fronteira Sul (PDRFS) a ser geri
do, na forma de regulamento, pelo Poder Executivo,
mediante os Ministérios do Planejamento e Orçamen
to, da Agricultura e do Abastecimento, da Indústria,
do Comércio e do Turismo, da Fazenda, e da Ciência
e Tecnologia.

Parágrafo único. São abrangidos pelo PDRFS
os municípios da região Sul do Estado do Rio Grande
do Sul, incluindo, conforme o regulamento, as
sub-regiões Campanha, Central, Centro-Sul, Frontei
ra Oeste, Sul e Vale do Rio Pardo.

Art. 2° O PDRFS deverá promover o desenvolvi
mento econômico e social da região enfocada, atrain
do novos empreendimentos e estimulando a reestru
turação financeira e operacional das atividades eco
nômicas preexistentes, fazendo uso, para tanto, dos
seguintes mecanismos, sem prejuízo de outros defini
dos em regulamento:

I - concessão de benefícios fiscais;
11 - linhas de crédito favorecidas;
111- fundo de capitalização;
IV - apoio à criação de centros industriais e

agro-industriais;
V - seletividade na distribuição dos investimen

tos públicos em infra-estrutura e nos novos empreen
dimentos das empresas estatais.

. Art. 3° A definição dos projetos prioritários no
âmbito do PDRFS levará em conta os seguintes crité-
rios: . -
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Ijuí - Com IDH de 0,808. O fndice de mortalida- A taxa de mortalidade infantil é de 28,4 por mil nasci-
de infantil é de 10,9 por mil e a taxa de analfabetismo dos.
de 7,5%.

Canoas - O IDH é de 0,793. A taxa de analfabe
tismo é de 7% e 23,2% da população têm renda insu
ficiente.

Feliz - Com o IDH mais elevado do estado
(0,834), tem fndice de analfabetismo de apenas 2,4%
e taxa de mortalidade infantil de 5,9 por mil.

Porto Alegre - Tem IDH de 0,825 (alto desen
volvimento humano) e apenas 15% da população
com renda insuficiente. A taxa de analfabetismo é de
4,9%.

Nova Petrópolis - com IDH de 0,814 (alto de
senvolvimento humano), o fndice de analfabetismo é
de 4% e a taxa de mortalidade infantil é de 13,5 por
mil.

Santa Rosa - Tem 39,8% da população com
renda insuficiente. O índice de analfabetismo é de
6,9% e a taxa de mortalidade infantil de 26,8 por mil.

Passo Fundo - O fndice de analfabetismo é de
8,5% e a taxa de mortalidade infantil fica em 25,4 por
mil. O índice de pessoas com renda insuficiente é de
29,9%.

Santana da Boa Vista - Com IDH(*) de 0,541, o
município tem apenas 7,2% das suas casas com ins
tações adequadas de esgoto.

São José do Norte - O municfpio tem IDH de
0,542 (igual ao da Nicarágua). Tem 61,8% das pesso
as com renda insuficiente(***). A taxa de analfabetis
mo (15 anos ou mais) é de 27%.

_Cangaçu - Com IDH semelhante ao dos esta
dos do Norte (0,626) e 64,2% das pessoas com renda
insuficiente. A taxa de analfabetismo (5 anos ou mais)
é de 16,2%.

Dom Feliciano - O município tem IDH de 0,568
(igual ao do Gabão). A taxa de mortalidade é de 42,3
por mil. Apenas 13,7% das casas têm instalações de
esgoto adequadas.

Piratini - O IDH do município é de 0,604 (igual
ao de EI Salvador). Tem 65,2% da população com
renda insuficiente e taxa de analfabetismo de 23%.

Bagé - Cidade pólo da fronteira, com IDH de
0,775. O percentual de pessoas com renda insuficien
te é de 43%.

Cacequi - com IDH de 0,668 (igual ao da Mon
gólia) e 55,8% da população com renda insuficiente.
A taxa de analfabetismo (15 anos ou mais) é de
13,3%.

Pelotas - Cidade pólo da zona sul, comlDH de
0,792 e 35,9% da população com renda insuficiente.
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mente externos, tirando proveito das vantagens com
parativas da região.

11- enraizamento e tradição na economia local;
111 - maiores efeitos indiretos e, por conseqoên

cia, maior multiplicador de renda e emprego, na re
gião e no País, nesta ordem;

IV - desenvolvimento e melhor aproveitamento
dos recursos hídricos locais;

V - nível tecnológico e capacidade para absor
ver e difundir novas tecnologias;

VI - potencialidade de mobilização e multiplica-
ção dos recursos privados envolvidos;

VII - menor custo de implantação;
VIII - uso intensivo de insumos locais;
Parágrafo único. Será dada ênfase, na medida

do possível, à implantação de complexos e centros
integrados e a empreendimentos com capacidade es
truturadora sobre a economia regional.

Art. 4° Os projetos considerados, no êmbito do
PDRFS, como prioritários, poderão, na forma do re
gulamento, fazer jus à:

I - redução de até cem por cento do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industriali
zados incidente sobre máquinas, equipamentos, apa
relhos, instrumentos e materiais, seus respectivos
acessórios, sobressalentes e ferramentas destinados
a integrar o ativo imobilizado das empresas;

11 - redução de até noventa e cinco por cento do
Imposto de Importação incidente sobre matérias-primas,
partes, peças, componentes, conjuntos e subconjun
tos, acabados e semi-acabados, destinados à produ
ção da empresa beneficiária e ao atendimento do
mercado de reposição dos mesmos itens;

111 - depreciação dos investimentos em capital
fixo, a serem usados em seus processos produtivos,
em até 36 quotas mensais;

IV - isenção do adicional de frete para renova
ção da Marinha Mercante - AFRMM;

V - redução de até cem por cento, e por até dez
anos, do Imposto sobre a Renda e adicionais, cal
culados com base no lucro da exploração do empre
endimento;

VI - redução de até cinqOenta por cento do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente so
bre os bens produzidos;

VII - crédito presumido, por até cinco anos, do
Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto
sobre a Renda, como ressarcimento das contribui
ções de que tratam as Leis Complementares nOs 7,8
e 70, respectivamente de 7 de setembro de 1970, 3
de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, no

valor de até o dobro das referidas contribuições que
incidirem sobre o faturamento.

§ 1° O beneficiário estabelecido no inciso 11 des
te artigo poderá serampliado para até noventa e nove
por cento do Imposto de Importação, desde que, em
cada ano calendário, a partir do segundo ano de sua
implantação, tenham apresentado as empresas be
neficiárias, no ano anterior, incremento na produção
de no mínimo cinco por cento.

§ 2° O benefício previsto no inciso" deste artigo
tem, inclusive na hipótese determinada no parágrafo
anterior, duração restrita a no máximo 240 meses
contados a partir do primeiro desembaraço aduaneiro
das mercadorias em questão, e será obrigatoriamen
te decrescente no tempo, à razão de no mínimo um
décimo por cada dois anos.

§ 3° Os bens referidos neste artigo serão inter
nalizados no País por meio de procedimento aduanei
ro simplificado.

Art. 5° Os estabelecimentos oficiais de crédito
deverão, na forma do regulamento, estabelecer li
nhas de financiamento próprias e favorecidas para os
projetos, de implantação e reestruturação produtiva,
aprovados no êmbito do PDRFS.

Parágrafo único. Serão também abertas linhas
favorecidas específicas para projetos de regulariza
ção hidrográficas e desenvolvimento de recursos hí
dricos na região abrangida pelo PDRFS.,

Art. 62 Fica criado o Fundo de Capitalização da
Região da Fronteira do Sul, a ser gerido, na forma do
regulamento, pelo Banco do Brasil, com objetivo de fi
nanciar a reestruturação produtiva, a renegociação
das dívidas das empresas e a implantação de proje
tos prioritários na região especificada no parágrafo
único do art. 1.11 desta lei.

§ 1.11 O Fundo de Capitalização a que se refere
este artigo será formado por verbas do orçamento fis
cal da União pela emíssão de série especial de títulos
da dívida pública mobiliária federal, além da capitali
zação de suas verbas e do retorno de seus financia
mentos.

§ 2.11 A duração do referido Fundo será de dez
anos, contados a partir da publicação desta lei, rever
tendo o saldo remanescente para o Tesouro Nacio
nal.

Art. 72 O Governo Federal poderá decretar, nos
termos do art. 5ll, inciso XXIV, da Constituição Federal,
a desapropriação de terras destinadas à implantação
de Distritos, Centros e Complexos Industriais e
Agro-industriais aprovados pelo PDRFS, promoven
do então a venda de lotes a pessoas jurídicas de dire-



rio.

Justificação

A região sul do Estado do Rio Grande do Sul
apresenta peculiaridades que justificam uma ação
particularizada por parte do Governo Federal em sua
função de promover a redução das desigualdades re
gionais e a união nacional.

A uma, pois vive uma relativa estagnação eco
nômica já de muitas décadas, com características es
truturais de falta de dinamismo. Com efeito, os índi
ces econômicos e sociais daquela sub-região são dis
crepantes do resto da região sul, apresentando-se,
crescentemente, em níveis bastante inferiores à mé
dia regional, e até mesmo aos do Brasil como um
todo, contrastando com o tradicional e enganoso po
sicionamento da região Sul como uniformemente pri
vilegiada no contexto do cenário nacional.

A duas, porque, prejudicada que foi, por muitos
anos, pela imposição de restrições ao desenvolvi
mento de diversas atividades produtivas sob o pretex
to de segurança nacional, a Fronteira Sul do País
vê-se agora uma vez mais atingida em nome do inte
resse nacional, já que sofre mais agudamente do que
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ito privado responsáveis pelo gerenciamento de tais qualquer outra sub-região os efeitos da competição
empreendimentos. aberta com a conformação do Mercosul.

Parágrafo único. Ao Poder Executivo caberá: De fato, com uma economia baseada em ativi-
a) realizar ou financiar estudos de viabilida- dades primárias tradicionais de natureza similar a de

de técnica que identifiquem oportunidades de nossos vizinhos austrais, vê reduzir-se seu mercado,
implantação de Centros e Complexos Industriais e em um momento de baixa capitalização de seus pro-
Agro-industriais que melhor se adeqüem e aprovei- dutores, ao mesmo tempo em que os efeitos benéfi-
tem as potencialidades da Região; cos do Mercosul- a contrapartida em crescimento de

b) fornecer ou financiar, diretamente ou através mercado particularmente para os produtos industriali-
de convênios com o Estado do Rio Grande do Sul ou zados produzidos no país - localizam-se em outras
municípios interessados, assistência técnica e consul- sub-regiões do Sul e Sudeste com melhor preparo
toria gerencial e mercadológica para a implantação dos para a atração de novos empreendimentos, em ter-
empreendimentos industriais e agro-industriais referi- mos de oferta de mão-de-obra especializada, in-
dos neste artigo, mormente no que se refere à comerci- fra-estrutura de energia e transporte e outras econo-
alização dos produtos em escala global. mias de aglomeração.

Art. 80. O Poder Executivo terá como diretriz, A três, pois o próprio progresso do Mercosul em
quando da elaboração dos orçamentos federais de in- direção a uma unidade econômica exige que esta
vestimentos nos setores de transportes, energia, co- sub-região, localizada no próprio coração do Mercado
municações, ciência e tecnologia, recursos hídricos e Comum, tenha padrão de desenvolvimento compatí-
de investimentos das estatais, a promoção do desen- vel e homogêneo com o das áreas circundantes. Sem
volvimento da região da Fronteira Sul, de forma a do- embargo, uma empobrecida Fronteira Sul brasileira,
tar aquela região de vantagens comparativas para a cercada pelas florescentes economias platinas e por
absorção de novos empreendimentos. um Sul/Sudeste em franco progresso tornar-se-ia

Art. 92 O Poder Executivo regulamentará esta lei uma chaga e um peso insustentáveis para a continui-
no prazo de noventa dias. dade do Mercado Comum do Sul.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua Por todos estes motivos, ora apresentamos à
publicação. apreciação de nossos Pares uma ousada proposta de

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrá- plano de desenvolvimento, a qual, se adotada, terá
certamente o condão de modificar a história recente
daquela sub-região brasileira, ao mesmo tempo que
significará um marco para a política de combate às
desigualdades regionais no nosso país.

Com efeito, em contraste com as intermináveis,
pouco eficientes e genéricas políticas desenvolvi
mentistas elaboradas tendo como parâmetro as di
versificadas e heterogêneas macroregiões, o que
aqui se propõe é uma política parametrizada para, em
curto espaço de tempo, modificar estruturalmente o di
namismo econômico de uma sub-região em particular,
com características e raízes históricas comuns que
garantem uma forte identidade.

Nesse contexto, disponibiliza-se para o Poder
Executivo o uso, por via da ação coordenada de diver
sos ministérios, uma ampla gama de instrumentos, pas
sando por um leque significativo de incentivos fiscais, li
nhas de crédito favorecidas, fundo de capitalização, es
tímulo à criação de centros industriais e agroindustriais
- com destaque para o desenvolvimento de recursos
hídricos, dos quais àquela região é tão carente - e, por
fim, direcionamento dos investimentos do orçamento da
União. Todo este arsenal, contudo - e, em particular, os
incentivos fiscais - será posto em uso apenas em proje-



- PE.
3Srs.

LEI COMPLEMENTAR NQ. 8 DE
3 DE DEZEMBRO DE 1970

o SR. PEDRO EUGêNIO (Bloco/P
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Srd

Institui o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, e dá ou
tras providências.

Art. 1~ É instituldo, na forma prevista nesta Lei
Complementar, o Programa de Formação do Patrimô
nio do Servidor Público.

LEI COMPLEMENTAR NQ. 70 DE
30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui contribuição para financia
mento da Seguridade Social, eleva a AIi
quota da Contribuição Social sobre o lu
cro das instituições financeiras; e dá ou
tras providências.

Art. 10. Sem prejulzo da cobrança das contribui
ções para o Programa da Integração Social- PIS - e
para o Programa de Formaçao do Patrimônio do Ser
vidor Público -:" PASEP -, fica institulda contribuição
social para financiamento da Seguridade Social, nos
termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal,
devido pelas pessoas jurldicas, inclusive as a elas
equiparadas pela legislação do imposto sobre a ren
da, inclusive às despesas com atividades-fins das
áreas de saúde, previdência e assistência social.

"LEG/SLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI"

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 50. Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinçao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi
leiros e aos estrangeiros residentes no PaIs a inviola
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriaçao por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituiçi:io;
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tos considerados prioritários e nos termos e segundo os LEI COMPLEMENTAR N~ 7 DE
limites impostos por regulamento, sempre buscando a 7 DE SETEMBRO DE 1970
melhor combinaçllo de fatores para a viabilaçllo de Institui o Programa de Integração
cada gênero de projetos aprovados. Social, e dá outras providências.

A idéia é apresentar vantagens articuladas que fa-
cultem uma forte extemalidade positiva para atraçllo de Art. 1~ É instituldo, na forma prevista nesta lei, o
empreendimentos para a sub-regiao, e permitam a re- Programa de Integraçllo Social, destinado a promo-
estruturaçi:io e modemizaçi:io dos tradicionais setores ver a integraçao do empregado na vida e no desen-
da economia loca', tudo isto focado para modificar es- volvimento das empresas.
truturalmente a economia, permitindo, em pouco tem- § 10. Para os fins desta lei, entende-se por em-
po, a auto-sustentabilidade do desenvolvimento. presa a pessoa jurldica, nos termos da legislação do

Nesse particular, deve ser destacado que pro- Imposto de Renda, e por empregado todo aquele as-
curou-se limitar no tempo as vantagens creditfcias e sim definido pela Legislação Trabalhista.
fiscais de natureza perene propostas - vale dizer, por § 20. A participação dos trabalhadores avulsos,
exemplo a reduçao de impostos sobre a produçao e o assim definidos os que prestam serviços a diversas
faturamento - de forma a nao perpetuar renúncia de empresas, sem relação empregatlcia, no Programa
receita, aqui vista, como se deve, como necessária de Integraçao Social, far-se-á nos termos do Regula-
apenas para alavancagem inicial de um novo padrão menta a ser baixado, de acordo com o art. 11 desta
de desenvolvimento regional. lei.

Certos estamos da sensibilidade desta Casa
para com os problemas apontados, razao pela qual
esperamos ver aprovado o presente projeto, depois
de discutido e de colhidas as pertinentes sugestões
dos Senhores Parlamentares.

Sala das Sessões, 5 de junho de 1997. - Depu
tado Nelson Marchezan.
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Deputados, tenho em mãos análise do último relatório
do Banco Central sobre o período compreendido en
tre janeiro e maio deste ano para o setor monetário,
para o setor externo e para a polltica fiscal. Trata-se
de documento de rotina do Banco Central, mas reve
lador. Não é necessário ter maiores conhecimentos
de economia para verificar o nosso grande drama e a
razão dos descaminhos econômicos e sociais do
País.

Sr. Presidente, gostaria agora de me debruçar
sobre esses dados. Levando-se em conta o conceito
de déficit nominal, o relatório mostra que o setor públi
co nacional teve um déficit nominal de 55 bilhões. Ou
seja, as contas do Governo - 44 bilhões do Governo
Central, 11 bilhões dos Governos regionais, Estaduais
e Municipais - apresentaram um déficit de 55 bilhões
nesses cinco meses.

Entretanto, o resultado primário - e o que vem
a ser resultado primário? São as contas do Governo,
entrada menos saída, sem levar em consideração o
pagamento dos juros da drvida - apresentou um su
perávit de 10,6 bilhões, superior ao que foi acordado
entre o Governo e o FMI. Ou seja, quando o Governo
lança um programa de demissões voluntárias, por
exemplo, dizendo que precisa enxugar a máquina ad
ministrativa, quando o Governo diz que os gastos são
excessivos e que não existe recurso para habitação,
saúde, educação , na realidade ele está cometendo
um engano, está usando de um sofisma, porque
apresenta uma questão que não é verdadeira. Real
mente, os recursos existem.

Nesses cinco meses, 10 bilhões de superávit fo
ram acumulados nas contas públicas. Os 55 bilhões
negativos- um dado estarrecedor! - surgem exata
mente quando se acrescenta o pagamento de juros.
Devido aos aumentos de juros e aos novos lança
mentos de trtulos, tem-se um recorde insuportável, in
decoroso do pagamento de juros pela Nação brasilei
ra. No período de outubro a dezembro de 1998, esse
número de aproximadamente 21,6 bilhões - pouco
mais de 7 bilhões por mês - saltou para uma média
de 12 bilhOes por mês, no período de janeiro a maio.

O relatório do Banco Central, que mostra as
contas d9 setor público nacional, apresentou um
dado estlrrec.dor, que aqui denuncio como a expres
são financeira e monetária dos descaminhos da eco
nomia brasileira, da irresponsabilidade da condução
da política econômica nacional. Segundo ele o Brasil
pagou 65.7 bilhões de juros; daí ter surgido o déficit
de 55 bilhões de janeiro a maio.

Segundo dados estatrsticos que tive oportunida
de de apresentar a esta Casa antes do recesso, ao

analisar, por exemplo, o setor de habitação e de sa
neamento, para zerar o déficit nacional de habitação
- não apenas no sentido de construir novas habita
ções, mas de dar condições às já existe'ntes, uma vez
que não estão de acordo com os padrões dignos de
moradia-, o Governo precisaria gastar 80 bilhões. O
saneamento, para atingir 80% das residências nacio
nais - o que seria um índice razoável, visto que hoje
ele é muito inferior a isso, algo em torno de 20% ou
30%-, necessita de mais 40 bilhões, totalizando 120
bilhões. Somando tudo que o setor habitacional brasi
leiro gastou até hoje, como o antigo BNH, a Caixa
Econômica Federal, nos últimos trinta anos, chegare
mos a um valor aproximado de 40 ou 50 bilhões. Seri
am necessários trinta anos para o Governo zerar o
déficit habitacional, se continuar gastando o que foi
gasto nos últimos quatro anos.

A atual polltica habitacional do Governo não
guarda nenhuma relação com as necessidades da
habitação e do emprego, porque a construção civil é
um setor que gera emprego. Pois bem. Este País que
não tem dinheiro para a habitação, este País, Deputado
Paulo Paim, que não tem dinheiro para pagar um sa
lário mínimo de 180 reais, teve 65 bilhões de dólares
para pagar a especulação financeira internacional de
janeiro a maio deste ano - 12 bilhões por mês!

Lembra-se V. Exa. de quando discutramos o im
pacto do salário mínimo na Previdência. Não havia di
nheiro. Falávamos em 20 bilhões. Tínhamos que dis
cutir muito sobre como financiar esse déficit da Previ
dência, e o Governo tinha 65 bilhões. É a polltica eco
nômica voltada para os interesses financeiros, aliena
da dos interesses da Nação, e que está causando
essa crise social que caminha perigosamente para os
rumos da ingovernabilidade. A Nação precisa conhe
cer esses dados e se posicionar contra esse estado
de coisas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Srs.

Deputados, o painel será desligado mais uma vez,
por problemas técnicos, mas aqueles que já registra
ram presença não terão nenhum prejuízo.

Com a palavra o Deputado Arlindo Chinaglia.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, o Brasil vive hoje a maior crise de desem
prego de nossa história, desde que esse índice come
çou a ser registrado. Ao mesmo tempo, temos mais
de 60% da população economicamente ativa sem
vínculo formal de trabalho, uma dívida interna que
beira os 400 bilhões, além da dívida externa que, tal
vez, nas últimas décadas, tenha funcionado de mane-
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ira mais eficaz do que qualquer exército para fazer a 134% depois de entregues às concessionárias. Aliás,
dominação de outros povos por parte dos palses do isso faz ligação com este Pais em crise, na medida
capitalismo central. E diante de um quadro desses, o em que, de maneira suicida, o Governo Federal e os
que vemos é o Presidente da República desenvolver Governadores aliados dão um salto à frente na mes-
basicamente a polltica econômica lido empurrar os ma poHtica: vendem tudo o que temos.
problemas com a barriga". Nenhum ponto de estran- O Estado de São Paulo começou a vender a
gulamento é atacado. maior central de energia elétrica do Pais, a CESP. La-

O Presidente da República, às vezes, parece mentamos que se venda o patrimônio público a preço
que é o chefe da Oposição. S. Exa. acha uma indigni- vil, com a justificativa de pagar juros, conseqüência
dade conceder cesta básica, mas sua esposa é quem de uma polltica rigorosamente prejudicial ao Pais.
comanda o Comunidade Solidária; diz ser inaceitável Era o que tinha a dizer.
conceder subsldios, que não tem nada a ver com a O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem
Ford, mas, ao mesmo tempo, o seu Governo patroci- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
na o financiamento da segunda maior multinacional Deputados, n6s, Parlamentares da bancada federal
do planeta. da Bahia - até Parlamentares da Oposição -, parti-

Quando se trata de ganhar eleições explorando cipamos de uma árdua luta para inserir na Lei de Dire-
o fato de a inflação até então ter se mantido baixa, trizes Orçamentárias um artigo que visasse garantir
S.Exa. se apresetna como o pai do real. No entanto, recursos para obras de infra-estrutura, divulgação e
com referência à crise do Pais, ou ela é internacional promoção da cOll1f!moração dos 500 anos de desco-
ou não diz respeito ao Presidente da República. E as- brimento do Brasil, aqual contou com a participação
sim ocorre. de muitos Parlamentares, como o Senador Paulo

Aqui no Congresso Nacional, o Governo impe- Souto.
diu a instalação de uma CPI para investigar a privati- Estávamos certos de que esse artigo iria ser
zação da Telebrás. Ao mesmo tempo, Senadores da mantido, para que no pr6ximo Orçamento Geral da
base do Governo instalaram uma CP!, a chamada União pudessem constar rubricas a fim de permitir a
CPI dos Bancos, cujo resultado é plfio. É algo impres- execução dessas importantes obras estruturais. Mas,
sionante. O que veio a público foi o trabalho desenvol- para nossa surpresa e decepção, o Presidente da Re-
vido por Procuradores da República, mas aquela Co- pública veta artigo que em muito beneficiaria os Muni-
missão não investigou. E a CP! do Judiciário deu um cípios da costa do cacau.
susto, porque, de repente, mostrou ligações de um Aliásí quero aqui registrar meu veemente repú-
juiz corrupto com um Senador da base governista. dio à atitude deS.Exa. Como Deputado da base go-

Sr. Presidente, diante desta situação tão ca6ti- vernista, estou muito triste por ter, na última Legislatu-
ca, surge uma proposta aprovada por unanimidade ra e também nesses seis meses do atual mandato,
na sessão de ontem, que é a instalação de uma Co- apoiado o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
missão Mista para analisar e combater a pobreza. pois na hora de retribuir nosso apoio S. Exa. veta
N6s deverlamos começar de imediato testando o ma- esse artigo, colocando por terra toda a luta dos Parla-
terial; permitam-me assim definir. Há uma reforma mentares da Bahia. Os Parlamentares lutaram pela
fiscal e tributária sendo discutida. Nada mais justo e possibilidade de inserir artigos dessa natureza na Lei
correto do que fazer essa reforma de maneira imedia- de Diretrizes Orçamentárias, a fim de resolver proble-
ta e progressiva, para que promova, de fato, a distri- mas tanto estruturais como infra-estruturais dos Mu-
buição de renda num pais que tem a pior distribuição nicípios que compõem a costa do descobrimento do
de renda do planeta. Há também uma reforma do Ju- Brasil. No entanto, essa luta, por intermédio de um
diciário em curso. Por que não aprovamos uma refor- veto do Presidente, deixa de existir.
ma do Judiciário que não centralize poderes, como Aliás, nem sei se S. Exa. realmente quis vetar
quer o Governo? Penso que essa é a maneira mais esse artigo ou se foram seus auxiliares que o induzi-
eficaz para que os partidos da base governista mos- 'ram a isso. Assim, deixo aqui registrada minha decep-
trem, quem sabe agora, que não estão de acordo com ção pelo fato de esse artigo não ter sido mantido na
os rumos que o Pais vem tomando de maneira dra- Lei de Diretrizes Orçamentárias.
mática, vitimando milhões de trabalhadores no Brasil. Preocupados que estamos com a comemora-

Concluindo, Sr. Presidente, tecerei comentários ção dos 500 anos do Brasil, n6s, da bancada da Ba-
sobre algo que V. Exa. domina tão bem. No Estado de hia, continuaremos lutando para que no dia 22 de
São Paulo, os pedágios tiveram um aumento real de abril de 2000 estejam concluídas essas importantes
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obras estruturais, para receber os turistas e os Che
fes de Estado que virão ao Brasil. Não desejamos, de
forma alguma, passar por nova decepção. Mas, do
jeito em que se encontram hoje os Municlpios da cos
ta do cacau, com certeza isso ocorrerá.

A iniciativa privada acaba de realizar um grande
investimento em nossa região: o aeroporto de Co
mandatuba, com pista de 2.000 metros de extensão,
onde poderá descer qualquer tipo de avião. Essa
obra significa mais um importante equipamento da
costa do descobrimento, possibilitando uma grande
festa brasileira.

Repito que, infelizmente, o Sr. Presidente da
República, insenslvel às questões voltadas à melho
ria das condições sociais e estruturais dos Municlpios
que compõem a costa do descobrimento, vetou artigo
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que em muito
prejudicará os baianos de toda aquela região e tam
bém os brasileiros que visitarão Porto Seguro e toda a
região do descobrimento quando das comemorações
dos 500 anos do Brasil.

Sr. Presidente, deixo aqui registrados nossa de
cepção e nosso repúdio por esse veto presidencial.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Exa. permissão para dar entrada em projeto de lei
que dispõe sobre a participação do usuário na admi
nistração de entidades de pesquisa cientrfica e tecno
lógica da administração federal, direta e indireta, no
sentido de combater o processo de privatização de
entidades como a EMBRAPA, que hoje estão sendo
envolvidas por interesses de multinacionais

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 

Deputado Fernando Ferro, a Mesa recebe o projeto
de V. Exa., na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con
cedo a palavra ao eminente Deputado Jorge Costa.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero, antes de tudo, associar-me a todas as mani
festações de apreço feitas neste Casa pela volta aos
nossos trabalhos e dizer que cada vez mais estou en
tusiasmado, pois neste momento está sendo constitu
Ida uma Comissão destinada a estudar a causa· da
pobreza, a sugerir soluções para resolver esse pro
blema e a diminuir as desigualdades sociais do Pais.

Como infelizmente a Amazônia é uma região
pouco assistida pelo Governo Federal, estamos insis
tindo cada vez mais na sua ocupação sustentada, de
forma a dar à Amazônia um sustentáculo para que
possa sair da diflcil situação em que se encontra.

Sr. Presidente, não existe outro meio de afastar
o fantasma do medo crônico de ver a Amazônia sob
intervenção militar estrangeira e a má intenção da co
biça internacional, hoje mais presente ainda, por mo
tivos ditos humanitários - devastação do meio ambi
ente, narcotráfico, direitos humanos, etc -, a não ser
através do investimento, não em grandes projetos
agropecuários, que têm ajudado a devastar a Amazô
nia e hoje constituindo-se em experiências malogra
das, mas principalmente no investimento maciço e na
geração de renda, com a finalidade de terminar, de
uma vez por todas, com o estigma da exclusão social
em que vive mergulhado o homem dessa região, des
de os primórdios de sua exploração. Incentivar a im
plantação de pequenas e microempresas é o cami
nho certo para arrancar a Amazônia do subdesenvol
vimento. São 10 milhões de habitantes que vivem na
Amazônia aguardando condições para desenvol
vê-Ia.

Há, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, procedência quanto ao receio de nós, brasilei
ros, perdermos o controle total sobre a Amazônia, en
quanto a mantivermos subdesenvolvida e mal admi
nistrada. Que desenvolvamos, portanto, a Amazônia
o mais depressa posslvel, por meio da educação da
juventude, com a interiorização do ensino médio e
universitário, além de incentivos à implantação de
eletrificação rural, à saúde, à educação profissional e
à conseqüente fixação do homem no meio rural. De
senvolver, portanto, as pesquisas quanto às suas po
tencialidades em todos os rincões dessa região. Com
isso, temos certeza de que libertaremos, por meio da
ocupação produtiva, a Amazônia do pesadelo da co
biça internacional.

Investir na educação é, portanto, prioridade,
principalmente quando começamos pela juventude,
desde a pré-escola, fazendo constar nos currículos
noções de meio ambiente, geração de renda, incutin
do o amor, desde cedo, pelo privilégio de ter nascido
nessa grandiosa região. Só assim poderemos melho
rar a qualidade de vida e fortalecer as expectativas e
as vantagens do desenvolvimento auto-sustentável,
afastando os receios da ocupação estrangeira, não
através de decretos e leis esdrúxulas e, sim, pela ins
titúiçãô de uma educação cidadã contra a corrupção
que,infelizÍllente, tem sido caminho aberto nos diver-
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sos planos de valorização fracassados por falta de atividade sagrada e secular, ainda não tem uma paU-
conhecimento da região. tica agrlcola responsável neste Pais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cultura Não existe poHtica agrícola consistente que dê
da devastação a que se refere o Sr. Ministro do Meio segurança e estabilidade aos agricultores e pecuaris-
Ambiente em O Liberal, de 22 de julho de 1999, que tas, notadamente os pequenos produtores do campo.
atribui a culpa da devastação da Amazônia ao ama- Causou-me indignação observar que em uma região
zônida, com certeza não se coaduna com a própria rica, de alto poder produtivo, os pequenos produto-
natureza do nosso caboclo, que sempre viveu nessa res, apesar de trabalharem com dignidade, perdem
região sem causar desequillbrios ao meio ambiente todo seu esforço, o trabalho de toda a sua famlIia, e
e, até os anos 60, em quase perfeita harmonia com a não obtêm êxito por falta de uma poHtica que lhes dê
natureza. garantia.

Grandes obras de infra-estrutura foram realiza- Cobramos do Governo Federal uma polltica ete-
das em todos os Estados da Amazônia, desde o Ama- tiva que dê sustentação ao homem do campo, que
pá, Amazonas, Rondônia e até o Acre: ferrovias; por- quer apenas trabalhar, produzir e colaborar para aca-
tas em Manaus e em Belém do Pará; Teatro da Paz, bar com a pobreza - aliás, tão falada nos últimos
em Belém, e Amazonas, em Manaus; praças como a dias, nas últimas semanas, como se a pobreza não
da República, etc. O espaço vazio amazônico, as flo- fosse um problema secular no Pais.
restas, o ecossistema e a biodiversidade deveriam Sr. Presidente, se o Governo Federal, por inter-
ser ocupados por excedentes populacionais de ou- médio do Ministério da Agricultura, não der garantia a
tras regiões do Nordeste e pela construção de mega- esses pequenos produtores, essa classe desapare-
estradas. Criou-se, para coordenar e financiar esse cerá. Naquela região pude visitar fazendas com plan-
tipo predatório de exploração, a Sudam, o BASA e a tações de laranjas, onde esta fruta servia de adubo.
Sudhevea. Iniciou-se a derrubada da Amazônia, Quando se dá a colheita corre-se o risco de perda to-
cujo destino inexorável tem sido diflci! mudar pelos tal, porque ela fica à mercê da indústria de processa-
estragos indeléveis deixados na floresta primária menta de sucos, que só recebe aquele produto quan-
amazônica. do há vaga, quando há boa vontade e a seu

Sr. Presidente, é uma satisfação estar hoje fa- bel-prazer. Esse produtor não está calçado em garan-
zendo esta exposição sobre os problemas da Amazô- tia alguma.
nia, para que lá instituamos um desenvolvimento au- É preciso que o Governo controle os estoques
to-sustentável, um manejo florestal e educação, prin- reguladores com produtos do pequeno agricultor. É
cipalmente. Só com a educação do nosso povo pode- preciso que o Governo use a produção dos pequenos
remos libertá-lo do problema social que vive a nossa agricultores para a merenda escolar. AI, sim, ele aten-
região, a Amazônia abandonada. derá à demanda da produção. É preciso que, nesse

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. programa de cesta básica que o Governo distribui 
de forma paternalista ou não -, seja dada preferên-

Durante o discurso do Sr. Jorge Cos- eia à produção do pequeno agricultor. Esses cida-
ta, o Sr. Gonzaga Patriota, 4Q suplente de dãos honestos, que trabalham a terra com dificulda-
secretário, deixa a cadeira da presidência, de, estão assoberbados de dívidas, sem condições
que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro, § 212 de resgatá-Ias, e até envergonhados, com os cobra-
do art. 18 do Regimento Interno. dores em suas portas.

O SR. PRESIDENTE (walter Pinheiro) - Com a Então, Sr. Presidente, falo aqui com indignação
palavra o Deputado Evilásio Farias. e cobro do Governo Federal uma atitude firme, que

O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.) - garanta dignidade ao pequeno agricultor, ao homem
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante o pe- do campo, que produz alimentos para todos os brasi-
rlodo de recesso visitei o interior de meu Estado, São leiros.
Paulo, mais precisamente Araçatuba, General Salga- Era o que tinha a dizer.
do, Auriflamae Santo Antônio do Aracanguá. Neste O SR~ MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB- RS.
último Municlpio participei de uma reunião com agri- Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
cultores, pecuaristas, homens que trabalham a terra. Deputados, nós nos habituamos a ouvir discursos ex~

Causa-nos indignação que a ativida(je mais primária, tremamente importantes, que não se transformamem
mais antiga de que se tem conhecimento ...... a ativida- realidade com o passar do tempo. Agora, começam a
de rural, agrlcola, pecuária -, em qUE! pese ser uma falar da miséria, como se a miséria, fosse novidade
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neste Pais. E buscam - quem sabe? -, com man
chetes, tentar esfriar um momento extremamente sé
rio por que passa o Pais. Mas nenhuma área foi tão
atacada como esta; nunca tantos discursos foram fei
tos de forma tão veemente para dizer da incompetên
cia, da fragilidade. da morosidade. da incapacidade
da Justiça brasileira em resolver os problemas do ci
dadão, o que não é verdade. Estou entre aqueles que
confiam na Justiça brasileira. Sem o Poder Judiciário
a situação seria muito mais séria.

A morosidade da Justiça é reconhecida por mui
tos, e o direito à sentença é uma realidade bem dis
tante do cidadão. Entretanto, mesmo com todas as di
ficuldades, o Poder Judiciário vem cumprindo a sua
missão em vários lugares deste Pais. E o cidadão
sabe que existe um Poder ao qual pode recorrer
quando lhe é tirado o direito consagrado pela Consti
tuição.

De repente, tudo parece ter parado no discurso.
A Comissão Especial que trata da reforma do Judiciá
rio, da qual me sinto honrado em fazer parte como
Vice-Llder do PMDB, foi instalada com o objetivo de
reformar tudo. Isto é muito mais grave: a reforma co
meçou sem que soubéssemos propriamente o que
irlamos reformar. Discussões são feitas. audiências
públicas são realizadas, e o relatório é apresentado
pelo Relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

No relatório, algumas surpresas: controle exter
no, de que todos falavam; súmula vinculante; extin
ção da Justiça do Trabalho, com a qual o PMDB não
concorda. O problema da Justiça do Trabalho não
está na sua existência, mas nos seus procedimentos.
Já existem vários projetos nesta Casa que os corri
gem.

Depois de causarem intranqOilidade no Poder
Judiciário, param de falar em reforma. E o Relator é
convidado pelo Sr. Presidente da República a ocupar
o cargo de Ministro. Aliás, cumprimento S.Exa. por
escolher alguém competente como o Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira para a tarefa que lhe foi confiada.

Pergunto: qual será agora o caminho da reforma
do Poder Judiciário? Vamos designar outro Relator,
que poderá aproveitar ou não o relatório apresentado,
mas certamente novas discussões virão, novos pra
zos serão definidos. O Poder Judiciário e a sociedade
permanecerão intranqoilos, porque não sabem até
onde vai essa reforma. ou se vai a algum lugar. Falo
como Vice-Llder do meu partido, mas também em
meu nome.

Quando a Comissão Especial da Reforma do
Judiciário começou a funcionar. houve entendimento
para que o PMDB cedesse a Presidência da Comis-

são para o PFL. a fim de que os demais partidos ficas
sem com as Relatorias-Adjuntas e a Relatoria, com o
PSDB. A salda do Deputado Aloysio Nunes Ferreira
não presume. no meu modesto entender, que o novo
Relator tenha de ser do PMDB. Acredito que deva
mos levar adiante essa discussão. Eu mesmo vou
gestionar junto ao meu partido para que o Relator
desta feita seja do PMDB. Por que não o Deputado
Renato Vianna, atual Relator-Adjunto? Por que não a
Deputada Nair Xavier Lobo. tida como a Presidenta
da reforma, até haver o referido entendimento?

Esta Casa precisa debater e muito a reforma do
Judiciário, principalmente o que se veicula para a so
ciedade. para a área jurldica, visando à segurança do
cidadão. que é fundamental, e à garantia da presta
ção jurisdicional.

Faço um apelo aos Lideres desta Casa, à Co
missão da Reforma do Judiciário, aos setores envol
vidos no sentido de que a reforma não fique no papel
e possamos passar para a sociedade exatamente
aquilo que é preciso ser feito. ou seja, não mutilar a
Justiça, mas sim aperfeiçoar o sistema que dá ao ci
dadão um mlnimo de garantia.

Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados. qualquer colegial aplicado sabe perfeita
mente que saúde pública é a arte de prevenir doen
ças, prolongar a vida, promover, proteger e recuperar
a saúde flsica e mental com medidas de alcance cole
tivo e de motivação da população. Isso, em outras pa
lavras, quer dizer que cabe às autoridades democráti
cas e constitucionalmente eleitas cuidar especial
mente da administração e controle do meio ambiente
em benefício da comunidade.

Em razão disso, quem sabe não estejam os ilus
tres sanitaristas Emílio Ribas e Oswaldo Cruz reviran
do-se no túmulos indignados com o descaso ou o
desprezo, diríamos assim, com que estamos "cuidan
do" - entre aspas - da saúde pública da população
brasileira.

Por milhares de anos, Sr. Presidente e Srs. De
putados, as sociedades primitivas encararam as epi
demias como sentenças divinas destinadas a punir as
perversidades do ser humano. Hoje, quem sabe algu
mas epidemias não sejam provocadas exatamente
pela perversidade do Poder Público, que insiste em
contemporizar a proplemática da saúde pública. Ve
jam os ilustres membros desta Casa que o Estado do
Rio de Janeiro, que tão honrosamente me delegou
sua represe,ntação no âmbito federal. está mais uma
vez ameaçado de conviver no próximo verão com a
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perigosa epidemia da dengue. Leis, normas, resolu- envolvendoa cóIefa, aI'a1senfase, a hepatite, a leishmaniose,
ções, corrupções e outras nuanças, sejam elas crimi- a malária, o sarampo e a tuberculose. Com 254 mil e
nosas ou burocráticas, estão expondo milhões de ca- 942 casos, ela só perde para a malária. que registrou
riocas e fluminenses indefesos ao vrrus transmitido no mesmo perrodo 406 mil e 216 incidências.
pelos mosquitos aedes aegypti e aedes albopictus. Virologistas da Fundaçao Oswaldo Cruz já ad-

Contemporiza-se uma situação grave sob a ale- vertiram o Ministro da Saúde, Sr.· José Serra, para o
gação de que está ou estaria havendo má gestão dos problema, lembrando ser agora no inverno a época
recursos do Plano de Erradicação ao Mosquito, o mais propícia para a execução de medidas preventi-
PEA. Demitem-se 5 mil profissionais e paralisam-se vas, já que nesta época não ocorre a proliferação das
os serviços de prevenção da doença. Não se pune o larvas do mosquito. Cientistas da Fiocruz lembram
infrator, os malversadores do bem público. Prefere-se também que ano passado houve no Rio de Janeiro 22
usar milhares de chefes de familia como boi de pira- casos da dengue hemorrágica, com três óbitos. Este
nha, naturalmente para ver depois como é que fica a ano, houve 8 casos até junho. Por enquanto! Sobre
situação. Estamos, portanto, diante de uma decisão os novos cadáveres, a gente volta depois a esta tribu-
perigosa para a saúde pública. na para contar.

Como todos nós já sabemos, a dengue ainda é, Muito obrigado!
em plena virada do século e do milênio, uma séria O SR. PRESIDENTE (Deputado Walter Pinhei-
ameaça à vida humana. A dengue hemorrágica que ro) - Deputado Simão Sessim, a iniciativa de V. Exa. é
ataca as pessoas reinfectadas, por exemplo, pode de suma importancia para que a dengue não se alas-
provocar hemorragias gastrintestinais, cutâneas, tre no Rio de Janeiro.
gengivais e nasais. Se não for tratada a tempo leva á O SR. PRESIDENTE (walter Pinheiro) - Com a
morte em 50% dos casos e pode evoluir para a forma palavra a Sra. Deputada Vanessa Grazziotin, em per-
mais grave, conhecida como a srndrome de choque muta com o Deputado Babá.
da dengue. Nesse caso, mais comum entre crianças A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo-
menores de 15 anos, o paciente sofre falência circula- co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre-
tória e, sem tratamento, tem cerca de 80% de proba- sidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e
bilidade de morrer. companheiros, há muito tempo os profissionais Iiga-

Portanto, vejam os senhores a que tipo de ame- dos à área de saade e a população reivindicam dos
aça está exposta a população carioca e fluminense. Governos Federal, Estadual e Municipal a aplicação
Como ainda não existe vacina contra a dengue, a pre- de uma polltica nacional de medicamentos, de assis-
venção deveria ser feita com a aplicação de insetici- tência farmacêutica, efetivamente aplicada no Siste-
das e a eliminação de focos de água parada. No en- ma Único de Saúde. Reivindicamos critérios e condi-
tanto, isso não vem sendo feito a contento no Estado ções para a produção de medicamentos em nosso
do Rio de Janeiro, seja na Capital, na Região Metro- Pais, assim como a democratização do acesso da po-
politana, e tampouco na minha querida Baixada Flu- pulação aos medicamentos essenciais.
minense, onde orgulhosamente resido. Entendemos que deveria ser dada maior aten-

A informação que tenho é a de que 5 mil agen- ção ao assunto, com a inclusão de questões funda-
tes sanitários da Fundação Nacional de Saúde, que mentais com as quais a sociedade ainda não convive,
deveriam estar nas ruas combatendo os possíveis fo- não apenas para melhor atendimento nos hospitais
cos da doença, foram demitidos pelo Ministério da públicos, mas também para o desenvolvimento da
Saúde. E não há meio de esses profissionais, tam- economia, para o desenvolvimento da Nação.
bém conhecidos carinhosamente como ma- Na nossa opinião, é extremamente importante
ta-mosquitos, sensibilizarem o Governo Federal, que que, na discussão dessa política nacional de medica-
achou por bem municipalizar o serviço de ataque ao mentos, seja abordada a necessidF':le de investimen-
mosquito. tos na árt;!a de ciência e tecnologia, nas pesquisas so-

Estamos diante, portanto, de dois problemas bre a produção farmaCêutica. Além disso, devem ser
sociais graves: o do desemprego, que tira a dignidade abordadas questões relativas à distribuição de medi-
do homem e castiga toda a sua familia, e o da saúde camentos essenciais, passando por atualizaçêo per-
pública, que pode ceifar em cadeia vidas humanas. manente, e à aplicação imediata e correta da lei dos
Dados de 1996 do próprio Ministério da Saúde dá-nos medicamentos genéricos, aprovada há pouco tempo
conta de que a dengue é a segunda maior causa de por esta Casa, e que deverá ser colocada em prática
doenças infecciosas e parasitárias no Brasil, nos próximos dias.



Gostaríamos também de ressaltar, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, que o coco é um produto
que não dispõe de incentivos governamentais em
nosso País, à exceção do segmento de beneficia
mento de coco (indústria) que contou com incentivos
doFinor/Sudene para sua implantação.

A maior parte das indústrias processadoras de
coco, no Brasil, encontra-se localizada na região Nor
deste, onde também está concentrada a cultura do
coqueiro gigante, espécie destinada à indústria.

A produtividade de coco no Brasil é de 30 ca
cos/pé/ano, compatível com a dos países exportadores,
a saber: Filipinas, 27 cocos/pé/ano; Indonésia, 9 co
cos/pé/ano; Malásia, 18 cocos/pé/ano; Sri Lanka, 38 co
cos/pé/ano. A produção encontra-se ameaçada. Os
cocoicultores, além das pragas, enfrentam a falta de in
centivo e, o que é mais grave, o produto brasileiro não
vem sendo páreo para o estrangeiro. A culpa, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, é do Govemo, que libe
rou as importações do fruto sem qualquer restrição.
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O objetivo dessa política por nós reivindicada, Portanto, o Brasil precisa - e é o que reivindica-
Sr. Presidente, é o desenvolvimento da produção das mos - não de uma política extraída de uma portaria,
indústrias nacionais e dos laboratórios oficiais do mas de uma política de medicamentos que seja dis-
País, o que é extremamente necessário nos dias de cutida não apenas por esta Casa, mas também por
hoje, dado o agravante e cada vez mais preocupante toda a sociedade brasileira.
quadro de dependência do nosso País ao capital in- Muito obrigada.
ternacional. O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Não existe no mundo um setor que seja mais Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
cartelizado, mais oligopolizado do que o setor farma- Sras. e Srs. Deputados, vimos, hoje, a esta tribuna
cêutico, de produção de medicamentos. Assim como para alertar as nossas autoridades governamentais
grande parte de outros países, o nosso Brasil depen- sobre o perigo da importação de coco industrializado,
de em mais de 80% da indústria multinacional aqui oriundo de países portadores das pragas Amarelo
instalada. Entendemos que essa política de medica- Lethal e Cadang-Cadang. Atualmente, os cocoiculto-
mentos, além de garantir o acesso da população res brasileiros já convivem, com grande dificuldade,
àquilo que é essencial à manutenção da saúde, deve- com o ácaro, praga que foi importada do México. Nos-
rá promover também o desenvolvimento da indústria sa preocupação tem sentido, vez que dispomos de in-
nacional, dos laboratórios oficiais, mudando esse formações de que essas pragas são devastadoras e
quadro preocupante, repito, de dependência que te- provocam a erradicação total das áreas cultivadas.
mos em relação ao capital internacional. A Associação Brasileira dos Produtores de

Coco - Asbracoco tem externado sua preocupação,
Entendemos também que o objetivo maior des- principalmente após um laudo técnico elaborado por

sa política deva ser a universalização do acesso de especialista do próprio Ministério da Agricultura e do
toda a nossa população aos medicamentos essenciais, Abastecimento, em que considerou inadequados
o que, infelizmente, não está posto no País nos dias para o consumo humano os produtos de coco oriun-
de hoje. dos das Filipinas e do Vietnã. Os produtos foram Iibe-

Para que V. Exas. tenham uma idéia, 15% dos rados sem a quarentena exigida e, claro, consumidos
brasileiros mais abastados são responsáveis pelo pela população.
consumo de 48% de todos os nossos medicamentos, É evidente que, se os produtos chegaram ao
o que significa dizer que aquela parcela mais abando- País inadequados para o consumo, colocando em ris-
nada, que está distante da assistência à saúde, se- co a saúde humana, há um potencial de risco para a
quer tem acesso aos medicamentos no Brasil. Dentro agricultura brasileira e o patrimônio genético do Bra-
dessa ótica, acreditamos ser necessário que esta sil.
Casa promova profunda discussão acerca de portaria
publicada recentemente pelo Ministério da Saúde.
Refiro-me à Portaria nll. 3.916, de 30 de outubro de
1998, que determina a política nacional de saúde,
mas que, na prática, vem sendo violada na maior par
te dos seus princípios.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia, a portaria
diz claramente que os estabelecimentos farmacêuti
cos, ou seja, as farmácias brasileiras, têm que ter um
tratamento diferenciado, porque não são um comér
cio que possa ser comparado a outro qualquer. A vigi
lancia sanitária, que segundo a portaria é tida como
um segmento essencial que configura uma carreira tí
pica, exclusiva de Estado, não está sendo contempla
da nas leis que regulamentarão a reforma administra
tiva. A portaria também fala da necessidade de maior
controle dos preços dos medicamentos. Mas, na rea
lidade, é exatamente o setor de medicamentos o que
mais tem aumentado os seus preços, particularmente
nos últimos dias.
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Somente os importadores é que ganham com A bancada do Partido dos Trabalhadores, que
isso. Os 10.000 produtores de coco, sem contar com nesta Casa...
os empregos diretos gerados, encontram-se em situ- O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - BJeca-
ação diflcil, num momento em que o Brasil enfrenta ute na Camara. Pode continuar falando, nobre Depu-
uma das piores crises de desemprego. Os demais pa- tado.
Ises produzem mais barato do que o Brasil, uma vez O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden-
que os salários são bem inferiores aos praticados em te, esse é o retrato do Governo F~rnando Henrique
nosso PaIs. Ademais, os governos asiáticos e africa- Cardoso. Privatizou também o setor elétrico. Por isso,
nos subsidiam a sua agricultura, com linhas de crédito somos vItimas de sucessivos apagOes como este.
especiais, assistência técnica, além de doarem mu- O SR. PRESIDENTE (walter Pinheiro) - Depu-
das para o cultivo. tado Nelson Pellegrino, houve um problema. É impos-

No Brasil, o coco é cultivado por pequenos pro- slvel continuarmos com esta sessão, porque a Taqui-
dutores, sem poder de pressão junto às autoridades grafia não tem como fazer os devidos registros.
governamentais. Não existe linha de crédito especial Portanto, está suspensa a sessão, até que seja
que propicie um melhoramento na produção. restabelecida a iluminação no plenário da Camara

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as auto- dos Deputados.
ridades governamentais devem defender os interes- (Sessão Suspensa.)
ses do produtor brasileiro. O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - Resta-

No caso em questão, não se trata de promover belecida parcialmente a iluminação do plenário, está
uma reserva de mercado, mas sim de permitir que o reaberta a sessão.
jogo tenha as mesmas regras. A cultura do coco não Continua com a palavra o Deputado Nelson Pel-
recebe subsldios no PaIs. Portanto, que se mantenha legrino.
a taxação para o produto oriundo de palses onde O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden-
esse fato for comprovado. te, entendo que nada mais conveniente para falar so-

Para finalizar, gostarlamos de salientar que a bre o Governo Fernando Henrique Cardoso do que
cultura ainda não foi contaminada com doenças e esta iluminação de penumbra, porque é assim que o
pragas exóticas, tais como Amarelo Lethal e Ca- Governo Fernando Henrique Cardoso está hoje, num
dang-Cadang, apesar de já existir no Brasil o vetor quadro em que não há luz para o PaIs. Atuamos às
Mindus Corydus. escuras, no reflexo de um processo de privatizações

Portanto, as Portarias n° 70, de 5-3-98, e n° 181, que levou a esta situação.
de 5-10-98, do Ministério da Agricultura e do Abaste- Eu dizia que, em relação às privatizaçOes das
cimento, ambas constituindo barreiras sanitárias rodovias, o jornal Folha de S.Paulo revela que das
como as adotadas por outros países, inclusive o Mé- cinco rodovias privatizadas quatro não estão cum-
xico, devem ser mantidas e cumpridas. Algumas au- prindo suas metas. Ele também registra hoje que o
toridades do Ministério da Agricultura e do Abasteci- pedágio aumentou, só no Estado de São Paulo,
mento elaboraram nota técnica no sentido da revoga- 134%.
ção das supracitadas portarias. Nós já denunciávamos que este programa de

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente, privatizações não iria melhorar a qualidade dos servi-
Sras. e Srs. Deputados. ços prestados. Hoje, infelizmente, estamos confir

mando que, além disso, o preço das tarifas subiu. E
Muito obrigado. temos também agora o problema das rodovias, que
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - Conce- detonou essa greve de caminhoneiros.

do a palavra ao nobre Deputado Nelson Pellegrino, Outro reflexo da era Fernando Henrique Cardo-
em permuta com o Deputado Babá. so está nesta manchete: "Bancos têm lucro recorde

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem no primeiro semestre." A reportagem anuncia que os
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, bancos privados do Brasil, nesse primeiro semestre,
gostaria de fazer um retrato do que é hoje o Brasil na tiveram um lucro recorde em relação ao ano anterior,
era FHC. Mesmo que seja um retrato parcial, alguns que também foi recorde. Esse lucro é atribuldo à des-
comentários demonstram o caos a que este Governo valorização cambial e à elevada taxa de juros - o
levou o PaIs. Brasil é o paIs que paga a maior taxa de juros no mun-

Primeira manchete do jornal Folha de S.Paulo: do. O Itaú, por exemplo, teve um lucro liquido, no pri-
"Rodovia privatizada descumpre meta." meiro semestre, de mais de um bilhão de reais, e o



o SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa, na tarde de
hoje, para CQmpartilhar e comungar com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso o seu desejo de juro
bancário menor.

Ao qualificá-los de uma "apropriação indébita"
por parte dos bancos, o Presidente pensa como a Na
ção. Alguém tem que dar um basta nisso. E ninguém
melhor qualificado do que o Presidente para tomar tal
atitude contra o sistema financeiro, que tanto já usu
fruiu do nosso combalido País. Ao exigir que o Banco
Central encontre uma fórmula para reduzi-los, o Pre
sidente demonstra o seu empenho pela retomada do
crescimento com maior justiça social, atualmente o
grande desafio brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nada
explica a atual escalada de juros. Há meses, há anos,
é mais que premente a redução dos juros ao consu
midor e às empresas, enfim, ao setor produtivo; nem
a entrada de bancos estrangeiros foi suficiente para
tornar isso realidade.

E preciso que o Governo tenha coragem para
enfrentar essa questão. Com certeza, esta Casa,
centro de debates dos temas que afetam de forma
mais aguda a sociedade brasileira, conforme pala
vras do Presidente Michel Temer, irá dar todo apoio e
colaboração à intenção do Presidente Fernando Hen
rique em conduzir as mudanças necessárias para a
queda dos juros básicos.

Reduzir os juros é combater, efetivamente, o de
semprego; é uma verdadeira política de geração de
empregos. Reduzir os juros é reduzir a inadimplência
que atualmente coloca em risco a sobrevivência das
empresas, em especial as médias e pequenas.

Esperamos que não se fique apenas em decla
rações e intenções, mas que se coloque em prática
ações que retirem da população a sensação de de
samparo e insegurança em que todos vivem atual
mente. O Brasil precisa decolar e deixar para trás o
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Bradesco, de quase 500 milhões de reais. Esta é a re- impostos: o povo continuará se esforçando cada vez
alidade no nosso País. mais, e o País, indo para o fundo do poço.

Já se anuncia também que, a partir de sábado, Sr. Presidente, para começar a mudar esta situ-
vai haver um aumento médio de 8% no preço dos ação, a partir do dia 26 de agosto mais de 100 mil
combustíveis. Os números estão aí para revelar que, pessoas estarão aqui em Brasília, numa massa histó-
só nesse primeiro semestre, os combustíveis aumen- rica, exigindo o fim da política neoliberal, exigindo que
taram, em média, 62,3%, contra o aumento médio da esta Casa instaure uma CPI para apurar a atuação do
inflação, segundo o IGPM, de 9,96%, sem falar que Presidente Fernando Henrique Cardoso no processo
outros índices apontam uma inflação acumulada no de privatização do Sistema TELEBRAs e reclamando
ano em torno de 5%. uma nova agenda social, que não seja essa neolibe-

É esta a situação no País: os combustíveis au- ral.
mentaram 62% no primeiro semestre; a inflação mé-
dia anual está em torno de 5%; os salários continuam
arrochados; o salário mínimo continua esta maravilha
de 136 reais; as empresas privatizadas aumentam
como bem entendem o preço das tarifas dos serviços
que prestam, como nas rodovias, no sistema de tele
comunicações e no sistema de energia; e assistimos
ao Governo inerte, impotente diante dessa realidade.

As agência reguladoras não funcionam. A pro
pósito, o Deputado Walter Pinheiro esteve nesta tribu
na ontem comentando o desempenho lastimável des
ses órgãos. Nenhuma delas tem sido capaz de se an
tecipar ao caos que tomou conta das áreas privatiza
das no nosso País, e as tarifas continuam aumentan
do, em detrimento do salário dos trabalhadores, que
continua congelado.

Os servidores públicos não recebem aumento
de salário há cinco anos, e o Presidente da República
agora baixa um novo pacote, que prevê demissões,
disponibilidade remUnerada com tempo proporcional,
licença sem vencimento por três anos. Ou seja, o Go
verno Federal lança uma série de medidas para cortar
gastos e assim aumentar o superávit primário, mas
impõe ao serviço público um desmonte ainda maior
do que o realizado pelo ex-Presidente Fernando Col
lor, que iniciou esse processo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, na
nossa opinião, adota uma postura questionável na
administração das finanças do País, que na verdade
estão sob o comando do Fundo Monetário Internacio
nal, cujo objetivo único é fazer com que o Brasil obte
nha sucessivos superávits e possa continuar pagan
do o serviço da divida. Segundo dados do Governo, a
dívida pública interna, projetada com o Fundo Mone
tário Nacional, deverá atingir o valor de 513 bilhões
de reais no ano, sem contar a dívida pública externa,
de 260 bilhões de reais. Aí é que está o buraco, o ralo.

Se o Governo não atacar o problema da dívida,
não adiantará demitir servidores, não adiantará des
truir o serviço público, não adiantará queimar o que
restou de patrimônio estatal, não adiantará aumentar
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papel de eterno País do futuro. E, para o País voltar a Ihões de remédios que na verdade são drogas pode-
crescer, é essencial baixar a taxa de juros. rosíssimas que viciam a população.

Obrigado. Não podemos aceitar a idéia de que vão atacar
O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.) um povo que vem lutando por suas conquistas, que

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companhei- vem lutando para acabar com a miséria em seu país.
ros trabalhadores, vamos abordar um tema que en- Estamos sofrendo essa política hoje. Se o País for
tendemos da maior gravidade. gastar dinheiro para enviar tropas, vai comprar o seu

Ontem, o jornal Folha de S.Paulo noticiou - o Vietnã. Os Estados Unidos estão sofrendo pressão
que, aliás, vem se repetindo há alguns dias - que re- da sua comunidade interna, por isso mesmo pensam
presentantes do Governo americano disseram que os duas vezes antes de mandar tropas suas. Sabem que
Estados Unidos poderão intervir com envio de solda- vão construir um Vietnã na América do Sul.
dos e armas na Colômbia, para atacar o grupo de es- Queremos responsabilizar o Governo brasileiro
querda FARC. e condenar qualquer ação dele no sentido de enviar

Para justificar essa intervenção, supostamente tropas à Colômbia, porque se trata de uma situação
alegam os americanos que esse grupo estaria aliado interna que precisa ser resolvida dentro do próprio
aos plantadores de coca e aos traficantes. Na verda- país.
de isso é uma desculpa para tentar atacar os traba- Companheiros, se não temos dinheiro para ali-
Ihadores colombianos, que há décadas lutam por me- mentar nossa população, que está passando fome,
Ihores condições de vida para um povo tão sofrido e como é que podemos gastar dinheiro massacrando
massacrado pelas políticas econômicas implementa- trabalhadores de outros países? Faremos um outro
das pelos Estados Unidos para toda a América Lati- re~uerimento ao Ministro das Relações Exteriores,
na. Não podemos aceitar que, em nosso continente, reiterando o anterior, a fim de pedir informações so-
venham fazer o que fizeram na Iugoslávia, onde, su- bre a verdadeira posição do Governo brasileiro, que
postamente para promover uma ajuda humanitária, precisa prestar contas a este Congresso.
destruíram um país. A política econômica implementada por Fernan-

Pior ainda é ler no mesmo jornal que represen- do Henrique Cardoso levou milhões de trabalhadores
tantes do Governo brasileiro teriam afirmado que po- brasileiros à miséria. É com isso que o Sr. Fernando
deriam substituir os Estados Unidos, mandando sol- Henrique deveria se preocupar. Mas só se preocupa
dados e tropas nossas para aquele país. em pagar juros aos banqueiros, só se preocupa em

Ora, senhores, essa desculpa das drogas é ajoelhar-se perante Clinton para seguir sua política. É
pura hipocrisia americana! Eles estão preocupados uma vergonha um Governo subserviente ao imperia-
porque os grandes consumidores estão dentro do seu Iismo americano, como o de Fernando Henrique Car-
país. Essa história é antiga. A Lei Seca implantada doso, implementar uma política de enriquecimento
nos Estados Unidos nada mais foi do que uma política dos banqueiros internacionais com o dinheiro do pró-
americana para tentar barrar as importações de bebi- prio País. O mais grave é que ele quer ser o gendar-
das de outros países da Europa e, com essa situação, me da América do Sul, seguindo as ordens do imperi-
propiciar o surgimento da indústria de bebidas ameri- alismo americano.
cana. Quando tudo estava conformado, liberaram o Portanto, nosso protesto é no sentido de que o
consumo do álcool, que é hoje exibido nas telas da te- povo colombiano, que está lutando contra a polltica
levisão como se fosse um produto saudável. O álcool econômica, tenha a liberdade de lutar pelos seus di-
hoje alimenta a economia americana. reitos, contra a miséria e contra o Governo.

Quando deixaram a Lei Seca, passaram a per- Era o que tinha a dizer.
seguir a maconha. No entanto, desde o momento em Durante o discurso do Sr. Babá, o Sr.
que tiveram plantações de maconha em seu próprio Walter Pinheiro, § 252 do art. 18 do Regimen-
país, aliviaram as exigências da lei. Agora fazem pro- to Interno, deixa a cadeira da presidéncia,
paganda aberta da cocaína, cujo consumo, há vinte que é ocupada pelo Sr. MarçaJ Filho, § 2Q do
anos, era diminuto. art. 18 do Regimento Interno.

Fazem todo esse alarde mundial porque ainda O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
não têm plantação interna da folha de coca. No dia a palavra ao Deputado Paulo Paim.
que tiverem, vão liberarseu uso e vendê-Ia em farmá- O SR. PAU~O PAIM (PT - RS. Sem revisão do
cia, com autorização médica. Essa é a hipocrisia orador.) - Sr. Presidente, concluído o recesso de ju-
americana. Aliás, a indústria do remédio vende bi- lho - o qual tenho criticado, porque não vejo razão



32482 Sexta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

para ele existir -, entendia que voltaríamos a esta devido à dependência que têm os aposentados e
Casa na primeira semana de agosto e votaríamos pensionistas desses recursos e também das inúme-
matérias importantes. Mas vejo que a semana está ras famílias que sobrevivem dos mesmos.
acabando e nada foi votado, porque a maioria não se Se o Governo elevar o salário mínimo, não esta-
entende sobre qual deve ser a pauta a ser apreciada rá beneficiando somente o aposentado, o pensio-
ne plenário da Câmara. nista e, enfim, seus dependentes; estará defenden-

Sr. Presidente, espero que na semana que vem, do inclusive os desempregados, porque o segu-
quando o Colégio de Líderes deverá se reunir mais ro-desemprego tem como base o número de salários
uma vez, haja entendimento quanto à pauta a ser vo- mínimos. Portanto, se se aumentar o salário mínimo,
tada; e espero também - se não, vai ficar claro para estar-se-á combatendo o desemprego, pois mais
o conjunto da população que a proposta de combate pessoas estarão recebendo, consumindo e, conse-
à miséria é apenas discurso - que entre em pauta a qüentemente, alguém estará produzindo e vendendo.
questão do aumento do salário mínimo, até porque, Com esses dados, estou mostrando que assim se
sempre que nesta Casa, ao longo desses quase treze pode combater o desemprego.
anos, eu falava da miséria e do salário mínimo, era Sr. Presidente, repito: 100 milhões de pessoas
comum me chamarem de demagogo, de oportunista, vivem na miséria absoluta, neste País, porque depen-
de apresentar propostas eleitoreiras. Mas eu falava dem do salário mínimo. Espero que a Comissão
em nome dos cem milhões de pessoas que viviam na Especial ora criada _ e em bom momento - debata
miséria absoluta e entendia, como continuo enten- internamente a questão do salário mínimo e do em-
dendo, que uma das formas - e sei que não há só
essa - de combater a miséria é elevar o valor do sa- prego, porque se não o fizer, lamentavelmente, ficará
lário mínimo. como mais uma proposta de discurso fácil, e na práti

ca nada acontecerá.
Cansei de ser ofendido por ter esse entendi-

mento. Uma vez, o próprio Presidente da República, Esperamos que esta Casa, na próxima semana,
em uma palestra que fez na FIERGS, no Rio Grande tanto no Colégio de Líderes quanto na Comissão
do Sul, me chamou de demagogo, porque eu defen- Especial ora instalada, traga a debate a questão .do
dia o combate à pobreza. salário mínimo e das fontes de recursos.

Sr. Presidente, com isso não quero dizer que Para concluir, gostaria de dizer que há muito
apenar eu defendo essa tese. Não. Sei que muitos e tempo estamos denunciando essa questão da sone-
muitos Deputados têm o entendimento de que é pre- gação, do desvio de verbas, das fraudes. O que o Sr.
ciso haver uma política de combate à pobreza. Mas, Everardo Maciel disse na CPI do Sistema Financeiro
se continuarmos com esse discurso fácil, travando - ou seja, que 850 bilhões de reais são desviados
um debate aqui, instalando uma comissão ali, e nada por ano - não é nenhuma novidade. E não são arre-
votarmos no plenário quanto a isso, só vamos desmo- cadados por fragilidade da própria legislação. Sem-
ralizar ainda mais o Congresso Nacional. pre dissemos que esse seria o caminho para comba-

Reconheço a importância da iniciativa da Sena- ter a pobreza, e, para felicidade nossa, estamos ago-
dora Marina Silva, felizmente homologada no Colégio ra constatando que outras vozes começam a repetir
de Líderes. Vão criar uma Comissão Especial, com- esse mesmo discurso.
posta por Deputados e Senadores, na qual estare- Espero que esse discurso venha ao encontro
mos presente, independentemente de nos inscreve- daquilo que estamos falando há muito tempo. Isso é
rem ou não. Estaremos na Comissão, teremos direito real, mas não podemos ficar apenas no discurso: pre-
à palavra e vamos-nos manifestar sobre a importân- cisamos votar de fato, neste plenário, políticas de
cia de também se debater a questão do salário míni- combate à pobreza - o que, para mim, passa pela
mo. votação emergencial daquilo que não votamos há cin-

Por que insisto tanto nessa tese do salário míni- co anos: o projeto do salário mlnimo.
mo? Sr. Presidente, o IPEA já demonstrou quando, Sr. Presidente, outro assunto. Também ocupa-
ao longo de toda sua história, o País melhor distribuiu mos a tribuna, no dia de hoje, para que esta Casa re-
sua renda - ou seja, em 1995, quando elevamos o gistre em seus Anais documento do Comitê Nacional
salário mínimo de 65 para 100 dólares. de Entidades em Defesa da Previdência Social -

A ANFIP lançou recentemente um livro, através COPREV analisando a nova estrutura orgânica apro-
de seu Presidente, que diz que a pobreza no Nordes- vada pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
te só diminui quando se aumenta o salário mínimo, INSS, através da Medida Provisória nll 1796-6/99.



m) enxugamento da área do Seguro Social 
Benefícios - em todas as Unidades da Federação,
em função da adoção de um modelo aglutinador, com
uma padronizaçao exarcebada, principalmente na
ponta do sistema - Gerências-Executivas e Agências
da Previdência Social- acarretando inúmeras distor
ções, inclusive para as áreas de Arrecadação e Pro
curadoria, ao tratar como iguais atividades de carac
terísticas diferenciadas, sem levar em consideração o
volume de trabalho e as peculiaridades locais;

n) extinção do serviço social e ênfase na perícia
médica terceirizada, prejudicando imensamente os
cidadãos e a instituição, com graves danos para o
atendimento ao segurado;

o) As Unidades de Reabilitação Profissional,
ameaçadas de extinção conseguem sobreviver total
mente enfraquecidas, tendo sido as funções de Chefe
de Centros e Núcleos rebaixadas para FG1 e FG2,
respectivamente;

p) Extinção de 2.939 dos atuais cargos/funções
da estrutura organizacional do INSS, exonerando
imediatamente das funções gratificadas (FG) 3.561
servidores, basicamente aqueles que carregam o pia
no e trabalham no atendimento direto à clientela pre
videnciária, sem o estabelecimento de qualquer in
centivo ao desempenho e à produtividade. Essas fun
ções gratificadas são de baixo valor, mas muito im
portantes para os servidores que ganham pouco e há
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nais, da Coordenação Geral de Acompanhamento da k) extinção imediata de 26 das 126 Gerências
Recuperaçao dos Créditos Previdenciários, as Audi- do Seguro Social e perda da autonomia inclusive das
torias Regionais ficarão subordinadas diretamente à 9a Gerências de Arrecadação e Fiscalização e das 99
Auditoria Geral, as Procuradorias dos Tribunais Regio- Procuradorias Regionais, que foram englobadas em
nais Federais à Procuradoria-Geral etc. Não há des- 100 Gerências Executivas, sendo 20 do tipo A e ao do
centralizaçao; ao contrário, a centralizaçao das ativi- tipo B, reduzindo essas áreas à condição de serviço
dades em Brasília é a marca da nova estrutura. Cabe- nas ao (oitenta) Gerências Executivas do Tipo B. Em
ça inflada e pernas frágeis, ou seja, de equilíbrio ins- conseqüência, ocorre também a redução do nível de
tável; importância de 80% dos cargos sobreviventes de

f) extinção do órgão de Comunicação Social na gestores das áreas do Seguro Social - denominada
Direção Geral do INSS, em Brasília, centralizando as Benefícios - de Arrecadaçao e Fiscalizaçao e de Pro-
atividades de relacionamento com a mídia e com os curadoria (de DAS-2 para DAS-1);
agentes políticos no MPAS; I) os 1.143 Postos do Seguro Social e 612 de

g) extinção das Auditorias Estaduais e criação Arrecadação e Fiscalização foram drasticamente re-
de apenas 6 Auditorias Regionais, subordinadas à duzidos à condição de serviço e englobados em aoo
Auditoria-Geral, localizadas nos Estados de São Paulo, Agências da Previdência Social, sendo 150 do tipo A,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernam- 200 do tipo B e 450 do tipo C. Tal proposta acarreta a
buco. A localizaçao proposta centraliza a jurisdição imediata extinção de 343 Postos do Seguro Social,
no sul do País, deixando a descoberto os estados do com a transformação de 325 em Unidades Avança-
norte, além de absorver, inadequadamente, as ativi- das (FG-2), o que evidencia a inexistência de qual-
dades de corregedoria e favorecer a criação de uma quer perspectiva de melhoria do atendimento e do
verdadeira indústria de privilégios e diárias; acesso aos serviços prestados pelo cidadão/segura

do;
h) extinção das Diretorias de Recursos Huma-

nos, Administração Patrimonial e Administração Fi
nanceira, englobadas com a denominação de Direto
ria de Administração, com o desaparecimento dessa
área nas Superintendências Estaduais e o enxuga
mento tanto na Direção Geral como nas Gerênci
as-Executivas. Daí que, as Gerências-Executivas e
as Agências da Previdência Social acabam ficando
com uma estrutura mínima que não permite uma efe
tiva atuação de suporte administrativo e financeiro
para o adequado funcionamento das atividades fina
lísticas da instituição;

i) enfraquecimento da área de treinamento e de
senvolvimento, inclusive com a extinçao das unida
des estaduais que ficarão englobadas como ativida
des da área de recursos humanos nas Gerênci
as-Executivas, dificultando o processo de capacita
ção dos servidores, tão propalado pelo MPAS como
essencial à melhoria da qualidade dos serviços;

j) a área de engenharia será extinta e as ativida
des de administração do patrimônio imobiliário do
INSS esvaziadas e centralizadas em Brasília, ficando
o patrimônio do trabalhador sob a responsabilidade
da Seap, antigo Mare. O reflexo dessa situação em
nível local está na transformaçao da Divisão de Admi
nistração Patrimonial em um Serviço de Logística,
com ênfase nas atividades gerais - limpeza, conser
vação, segurança etc. - cujos serviços serão terceiri
zados;
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mais de quatro anos não recebem qualquer reajuste posta de nova estrutura do INSS? Robin Hood não
salarial; aprovaria essa estrutura.

q) privilegia o controle em detrimento da A nova estrutura do INSS não pode ser conside-
execução, os órgãos centrais, situados em Brasllia, rada ideal, pois em nome da modernização e da ino-
em detrimento dos situados na ponta e os processos vação tecnológica, reforça a centralização, a burocra-
em detrimento dos resultados. Vão faltar planejamen- tização e aumenta as distorções, sem qualquer preo-
to e execução adequados e sobrar controle. realiza- cupação efetiva com a profissionalização dos servi-
dos por meio dos órgãos de Auditoria e Controladoria dores. penalizando ainda mais o atendimento à clien-
do INSS, de Inspetoria Geral e Controle Interno tela previdenciária, especialmente aqueles segura-
(CISET) do MPAS e do Tribunal de Contas da União; dos residentes nas cidades do interior do Brasil.

r) enfraquecimento do planejamento e excessi- O SR. EUR(PEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
vo enxugamento das atividades de administração - peço a palavra pela ordem.
recursos humanos, administração patrimonial, orça-
mento e finanças etc. - que inviabilizando o pensar e O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Pois não,
o agir em sintonia com o efetivo alcance de resulta- Deputado Eurípedes Miranda.
dos, no sentido de melhoria da gestão previdenciária; O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela

s) extinção das Unidades de Administração Lo- ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
cal, que serão englobadas como Unidades de Comu- dente, Sras. e Srs. Deputados. na minha opinião, o
nicação Administrativa (FG-3) em apenas 350 Agên- Ministro de Orçamento e Gestão, Martus Tavares,
cias da Previdência Social - dos Tipos A e B -, sem está engrossando as hostes de "porta-vozes do terro-
qualquer preocupação com o volume das demandas rismo governamental" contra os servidores públicos,
locais; com novas ameaças de demissões e redução de sa-

l) O Comitê de Tecnologia e Informação será lários. S.Exa. mente escandalosamente quando diz
presidido por um dos representantes do MPAS, refor- que a folha de pagamento dos ativos aumentou 5 bi-
çando a perda de autonomia e de autoridade do Dire- lhões reais de 1998 para cá. Os próprios dados do Te-
tor-Presidente na gestão do INSS, diante da direta in- souro desmentem esse dado, apontando um supe-
terferência ministerial; rávit primário, neste semestre, de 12.27 bilhOes de reais.

u) Extinção dos cargos/funções destinados a Tudo como manda o figurino do FMI.
formação de equipe de assessores técnicos de alto Se o Ministro Tavares não tinha nada de novo a
nível e das atividades de apoio, dificultando ainda dizer, que se calasse. Usar o servidor público como
mais o processo de gestão institucional; bode expiatório foi uma tática terrorista que se esgo-

v) ênfase na titulação em detrimento da ex- tou, sendo bom lembrar que o funcionalismo público
periência na área de atuação e o desempenho para está com seus proventos congelados há mais de cin-
ocupação dos cargos/funções por servidores, sendo co anos. Neste período também não houve contrata-
necessário o estabelecimento de perfis para todos os ções, nem mesmo para repor as aposentadorias e
cargos da instituição, levando em conta a especializa- mortes.
ção, competência e o mérito. de modo a favorecer a Enquanto isso, a dívida pública interna cresceu
profissionalização e o auto-desenvolvimento, apesar de 62 bilhões de reais para mais de 530 bilhões de
do avanço no sentido dessa exclusividade nas Ge- reais, sobre os quais serão pagos. este ano. mais de
rências Executivas, Agências da Previdência Social e 130 bilhões de reais. Só no mês de junho, a dívida
Unidades Avançadas de Atendimento; cresceu 3,9%, o que obrigou a emissão de 2,7 bilhões

w) extinção imediata de todos os cargos/fun- de reais para pagamento de juros. Esta é a causa do
ções e nomeação transitória aliada a uma confusa desequilíbrio das contas públicas; quem diz outra coi-
delegação de competências, dificultando a adequada sa está insultando a inteligência dos brasileiros.
implantação da nova estrutura do INSS; Na minha opinião, o Ministro Martus Tavares e

x) a adoção da nova estrutura não significa outros integrantes da equipe econômica deveriam ser
qualquer redução de despesas. Em outras palavras: proibidos de falar pelo FMI, que afinal é quem manda
ocorre apenas o remanejamento e a transformação neles. Essa gente deveria estar fazendo seu dever de
de cargos, prejudicando a maioria dos estados da fe- casa para explicar aos brasileiros por que ainda man-
deração e os servidores que atendem ao público e temos as taxas de juros mais altas do planeta, mesmo
engordando a estrutura de cargos nos pontos mais como toda a falsa propaganda governamental que
elevados do Órgão. A quem, afinal, atende essa pro- promete baixar esses índices. Enquanto os títulos pú-
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blicos são remunerados nunca a menos de 20% no
Brasil, os países mais ricos têm taxas médias de 4%.

Lamento que este Governo continue desmante
lando a máquina pública e deteriorando os serviços
que deveria prestar aos contribuintes. Se alguns des
ses serviços ainda servem à sociedade é por conta da
alta formação ética e do espírito público dos servido
res. A idéia do Governo FHC é de que tudo pode ser
entregue de presente à iniciativa privada, como acon
teceu com as telecomunicações e vai acontecer com
a energia elétrica, com a água e outros serviços.

Mesmo não havendo excesso de servidores,
imagino que boa parte dos quadros públicos esteja
carecendo de treinamento e reciclagem. Para eles,
idéias como a de reduzir a carga horária e os salários
ou estimular o programa de demissão voluntária são
violações do princípio de que o Estado deve servir à
sociedade e não o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro, do PT
da Bahia. S.Exa. disporá de cinco minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, hoje vou falar sobre o Fundef, que ficou conheci
do no Brasil inteiro como Fundão, cuja característica
era descentralizar recursos da educação, permitindo
que os Municípios desenvolvessem melhor aquela
área que tem sido tão propalada como de função e de
interesse social, e de suma importância para o desen
volvimento de qualquer nação. Só que, na prática, o
Fundef vem recheado de problemas.

Em relação à definição do efetivo custo por alu
no, o Governo Federal tem mantido a tese de 315 rea
is, quando ele próprio, através dos seus representan
tes e dos depoimentos na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, reconhece que o valor correto
não deveria ser esse. Mas afirma que não vai fazer re
passe de um valor superior em relação ao que já vem
fazendo. Pior ainda, o Governo reconhece que essa
medida de distribuição dos recursos não tem, de for
ma alguma, guardado relações com os verdadeiros
problemas de diversos Municípios pelo Brasil afora.

Poderiamos continuar elencando vários proble
mas em relação à distribuição dessas verbas para
atender às reais necessidades, principalmente dos
pequenos Municípios espalhados pelo País. Chamo
a atenção de V. Exas. para o fato de que os recursos
do Fundefvêm sendo desviados de forma leviana.
Prefeitos têm utilizado essa verba para outros fins
que não a educação.

É bom lembrar que professores do Brasil inteiro
aguardavam ansiosos a entrada do Fundef, com a ex-

pectativa de que seria possível elevar o salário para
um patamar compatível com suas necessidades, esti
mulando-os portanto a aprimorarem cada vez mais o
ensino. No entanto, não é isso que vem acontecendo.
A aplicação dos 60%, que deveriam ser destinados
ao melhoramento salarial, tem sido permanentemen
te desviada via notas falsas. Tenho exemplos vastos
a oferecer a V. Exas. Na Bahia, no Município de Ser
rolândia, isso acontece permanentemente; no Muni
cípio de Picuí há um processo de denúncias, por nós
patrocinado, no Ministério Público, no Tribunal de
Contas.

Em relação aos Tribunais de Contas, chamaria
a atenção de V. Exas. para um fato: desde 1997 
portanto, no período em que se discutia a entrada do
Fundão -, já se alertava para o importante papel que
aqli~tes tribunais deveriam desempenhar. Em mea
dos de 1998, os jornais noticiavam desvios pelo Brasil
afora, e os Tribunais de Contas, em particular o Tribu
nal de Contas da União, tinham conhecimento do
fato.

Portanto, é preciso que haja ações efetivas e
não meramente ações de denúncias ou de conheci
mento. Infelizmente, de lá para cá, nada foi feito. Os
Prefeitos continuam desviando verbas e injetando no
tas falsas para justificar os gastos. Há casos absur
dos, como o de uma cidade do interior da Bahia, em
que o Prefeito, para prestar contas do dinheiro que
havia sido gasto e justificar todas aquelas licenças,
fez a previsão de que, naquele ano, todas as profes
soras que lecionavam no Município iriam dar à luz.
Pode até ser que o Prefeito as tenha arrolado para
darem à luz duas vezes por ano, contrariando algo
belissimamente criado por Deus: a mulher conceber,
durante nove meses, para gerar e dar à luz uma vida.
Portanto, absurdos como esses têm acontecido com
o Fundef, levando a educação cada vez mais para o
buraco.

O investimento para o treinamento e a recapaci
tação de professores leigos não existe. Pelo contrá
rio, as empresas estão contratando consultorias que,
ao invés de recapacitarem professores, têm recapaci
tado os bolsos dos Prefeitos, num processo espúrio e
fraudulento de justificação de gastos.

Chamo a atenção dos Parlamentares desta
Casa, em particular de V. Exa, que está presidindo
esta sessão extraordinária, para o fato de que os
Éstados do Mato Grosso do Sul, de Sergipe e da Pa
raiba são alguns dos prejudicados. Esses Estados ou
têm recebido muito menos do que deveriam ou não
recebem verba alguma. Portanto, devemos devolver
ao Fundefseu objetivo central: o repasse de verbas
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aos Estados, atendendo ao valor custo/benefício por Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. S.ExA deve
aluno. ConseqoentemEmte, combatendo a fraude vir à Câmara dos Deputados explicar quando e como
existente em vários Municípios, punindo duramente serão garantidas as palavras do Presidente Fernando
os Prefeitos e restabelecendo a distribuição eqüitati- Henrique Cardoso de que os milhões de consumido-
va desses recursos, a fim de permitir que a educação res brasileiros lesados pela mudança de códigos pro-
não seja privilégio de poucos. movida pelas operadoras serão ressarcidos. Todos

Quem quer combater a pobreza tem de come- esses prejuízos se originam das nefastas privatiza-
çar banindo a falcatrua, a picaretagem e a safadeza, ções feitas de acordo com os ditames do imperialismo
que não permitem salários dignos aos professores, do Fundo Monetário Internacional.
muito menos sua capacitação. A Nação brasileira tem a oportunidade de en-

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão grossar a marcha que chega a Brasflia no próximo dia
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 26 para denunciar esta situação. Exigimos que este
o que define a identidade de uma nação é sua sobe- País volte aos trilhos da soberania e proporcione ao
rania. Eo mais sagrado para um povo é aquilo que lhe seu povo o mínimo de prosperidade e de condições
dá condições de se autodeterminar. dignas de vida, porque hoje a vida com escola, traba-

Vejo este imenso Brasil de tantas potencialida- lho, alimeAtação, moradia é para poucos. Não pode-
des rigorosamente nas mãos de um comando que mos deixar que um País desta magnitude continue da
não interessa ao povo brasileiro, mas que determina forma em que está.
todas as políticas estratégicas, inclusive as sociais; O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
comando este que não está centrado nesta Capital, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
construida para fazer cumprir o destino desta grande putados, venho a esta tribuna tratar de um assunto
Nação. abordado de passagem pelo Deputado João Magno:

É lamentável que todas as decisões econômi- o aumento dos combustíveis neste País.
cas tomadas recentemente, como por exemplo o últi- De janeiro a junho, tivemos um reajuste de
mo aumento da gasolina, tenham levado o Governo a 38,25% para a gasolina e de 34,98% para o óleo die-
acumular em seus cofres cerca de 4,5 bilhões de dó- seI. A inflação desse periodo foi de 3,75%. Portanto,
lares, para então repassá-los ao Fundo Monetário quatro reajustes em seis meses. Agora, já se fala no
Internacional. Ao mesmo tempo, esse organismo se quinto reajuste, em torno de 9%, que não foi ainda
faz testa-de-ferro do capital financeiro de países ri- anunciado em função da greve dos caminhoneiros,
cos, amplamente insensíveis à situação de penúria perfazendo um aumento de 50,69% para a gasolina,
em que vive a Nação brasileira. Enquanto isso, o re- sendo que a previsão é de uma inflação de 5,31%
presentante desses interesses, na pessoa de Fer- nesses sete meses de 1999.
nando Henrique Cardos,?, em negociações com re- Isso, aliado à questão dos medicamentos, do ta-
presentantes do FMI em Brasília, determina aumento rifaço na energia, na telefonia, na água, em todos os
dos combustiveis a fim de repassar os recursos - o setores, dá uma demonstração de como este Gover-
suor do povo brasileiro - para interesses que não os no, incoerentemente, trata a questão da pobreza,
nossos. E vemos, cada vez mais, a fome crescer nes- como vimos agora no período de recesso parlamen-
te Pais, de norte a sul, de leste a oeste. tar. E o Brasil está produzindo 1,25 milhão de bar-

Portanto, este Parlamento tem de denunciar ris/dia, para um consumo de 1,7 milhão.
esta realidade suja em que o Pais se encontra. Mes- Mas há um detalhe que o povo brasileiro, as
mo que pareça redundante que nós da Oposição _ Sras. e os Srs. Deputados precisam conhecer. O item
cerca de 25% dos Parlamentares - tenhamos de ser 9 do acordo do FMI é explfcito quando trata da ques-
fiéis ao doloroso discurso de trazer para cá o senti- tão dos combustíveis, do superávit necessário, dizen-
mento latente da sociedade brasileira, que felizmente do o seguinte:
começa a se erguer, pois sente no estômago o que 9 - "0 Para impedir que isso ocorresse
ideologicamente se faz com este País. É uma vergo- - os problemas de superávit - , os preços
nha entregar os destinos de uma Pátria grandiosa foram aumentados em 18% em média (o
como esta nas mãos da ganância imperialista finan- aumento varia conforme o produto) e o go-
ceira internacional. vemo pretende reajustá-los periodicamente

Portanto, ressalto desta tribuna a importância à luz de variações nos preços internacionais
do requerimento de convocação do Ministro das Co- do petróleo e da taxa de câmbio. Em vista
municaçôes, aprovado pela Comissão de Defesa do da contínua e progressiva liberalização do
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setor e no contexto da reforma tributária glo
bal, o governo pretende, no longo prazo,
propor uma ampla reforma da tributação dos
derivados do petróleo.

Portanto, dentro do acordo do FMI, haverá mais
um imposto e a CPMF, que também fazia parte desse
acordo anteriormente. Esse é um imposto embutido
para toda a sociedade brasileira, que não tem conhe
cimento do que está pagando, dos diversos compo
nentes que fazem parte do preço da gasolina, do die
sel, do álcool, dos derivados e do gás de cozinha
que no inIcio do Plano Real custava 6 reais e agora
custa 13 reais, atingindo as camadas populares.

E há demagogia em se falar aqui, como ontem à
noite, em pobreza. Como se pode falar em pobreza ti
rando subsIdio do gás de cozinha, Sras. e Srs. Depu
tados? A Nação brasileira precisa acordar para o que
está acontecendo e reforçar esse processo de cami
nhada da sociedade brasileira, de resistência a tudo
isso.

Há a marcha dos sem-terra, que está a caminho
de Brasllia; há a movimentação de todos os Estados
do Brasil. Aproveitamos para convocar o povo, bem
como os comerciários, principalmente os de Fortale
za, que neste momento estão lutando contra o fecha
mento das Lojas Brasileiras, da Mesbla, a participa
rem desse movimento. Há mais de quatrocentos tra
balhadores demitidos. Temos de levar o povo brasilei
ro a lutar contra esse duro acordo com o FMI, contra
essa subserviência do Governo aos ditames do capi
tal internacional, que tem arrebentado não só este
PaIs, mas toda a América Latina, que se encontra em
situação extremamente delicada. O povo precisa rea
gir.

Faço um apelo ao Presidente da República para
que suspenda o reajuste dos combustrveis e o anali
se, porque o combustlvel faz parte de toda a cadeia
de preços do PaIs. Esses reajustes alimentarão a in
flação, enquanto o salário mlnimo permanece tão bai
xo, os servidores públicos são demitidos do serviço
público, das estatais, e há grave situação de desem
prego. Apelamos ao Presidente para que tenha um
mlnimo de sensibilidade e suspenda o reajuste, a fim
de permanecermos em um estágio no qual o povo
possa participar minimamente da economia do PaIs,
evitando-se reajustes que o afrontem ainda mais.

Muito obrigado.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, fazemos uso desta tribuna para, mais
uma vez, denunciar o que consideramos um compor
tamento injusto e discriminatório das autoridades fi-

nanceiras federais contra o desenvolvimento harmô
nico do PaIs. Trata-se da inscrição do Piaul, meu
Estado natal, no Cadastro Informativo de Créditos
Não Quitados do Setor Público Federal- CADIN pelo
BNDES, sob a alegação de não-cumprimento do con
trato de privatização da Companhia Energética do Pi
aul - CEPISA.

No papel de representante do Estado do Piaul
na Câmara Federal, cabe-nos contribuir para o escla
recimento da questão aos nobres colegas e agir no
sentido de que sejam tomadas providências para que
se possa resolver o mais rapidamente posslvel um
impasse que fere sobremaneira os interesses do
Estado.

Com efeito, Srs. Deputados, o aludido descum
primento do Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito e Outras Avenças, de nll

96.2.560.3.1, celebrado em 23/12/96 entre o Estado
do Piaul e o BNDES, não procede. O referido contrato
previa a antecipação de recursos feita por aquela ins
tituição de fomento, no valor de 20 milhões de reais,
por conta da privatização da Cepisa, cuja data limite
para a venda estava prevista para 23 de dezembro de
1997, prorrogável até 23 de junho de 1998.

Ocorre que, em ocasião posterior, mais precisa
mente em outubro de 1997, foi autorizada pelo Go
verno Federal, através da Medida Provisória nll

1.580-3, de 17 de outubro de 1997, a antecipação de
recursos ao Estado do Piaul, por parte das Centrais
Elétricas Brasileira S/A - ELETROBRÁS, nos valor
de 100 milhões de reais. Tal antecipação, contudo, só
foi realizada mediante a transferência do controle ad
ministrativo eacionário da Cepisa à Eletrobrás, com a
anuência do BNDES, conforme dispOe contrato firma
do entre o Estado do Piaule essas três organizaçOes,
em 20 de outubro de 1997.

Ora, Srs. Deputados, a inclusão do Estado do
Piaul em um cadastro de inadimplentes vem sendo
justificada pelo fato de que se encontra vencido e sem
pagamento aquele primeiro contrato a que nos referi
mos. Entretanto, o Estado do Piaul não mais possui o
controle administrativo da Cepisa, transferido à Ele
trobrás, a quem cabe a tomada de providências para
a concretização da privatização da empresa. Além
disso, o BNDES é o responsável pela condução do
processo, tanto mais porque a citada empresa, a
partir da tomada de seu controle por uma empresa
federal, está inclulda 1'30 programa de privatização da
União.

Causa-nos, portanto, estranheza que se res
ponsabilize o Estado do Piaul pelo atraso na privati
zaÇao, quando tal procedimento nao mais depende
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de sua interferência direta. A inclusão do Estado na setor passa a se comportar de acordo com as leis de
lista do Cadin provoca inúmeros constrangimentos e mercado, pelas quais o lucro é a meta prioritária, à
impedimentos que contribuem ainda mais para difi- qual se subordinam todas as outras. Do mesmo
cultar a situação financeira de um Estado imerso em modo, e como já se anuncia, prepara-se a desestati-
problemas e inclufdo entre os mais pobres do Pafs. zação da exploração de petróleo nas plataformas bra-

Fazemos aqui um apelo para que as autorida- sileiras, abertas que estarão ao capital internacional.
des federais se sensibilizem com a natureza do pro- Por outro lado, e tal como se verificou em episó-
blema e atuem no sentido de prover uma definição dios recentes, a mecanica das privatizações no Brasil
para o caso. Ou bem se privatiza a empresa, ou se não parece levar em conta as peculiaridades e as ne-
devolve a mesma ao Estado para que este possa agir. cessidades de nossa própria economia. Empresas
O inadmissfvel é submeter o Estado a tal penalidade, como a Companhia Vale do Rio Doce, cujo patrimônio
por tempo indeterminado, quando a solução do pro- e produtividade eram motivo de orgulho nacional, fo-
blema está fora da sua alçada. ram comercializadas abaixo de seu valor de mercado,

Não desejamos aqui lançar qualquer suspeita e muito abaixo do valor do que nelas se investiu em
sobre o procedimento do BNDES, mas exigimos que décadas de atividade. Ainda mais inaceitável foi a pri-
essa instituição preste os esclarecimentos públicos vatização das companhias telefônicas, cujos compra-
necessários ao entendimento da questão e proceda à dores foram financiados, para a compra, pelo próprio
imediata retirada do Estado do Piauf da lista do Ca- Governo Federal. Nesse caso, particularmente, o
din, enquanto não forem definidas as responsabilida- péssimo desempenho das novas proprietárias foi
des sobre o atraso no processo de privatização da prontamente identificado pela população, que sofreu
Cepisa. com o caos instalado nas redes telefônicas das princi-

Entendendo que as preocupações aqui mani- pais cidades do Pafs. O fato ensejou a retomada da
festadas encontram eco em todos aqueles que lutam discussão acerca da privatização, af inclufdos seus
contra os desequilfbrios e as desigualdades econômi- méritos, seus problemas e suas conseqüências, tanto
cas neste Pais, contamos com a colaboração dos do ponto de vista da rentabilidade empresarial quanto
ilustres colegas para o encaminhamento deste pleito. do ponto de vista da qualidade dos serviços presta-

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- dos ao usuário.
putados. Diante disso, Sr. Presidente, não se pode deixar

O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pronun- de reconsiderar a questão. Se a presença do Estado
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. na economia se tornou indesejável, a participação do
Deputados, sob o império do sistema neoliberal, que capital privado deve oferecer soluções. Nesse senti-
submeteu a economia mundial à irreversível tendên- do, e para que se possa realmente fazer frente às no-
cia à globalização, preconiza-se de forma inquestio- . vas leis de mercado, o Governo deve agir com mais ri-
nável o fim da presença do Estado na vida econômica gor no que se refere às exigências contratuais, esta-
das nações, em nome de valores como a competitivi- belecidas por ocasião das privatizações. Entre tais
dade e a livre iniciativa. exigências, devem-se incluir mecanismos específicos

Para adaptar-se aos novos tempos, pafses de controle, a inibir, por exemplo, o altfssimo número
como Argentina e Brasil vêm promovendo a toque de de demissões. Não se pode aceitar seja o desempre-
caixa a privatização de suas empresas estatais, com go a primeira das conseqüências atribuíveis ao pro-
o objetivo de enxugar a máquina administrativa e cor- cesso de desestatização.
tar despesas públicas. As vendas ocorrem sem muito É preciso, pois, que se reexamine o assunto,
critério. Não se faz diferença entre empresas lucrati- tendo em vista os resultados apresentados pelas últi-
vas e empresas deficitárias; todas são ou serão ven- mas privatizações. Se tem de se retirar da economia
didas por uma questão de principio, sem que seaten- para dedicar-se exclusivamente à área social, o Esta-
da com isso, e necessariamente, aos verdadeiros in- do deve fazê-lo protegendo o patrimônio público, pre-
teresses do Pafs. servando a sociedade e buscando o desenvolvimen-

É assim que, no Brasil, não escapam à sanha to. Se não forem esses os interesses a predominarem
privatizante sequer os setores considerados estraté- no processo, o Governo terá falhado de maneira im-
gicos, como a telefonia, por exemplo, a despeito de perdoável, por submeter-se sem qualquer critério à
constituir um prestador de serviço de primeira neces- implacável opressão do lucro e do capital. Conhece-
sidade, devendo, nessa medida, permanecer acessí- dores que somos, porém, dos elevados propósitos do
vel a toda a população, urbana ou rural. Privatizado, o Presidente Fernando Henrique e de sua equipe eco-
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nômica, preferimos confiar no acerto das futuras deci- para onde acorreram milhares e milhares de pessoas
sOes, amadurecidas que estarão, depois de um am- ao longo das últimas décadas, está sendo realizada
pio e minucioso reexame de todos os mecanismos obra de saneamento completa, naturalmente em par-
previstos para execuçêo das privatizaçOes. ceria com a Prefeitura.

Muito obrigado. Sr. Presidente, alegra-nos ver que, em meio ao
O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Sem revisão do lodo e às dificuldades, vai surgindo um Rio bonito e

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve- cheiroso.
nho a esta tribuna a fim de, à luz das regras estabele- O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão
cidas para o pagamento dos atrasados devidos aos do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
servidores civis, da vantagem de 28,86%, em razão de antemão, peço desculpas pelo tempo, mas tenho
da extensão do prazo, sugerir ao Sr. Ministro do Orça- de registrar o que a Marinha do Brasil está fazendo
mento e Gestão que reconsidere a medida geral, e pelo Pais. Três Deputados desta Casa e eu fomos
que, no caso dos funcionários aposentados e pensi- convidados a comparecer à base brasileira do Conti-
onistas com mais de 70 anos de idade, tais importan- nente Antártico. Ficamos felizes em saber que o Bra-
cias sejam pagas de uma só vez. sil, junto com mais 13 paises, está participando da de-

É evidente que, em funçêo da idade avançada, fesa da humanidade, pesquisando o mar, a água, o ar
reduzem-se as probabilidades de que essas pessoas e os animais. Sentimos a beleza desses paises sem
consigam sobreviver o longo periodo de até sete pensar em si, apenas nos outros, olhando o terceiro
anos, estabelecido para o pagamento total dos valo- milênio para que nossos filhos, nossas fami/ias te-
res a que façam jus, sendo medida de alto cunho hu- nham dias melhores.
manitário o acolhimento da presente sugestão. Esse convite enalteceu o conhecimento de que,

Sob esse argumento, Sr. Presidente, peço a afinal, somos passageiros do Titanic à deriva por cul-
V.Exa que receba requerimento que faço no sentido pa do homem, que descobre o plástico, mas não sabe
de indicação ao Ministro do Orçamento e Gestao para como se livrar do lixo; que descobre o asfalto, mas
que esse aumento seja pago de uma só vez aos fun- não consegue instalar redes de esgoto nas cidades;
cionários aposentados e pensionistas com mais de que não vive sem o carro, mas se recusa a instalar fil-
70 anos. tros para evitar a poluição da atmosfera; que derruba

Com a permissão de V.Exa, aproveito os minu- florestas e as transforma em desertos; que consegue
tos que me restam para, mais uma vez, apresentar ao chegar à lua, mas não consegue acabar com as guer-
nosso Pais ~ realidade da feliz administraçêo do nos- ras entre irmãos; que é capaz de voar, mas se mostra
so Estado, o\Rio de Janeiro. impotente diante da miséria, da fome e da AIDS.

Há duas semanas, o Sr. Governador Anthony A Marinha do Brasil e a Aeronáutica merecem o
Garotinho entregou 950 casas, um conjunto habitacio- nosso apoio. Quando V.Exas receberem um convite
nal no oeste carioca, precisamente em Campo Gran- para visitar a Antártida, não olhem, não pensem -
de, para ser ocupado pelos policiais militares e civis e aceitem! Porque só assim passarão a ter mais conhe-
pelos bombeiros. Agora, na região do Trevo das Mis- cimento, só assim passarão a amar mais o Brasil e os
sOes, no limite da Capital com as cidades da Baixada, colegas da Marinha e da Aeronáutica.
Duque de Caxias e São João de Meriti, sob orienta- Nosso Brasil não é melhor, porque não somos
ção geográfica do meu colega Deputado Dr. Heleno, melhores. Precisamos lutar e enaltecer o que é feito.
o Governador começa o projeto de desfavelizaçêo. A Fundef pode não ter dado resultado numa cidade
Novecentas casas estão sendo construidas. Há uma que possui um Prefeito corrupto. Mas na minha Du-
creche para trezentas crianças, posto de saúde, pos- que de Caxias é um exemplo para o Pais. Lá havia 45
to policial e ginásio poliesportivo. mil alunos na rede municipal e 93 escolas, verdadei-

A visão social do Governador do Estado do Rio ras taperas. Hoje são 103 escolas de excelente quali-
de Janeiro, AnthonyGarotinho, empolga-nos a todos. dade e 65 mil alunos, onde lecionam os professores
Sua vontade de realizar e sua saga empreendedora brasileiros mais bem pagos. Sem falar de São João
fazem com que todas as dificuldades econômicas, do Meriti, na Baixada Fluminense.
não só do nosso Estado, mas de todo o Pais, sejam O sucesso dos empreendimentos depende do
ultrapassadas e vencidas. civismo e da honestidade. Nosso dever como Depu-

Assim, fazemos este registro, a9 tempo em que tados não é falar do Presidente ou que isto e aquilo
também damos a informaçêo de que, em uma das fa- não deram certo, e, sim, fiscalizar o Prefeito: ele não
velas de Duque de Caxias - a Favela do Lixão -, está agindo? Vamos denunciá-lo!
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Não é posslvel, por exemplo, quando falta luz ção das atribuições das delegacias regionais da insti-
apenas no plenário, por falha técnica, dizermos: uÉ o tuição, principalmente daquelas localizadas no Norte
apagão do Presidente!" e no Nordeste, por meio da desativação de importan-

Vamos ser brasileiros e dar cinco passos para tes setores técnicos aqui existentes, setores por de-
frente e não três para trás! Não queremos bagunça. mais demandados pela comunidade. Posso citar o de
Queremos paz, felicidade, tranqüilidade e prosperida- fiscalizaçáo do sistema financeiro e o de assuntos in-
de para o Pais. Vamos amar-nos uns aos outrosl ternacionais, que trata do câmbio e do registro de ca-

Ainda há pouco, o colega Eber Silva falou que pitais estrangeiro, bem como do que trata do controle
Anthony Garotinho é um excelente Governador. Po- da divida pública de Estados e de Municipios, refe-
rém, aquela verba foi o Presidente da República rente à análise e à autorização das operações de Adi-
quem enviou, é quem está ajudando. E S.ExA está antamento de Recursos Orçamentários - ARO, rea-
aproveitando, porque é um homem que trabalha, um Iizados por Estados e Municipios junto aos bancos.
Governador que está aparecendo. É de se notar que, a pretexto de contenções or-

Meus colegas, vamos amar nossa Casa e nosso çamentárias, alguns serviços que afetam diretamente
Pais! o dia-a-dia da população já são hoje, dentro da estru-

O SR. GÉRSON GABRIELLI (PFL - BA. Pro- tura existente, executados de forma sofrivel, pois,
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e pelo pequeno número de fiscalizadores existentes
Srs. Deputados, a comunidade baiana vem acompa- nos quadros do Banco Central, a Diretoria tem deter-
nhando com grande interesse a luta que se trava para minado o direcionamento dos trabalhos de fiscaliza-
a instalação da fábrica da Ford no Estado, provocada ção apenas para as grandes instituições financeiras,
por uma campanha patrocinada por interesses incon- relegando a segundo ou a terceiro plano ações que
fessáveis de grupos sediados nas regiões mais ricas afetam diretamente a vida de milhares de cidadãos
do Pais e que visam impor ao Governo Federal deci- brasileiros, como a fiscalização de cooperativas de
sões que inviabilizam a concretização do projeto, em crédito, de administradoras de consórcio, e o atendi-
flagrante prejuizo da economia da Bahia e do Nordeste. menta de reclamações da população contra institui-

O conhecimento de vários precedentes históri- ções financeiras. Parte importante da fiscalização diz
cos, quando outras iniciativas que visavam incremen- respeito à apuração de práticas que ocorrem dentro
tar o crescimento econômico do Estado também so- das agências bancárias relativas à cobrança de tari-
freram tentativas de obstrução, não nos deixam sur- fas, às taxas praticadas, à compensação de cheques
preender com essas manobras. Surpreende-nos, en- e à abertura de contas fraudulentas com finalidade
tretanto, que tais atos possam ser tramados dentro de criminosa, o que vem sendo negligenciado pela pollti-
órgãos públicos, aos quais se atribui papel de promo- ca de fiscalização centralizada, adotada pela Direção
ver o crescimento equilibrado dos Estados que com- do Banco Central.
põem a Federação. Mais curioso ainda é que no documento uTercei-

Como é de conhecimento de todos, a Bahia vem ra Avaliação do Acordo com o FMI - Memorando de
experimentando, ao longo desta década, um vigoroso Polftica Econômica ", datado do dia 5 de julho, dispo-
processo de dinamização e de crescimento econômi- nivel na página do Ministério da Fazenda na Internet
co, fruto de incansável trabalho de suas principais Ii- (http://www.fazenda.gov.br). o Governo brasileiro de-
deranças politicas e empresariais, tanto no que se re- clara que "o Banco Central também está trabalhando,
fere à consolidação de sua vocação industrial e turis- com assistência técnica e apoio financeiro do Banco
tica, quanto à diversificação de sua produção agrlco- Mundial, para aperfeiçoar a supervisão bancária, o
la. Para tanto, o Estado tem se modernizado, buscan- que envolve aumento da freqüência das auditorias no
do oferecer melhores condições de infra-estrutura, local e continuo monitoramento off-site das institui-
com efetivo apoio ao incremento do comércio exterior ções financeiras", afinação diametralmente oposta ao
e ao aperfeiçoamento dos seus serviços públicos. Em que a Direção do Banco Central está tentando imple-
contrapartida, observa-se na Bahia uma pálida presen- mentar. Então, de quem seria a orientação para diri-
ça de órgãos federais, de atuação local e regional. mir a presença do Banco Central nas diversas regiões

Diante desse contexto é que tomamos conheci- do Pais?
mento do propósito da Diretoria do Banco Central do Frente a tal quadro, o que se pode concluir é
Brasil de centralizar a sua atuação no eixo São que está em curso mais uma tentativa de retirar do
Paulo-Brasflia (onde a atividade é predominante- Estado da Bahia a aparelhagem necessária à comu-
mente burocrtt;,:':;. -'. ," " - .' dk,i,!nn!- n!Qh,~1'? rio §'~'J processo de crescimento, neste caso



Mais uma vez, o Executivo transfere sua res
ponsabilidade para esta Casa, porque ele tem os ins
trumentos para erradicar a pobreza e promover o de
senvolvimento do Pais, e há seis anos não sai dessa
retórica.

Temos de abraçar essa responsabilidade e enu
merar prioritariamente as soluções e caminhos, para
que o Executivo, que se nega a fazer seu trabalho, os
implemente. Não podemos ficar imobilizados. Preci
samos escolher, dentro das propostas que tramita
rem nas duas Casas, aquilo que realmente se vai es
truturar.

Mas é preciso chamar a atenção do Plenário,
porque, quando se fala de pobreza e miséria, auto'"
maticamente se fala de desigualdades, e quando se
fala de desigualdades, automaticamente estamos fa
lando do Nordeste. por que estamos falando do Nor
deste? Devido à omissão não só deste Governo, mas
também de todos os outros. E ai, mais uma vez, te-
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no que diz respeito especificamente aosetorfinancei- S.ExJl São 100 milhões de reais ao mês injetados,
ro, obrigando nossa população, empresariado local, fora o que a Agência Nacional de Petróleo repassa ao
exportadores e importadores, correntistas, mutuários, Estado, outra fatia na faixa de mais 100 milhões de
consorciados e Prefeituras a ter daqui por diante de reais ao ano.
recorrer às representações do Banco Central em ou- Temos de agradecer esse feito do Governo Fe-
tras praças, ditas mais desenvolvidas, enquanto a deral, parabenizando o Presidente Fernando Henri-
Bahia, em particular, e o Nordeste, como um todo, que Cardoso e o Presidente da ·Agência Nacional de
continuam condenados à perpetuação do atraso, Petróleo, David Zylbersztajn, que tem tido muito êxito
pela divisão malévola e inaceitável que querem impor na sua administração. Naquela região vislumbramos,
ao Pais, mas que temos certeza será vigorosamente através do setor de petróleo, excelente futuro. A que-
rechaçada mais uma vez. bra do monopólio não vislumbra para o Brasil somen-

Sr. Presidente, peço a V.Exa que meu pronuncia- te aumento de royalties; significa mais produção.
mento seja divulgado nos órgãos de comunicação da Sr. Presidente, há dois anos, por ser Parlamen-
Casa. tar daquela região e sofrer pressão muito grande dos

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - V.Exa será sindicatos e da própria Petrobras, sabendo que pas-
atendido. sarnas por momentos diflceis, dei aqui meu voto

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revisão "sim", pela quebra do monopólio do petróleo. Hoje,
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muito orgulho, satisfação e tranqüilidade, venho
há dois anos ocorreu nesta Casa talvez uma das vo- a esta tribuna dizer que votamos com muita correção,
taçOes mais importantes e polêmicas: a quebra do pelo bem do Brasil e daquela região.
monopólio de produção e exploração da Petrobrás. Encerro este pronunciamento comunicando que
Passado esse tempo, já sentimos os beneficios des- amanhã, 6 de agosto, é Dia de São Salvador, padroei-
sa votação. ro de Campos dos Goytacazes, onde ocorrerá a Fes-

Como Parlamentar eleito pelo Rio de Janeiro, ta do Santlssimo Salvador, tradicional. Se Deus qui-
tendo como base o norte do Estado, naquela ocasião ser estaremos lá, com vários outros Parlamentares
sentimos o peso e a importância dessa votação para daquela cidade.
o Pais e os beneficios que a quebra do monopólio le- OSR. CLEMENTlNO COELHO (Bloco/PSB - PE.
varia para aquela região. Com ela, com certeza, o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Brasil, dentro de pouco tempo, alcançará a tão so- Deputados, ontem, o Congresso Nacional aprovou a
nhada auto-suficiência na produção, com geração de criação de Comissão Mista Especial para estudar as
milhares de empregos. causas estruturais e conjunturais da pobreza no Pais

Com a criação da Agência Nacional de Petróleo, e apresentar soluções legislativas para sua erradica-
já sentimos esses beneficios. Há nova distribuição ção.
dos royalties, principalmente para os Municlpios pro
dutores. Grande parte deles encontra-se na região
norte fluminense, que detém quase 75% da produção
nacional.

Para que V.Exas. tenham uma idéia desses be
neficios, Campos dos Goytacazes, que tenho como
base, até a criação da Agência Nacional de Petróleo,
recebia de royalties cerca de 300 mil reais ao mês.
Hoje recebe 3,8 milhões de reais. Que crescimento
significativo! Como ele, vários outros Municlpios tive
ram esse crescimento admirável: São João da Barra,
Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e outros. Esse di
nheiro é praticamente carimbado para ser aplicado
em infra-estrutura, transformando aquela região num
verdadeiro canteiro de obras.

Temos que agradecer esses benefícios ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Nunca houve
na história do Pais - nunca - um Governo que inje
tou tantos recursos no norte fluminense como o de
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mos de concordar com o Senador Antônio Carlos Ma
galhães, quando diz que a pobreza e a miséria advêm
das desigualdades regionais e não como quer o Pre
sidente, que diz serem duas coisas distintas, antagô
nicas.

Sr. Presidente, o Nordeste é o maior bolsão de
pobreza do hemisfério sul. Cinqüenta por centro dos
miseráveis brasileiros estão no Nordeste, 50% da po
pulação rural do Brasil vive no Nordeste. É por isso
que, na acumulação da miséria e da pobreza, o Nor
deste é a região de maior desigualdade social e eco
nômica. A solução para a erradicação da pobreza e
da miséria no Brasil é desenvolver, é integrar e revo
lucionar o Nordeste. E s6 há uma maneira de se fazer
essa revolução: pela água, pelo São Francisco, pela
irrigação.

Venho de Petrolina, onde há 25 anos foi iniciado
o processo de irrigação do Vale do São Francisco 
região de Petrolina e Juazeiro. O processo é moroso,
e hoje s6 temos 136 mil hectares naquele bipolo. Po
derramos ter 400 mil, 500 mil hectares irrigados. Este
Presidente havia prometido 1 milhão nos primeiros
quatro anos, mas nada foi adicionado, nada foi feito.

Precisamos entender que vamos discutir na Co
missão Mista essencialmente a questão do Nordeste.
Não podemos tratar o Nordeste como um problema
ou como uma prioridade regional. Toda vez que o
Executivo e esta Casa dispensam esse tratamento ao
Nordeste, eles estão apequenando, sendo pejorati
vos. O Nordeste é um problema nacional, deve ser
prioridade nacional e parte da solução para a geração
de empregos e divisas, através da fruticultura, da irri
gação, da piscicultura. Dessa forma, poderemos dis
cutir os projetos de reestruturação dessa região, ex
purgando a miséria e a pobreza que ali se concen
tram.

É importante preservarmos a soberania nacio
nal sobre a água do São Francisco. Não podemos ali
ená-Ia se realmente quisermos combater a miséria e
a pobreza. E se o territ6rio de combate é o Nordeste,
o instrumento utilizado é a água, a reforma agrária, a
irrigação. Precisamos preservar a soberania sobre a
água. Precisamos aproveitar a discussão sobre o
DNOCS. Queremos que o DNOCS seja apenas a ex
tensão de uma Secretaria para o Ceará ou um 6rgão
que possa reestruturar todo o semi-árido? Sr. Presi
dente, a irrigação vai dar um impulso de produtivida
de, de competitividade no semi-árido.

Outra área que necessita ser enfocada é a do
sequeiro. A irrigação e a reestruturação de áreas de
sequeiro são complementares e precisam de 6rgãos
distintos. E nesta hora em que temos um novo Minis-

tério, o da Integração, é melhor pensar os instrumen
tos para erradicar a pobreza e a miséria. É a água do
Sêo Francisco, a irrigação da Codevasf e o DNOCS
atuando na reestruturaçêo.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisêo do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já
fiz vários pronunciamentos relacionados à questão da
erradicação da desnutrição infantil e até coordenei a
Frente Parlamentar de Combate à Desnutriçêo Infan
til, na Cêmara dos Deputados.

Agora, com muita alegria, depois de saber que
novamente a pobreza virou assunto nacional - pois
ao longo desses trinta anos nunca se falou tanto em
miséria e em pobreza neste País, como na última leva
de informações na mídia -, fico contente em ver que a
nossa mídia aceitou falar sobre pobreza com mais in
tensidadé, como algo muito sério.

Portanto, gostaria de aproveitar esta oportuni
dade para destacar o nome de um jornal que diutur
namente, ao longo do período em que estou na Cê
mara dos Deputados, tem-se manifestado com muita
seriedade com relação à erradicação da miséria e da
pobreza no Brasil: o Correio Braziliense, de Brasília.
Esse fato até me surpreendeu - esse jornal, inclusive,
ganhou vários prêmios. Os outros também se manifes
taram sobre o assunto, mas não tanto quanto agora.

A continuidade de um trabalho com relação à
denúncia da miséria, da desnutrição infantil, do traba
lho escravo infantil foi o que, no meu entender, fez
com que o Correio Braziliense ocupasse essa posi
ção de destaque.

Sr. Presidente, digo isso por que há oito anos
tive oportunidade de consultar duas revistas interna
cionais: a New Internationalist, da Inglaterra, e a ou
tra, Western Economist, da (ndia - uma semanal, a
outra mensal. Essas duas revistas disseram que há
miséria e pobreza no Terceiro Mundo. Mas nunca se
falou tanto em miséria e pobreza no mundo quanto os
jornais, as revistas e a mídia do Primeiro Mundo. Ago
ra, não. Agora estamos dedicando muitas colunas de
jornais, televisão, rádio para denunciar a pobreza e a
miséria no Brasil, e tentarmos chegar à condição de
erradicá-los.

Quero dizer, Sr. Presidente, que o problema é
essencialmente de cultura e educação. Por quê? Fa
Ia-se muito em crescimento econômico, que o Brasil
precisa crescer, desenvolver-se para acabar com a
miséria e a pobreza.

Ora, há mais de 30 anos os organismos interna
cionais sérios, baseados na ONU, Unicef, Organiza
ção Mundial de Saúde, Organização das Nações Uni
das para Agricultura e Alimentação, através de seus
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vários technical reports, têm dito que primeiro tem Gratz, encaminhou pedido à Presidência da Compa-
de se acabar com a miséria absoluta, principalmente nhia Vale do Rio Doce para que cedesse, em regime
com a faceta mais negativa da miséria absoluta, que de comodato, um imóvel de suas antigas instalações
é a das crianças com idade de ingressar no 10. grau. no bairro de Jardim América, para abrigar o Fórum de

A caracterização mais forte é trabalhar o pro- Cariacica, centralizando naquele prédio todas os ór-
cesso de crescimento e de desenvolvimento econô- gãos da Justiça. O imóvel, diga-se de passagem, está
mico social sustentável. Não podemos ter um povo desativado e não está nos planos da empresa para
sadio, qualificado, com alta qualidade de vida, sem ser ocupado.
antes acabarmos com a miséria e com a desnutrição A Companhia Vale do Rio Doce tem uma histó-
infantil. Churchill já dizia, nos noticiários da 211. Guerra ria no Espirito Santo que se mistura à vida de Cariaci-
Mundial, que o melhor investimento, no mundo, é co- ca. Por isso, não nos surpreendeu a reação do Presi-
locar leite na boca das crianças. Isso é palmar, todo dente da empresa, Jório Dauster, que considerou viá-
mundo sabe disso. velo nosso pedido e se mostrou receptivo a ele. O

No Brasil, precisamos chegar ao desenvolvi- Presidente, nobres Deputados, deu andamento ao
mento e ao crescimento econômico. Como podemos processo, recomendando empenho à Direção da em-
fazer uma base de desenvolvimento, de capacitação, presa no Espirito Santo. Foi ai, senhoras e senhores,
se a qualidade de vida da nossa população está que a história tomou outro rumo e percebemos que
aquém do necessário, se não tem sequer micronutri- respeito à hierarquia não é seguida numa empresa
entes para alimentar os DNA do tipo brasileiro, com com o porte de uma Vale do Rio Doce.
carência exagerada de sais minerais e de vitaminas? O Sr. Aderbal, um dos dirigentes da empresa no
É isso que precisamos apresentar na Câmara, no Se- meu Estado, ao contrário do Presidente Jório Daus-
nado, no Congresso, para as elites que estão man- ter, tornou-se uma pessoa inacessivel, contrastando
dando no Brasil, para aqueles que decidem o Orça- com seu chefe, que soube reconhecer a importância
mento, o destino das verbas. que o Municipio de Cariacica teve, num momento,

Existe a Declaração de BelJagio, feita na Brown para a Vale do Rio Doce, e sensibilidade para ver que
University, nos Estados Unidos, um dos maiores cen- a empresa pode agora reconhecer esses laços, aju-
tros de combate à fome, à miséria e à desnutrição in- dando seu povo. Não, senhores, esse Sr. Aderbal fez
fantil no mundo; a declaração de Nova Délhi, alicerça- pouco caso de uma reivindicação que não partiu iso-
da em pareceres dos maiores sábios de combate à ladamente deste Deputado, mas de todos os morado-
fome e à miséria no mundo, inclusive o Prêmio Nobel, res de Cariacica, e contou com o apoio, inclusive, do
Amartya Sem, caracterizando muito bem que primei- Governador capixaba e do Presidente da Assembléia
ro temos de acabar com a desnutrição infantil. Legislativa do Espirito Santo. "

Se o Pais não tem organização, não tem geren- Para V.ExAs terem uma idéia, foi muito mais fácil
ciamento, não tem administração para acabar com a discutir essa proposta com o Presidente da CVRD do
desnutrição infantil, como haverá articulação para que com seu preposto no Espirito Santo. É certo que
sermos um Pais desenvolvido, com alta qualidade de esse Sr. Aderbal não conhece o meu Estado e muito
vida, com altas rendas? menos a ligação de décadas entre o Municipio de Ca-

Isso é palmar, é elementar. Se não há organiza- riacica e a Vale do Rio Doce.
ção para se fazer um grande trabalho de combate à Não estou aqui para cobrar desse cidadão que
desnutrição infantil, como poderemos chegar ao de- ele tivesse a mesma postura do seu Presidente. Não,
senvolvimento econômico e social? dificilmente ele teria a elegância de Jório Dauster no

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. trato com as coisas públicas. Mas que ele tivesse,
O SR. ALOfzlO SANTOS-(PS[)B - ES. Pronun- pelo menos, a predisposição de estudar uma solicita-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ção séria e viável, pelo menos no nosso entender e
Deputados, estamos na tribuna hoje para falar de no entender do Presidente da Vale.
uma situação vivida por este Deputado e a Compa- Temendo maiores repercussões negativas, o
nhia Vale do Rio Doce. Preocupado com as precárias DíretorAderbal, sabendo da visita de Jório Dauster ao
condições das unidades do Poder Judiciário localiza- Espirito Santo, descobriu que o processo relativo à
das no Municipio de Cariacica, no Espirito Santo, este cessão do imóvel existe e ai - somente por causa da
Deputado, juntamente com o Governador capixaba presença de Dauster no Estado -, achou por bem
José Ignácio Ferreira e o Presidente da Assembléia dar uma satisfação a este Deputado. Mas que res-
Legislativa de meu Estado, Deputado José Carlos posta recebemos, senhores!
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Contrastando com a receptividade do Presiden- deste Pais não pagam um único centavo de Imposto
te da empresa, ele, mais realista que o rei, passou a de Renda.
colocar obstáculos na proposta, salientando que a A questão da pobreza é abordada como uma
Vale tem interesse totalmente na área. Ora, o Sr. questão que não está intrinsecamente ligada ao mo-
Aderbal deveria ir pessoalmente ao local para ver que delo econômico. E muitos daqueles que hoje se arvo-
são totalmente improcedentes e fora de propósito as ram ser o pai dos pobres, o defensor das minorias e
suas justificativas. dos excluldos, têm uma postura, nesta Casa, de defe-

O imóvel que estamos solicitando para a Justiça sa desse modelo ao qual a geração de pobres e de
de Cariacica, em regime de comodato, é bom frisar, miséria está diretamente ligada.
não está dentro da área de operaçOes, ou seja, junto Mas precisamos ir além. Faz-se necessário que
ao terminal ferroviário. É um prédio, nobres Deputados, o Congresso Nacional restabeleça suas prerrogativas
que servia à administração da empresa, agora deslo- de Poder para debater com seriedade questão dessa
cada para outro Municlpio do Estado. Está desativa- natureza e, como tal, solicite ao Senado Federal que
do e não faz parte do bloco com as unidades que a vote matéria - já votada nesta Casa - que regulamen-
Vale está cedendo às empresas parceiras. Em nada a ta a edição de medidas provisórias. Hoje temos um
cessão desse imóvel prejudicaria os planos da Com- Presidente que governa através de medidas provisó-
panhia. Pelo que avaliamos, o que não está permitin- rias muito mais como um ato imperial do que como
do que novamente a Vale e o Municlpio de Cariacica um ato democrático de uma Casa de Parlamentares.
voltem a ter uma relação fraterna não são empecilhos Assim sendo, este Governo, que afirma ser a
de ordem técnica, mas uma pura e simples má vonta- estabilização econômica sua maior conquista, colo-
de de seu dirigente no Esplrito Santo. ca-se hoje como um dos maiores agentes de modifi-

Era o que eu tinha a dizer. cação desse modelo. Vejam, por exemplo, a questão
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT _ RJ. Sem revisão do do aumento dos combustfveis. De acordo com o Go-

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o mês de vemo, a inflação está baixa, mas teremos o quinto au-
julho foi marcado por dois fatos poIrticos. Um deles foi mento do combustfvel, que chegará a 63% apenas
o Presidente da República dizer que iniciaria o seu este ano. Fica claramente demonstrado que, sobre a
segundo mandato a partir de então; o outro foi poder- pouca inflação ofiCiai anunciada, o Governo é o res-
mos verificar a inclusão da questão da pobreza e da ponsável por mais de 90% dela. Essa inflação, mes-
miséria na ordem do dia das discussões polfticas. mo oficial, está diretamente ligada ao aumento das

taxas públicas autorizadas pelo Governo, transfor-
É preciso verificar se realmente esta Casa vai mando as agências reguladoras muito mais em agên-

querer discutir as conseqüências da pobreza e da mi- cias cobradoras de policia. Ou seja, simplesmente
séria ou se vai querer discutir as causas essenciais deixa de regulamentar o que já foi privatizado neste
da miséria e da pobreza que estão diretamente Iiga- Pais.
das ao modelo econOmico em curso no Pais. Tal mo- Concluindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dela é excludente; gera miséria, fome, desigualdades peço ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co-
sociais e alto grau de concentração de renda. mércio, Clóvis Carvalho, que atenda pedido dos mais

Se quisermos enfrentar essa questão, teremos diversos Deputados Federais do Rio de Janeiro, da
de passar indiscutivelmente pela discussão de outro Prefeitura de Angra dos Reis e da Câmara de Verea-
modelo econômico para este Pais que vá na direção dores para discutir a retomada da construção naval
da descentralização da terra, da recuperação dos sa- no Estado, que outrora teve mais de 40 mil empregos,
lários e da discussão de todas essas questões. mas hoje se encontra desativada. Existe o parque in-

Esta Casa já teve chance de debater e votar o dustrial, e com demanda. A Petrobras tem feito as en-
aumento do salário mlnimo, que representa maior comendas. Os empregos estão sendo gerados na
distribuição de renda para este Pais, mas não o fez. Coréia, em Cingapura, em Portugal e não no Estado
Esta Casa já teve a chance de votar a isenção do pa- no Rio de Janeiro, muito menos no restante do Pais.
gamento da CPMF para os que têm renda de até 600 A questão do desemprego, que é a essência da desi-
reais, mas não o fez. Esta Casa já teve a chance _ gualdade, da pobreza e da miséria, precisa ser enca-
quando estávamos votando a criação da CPMF - de rada de frente.
autorizar a Receita Federal a cruzar seus dados com Era o que tinha a dizer.
os dados do Banco do Brasil. Aliás, foi dito alto e bom O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. sem revi-
som que mais da metade das instituiçOes financeiras são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,



Durante o discurso do Sr. Gilmar Ma
chado, o Sr. Marçal Filho, § 2Q do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Feu Rosa, §
2Q do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Com a pala
vra o nobre Deputado Juquinha

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sras. f;l Srs. De
putados, durante seminário da Associação Brasileira
de Concessionários de Energia Elétrica, realizado em
São Paulo, o Ministro Rodolpho Tourinho, de Minas e
Energia, estimou em 34 bilhões de reais os investi
mentos necessários à ampliação, modernização e ex
pansão das redes de energia elétrica do País, nos
próximos quatro anos, para reduzir suas vulnerabili
dades na área de abastecimento f!lnergético.

O sistema elétrico brasileiro conta hoje com
uma capacidade instalada superior a 61 mil mega
watts, dos quais 55,8 mil se referem a usinas hidrelé
tricas e o restante correspondem a usinas termelétri
cas e nucleares. Segundo o Ministro, o grande desa
fio que se apresenta para o País é superar essas vul-
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falaremos hoje do problema dos estudantes brasilei- der pagar o ensino particular, quer crédito para conti-
ros que vivem tentando dar seqüência aos seus estu- nuar seu estudo, mas o Governo Federal hoje não
dos. tem qualquer politica nesse sentido. O Governo cor-

O Ministério da Educação e do Desporto vem tou as verbas para esse fim.
dando ampla divulgação aos recursos do Fundef para Esta Casa não pode ficar omissa a esse debate.
o ensino de 7 a 14 anos. Todavia, vemos que os ado- Precisamos de ação concreta para que o Governo
lescentes que já estão chegando ao ensino médio, cumpra o que diz a medida provisória, a fim de abrir
assim como aqueles que estão chegando ao ensino de fato a inscrição dos estudantes ao acesso ao cré-
universitário, vêm enfrentando problemas. dito. Não podemos continuar vendo o Governo editar

A educação superior no Brasil passa por dificul- medidas provisórias que, na verdade, não existem.
dades. Para V.Exas. terem idéia, a última universida- Em Uberlêndia, os estudantes do Centro Uni-
de aberta no Brasil foi a Universidade Federal de versitário do Triângulo Mineiro - UNIT, foram para a
Uberlêndia, em 1979. Ainda assim, o Govemo Federal porta da Caixa Econômica Federal tentar fazer cum-
não abre vagas em universidades há muitos anos. O prir a lei que o Governo editou. Porém, a Caixa Eco-
Estado de Tocantins, por exemplo, ainda não possui nômica Federal não tem nenhuma informação a res-
uma instituição federal de ensino. Conseqüentemen- peito para repassar aos estudantes, apesar de ser,
te, os estudantes que concluem o ensino fundamental pela medida provisória, o órgão gestor.
e, posteriormente, o ensino médio vão para as univer- Sr. Presidente, solicitamos que a Mesa Diretora
sidades que mantêm a mesma oferta de vagas, em- coloque em votação a medida provisória, a fim de que
bora a demanda seja cada vez maior. possamos exigir do Governo o seu cumprimento,

Os vestibulares estão cada vez mais concorri- possibilitando aos jovens estudantes o acesso ao cré-
dos e a população trabalhadora tem dificuldade de dito, de forma a garantir a continuidade dos seus es-
acesso à educação. Ao mesmo tempo, a oferta de va- tudos, para que tenham mais facilidade na disputa
gas no ensino particular vem aumentando a cada dia, por um emprego. Conseguir emprego está difícil e
visto que o Governo Federal não tem polltica concre- sem qualificação fica mais difícil ainda. O apelo que
ta e clara para o aumento da oferta de vagas no ensi- fazemos é no sentido de que a Mesa trate com cari-
no público. Para se conseguir um emprego hoje é ne- nho essa questão fundamental para a juventude des-
cessário qualificação. O ensino superior é fundamen- te País.
tal para a juventude.

Verificamos que esses jovens, ao chegarem ao
ensino superior particular, não conseguem acesso a
uma linha de financiamento. O Creduc, criado em
1973 para atender à juventude que não tinha acesso
às escolas públicas, foi extinto pelo Governo, que cri
ou por medida provisória o Programa de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior, que infeliz
mente não funciona hoje. Os estudantes vão à Caixa
Econômica Federal e não conseguem o financiamen
to. Muitos estão deixando as escolas, estão parando
de estudar, porque não têm como pagá-Ias. Mas eles
precisam do ensino. Uma das maiores reclamações
dos estudantes universitários hoje em dia é exata
mente com relação ao crédito. Mesmo aqueles que
saem de suas cidades para estudar em escolas públi
cas de outras cidades precisam de uma linha de fi
nanciamento para garantir sua moradia.

O Governo tem recursos para financiar uma sé
rie de coisas, como os Proer e tantas outras. E agora
irá financiar a Ford na Bahia. Tudo bem. Mas por que
não há crédito para os estudantes continuarem estu
dando? Ninguém quer estudar de graça; só na escola
pública. A maioria dos estudantes trabalha e quer po-
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nerabilidades com a limitação de recursos tanto do Da mesma forma, estão sendo solucionados al-
setor público quanto da iniciativa privada. guns problemas que limitam a expansão do setor ter-

Para se ter idéia dessas IimitaçOes, desde 1987 melétrico, como o equacionamento dos preços do
o setor elétrico não conta sequer com financiamentos gás natural, a revisão do sistema de distribuição, dis-
das agências multilaterais de crédito, como o Banco ponibilidade do produto nas usinas, além do próprio
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvi- preço da energia e de sua comercialização.
mento. Com a incapacidade do setor público de gerar Como resultado dessa política setorial, o Minis-
poupança excedente para viabilizar esses investi- tro Tourinho espera que dentro de cinco anos sejam
mentos e sem a parceria do setor privado, o resultado acrescidos 26 mil megawatts à capacidade instalada,
foi a decadência e o obsoletismo do parque energéti- dos quais 14 mil seriam originários de usinas termelé-
co brasileiro, com todas as deficiências e vulnerabili- tricas. Isso só se tomou posslvel graças à abertura do
dades as quais o Ministro se referiu. setor energético, que permitiu uma maior participação

do setor privado nesses projetos e até mesmo como
Tudo isso contribuiu para a redução da confiabi- produtor independente de energia.

Iidade e dos nlveis de segurança e de manutenção do Diante desses desafios e considerando as for-
sistema, o que explica em parte os recentes cortes de mas engenhosas com que vêm sendo superados,
energia na região Centro-Sul do Pais, causando quero destacar, nesta oportunidade, o empenho e a
transtornos e até prejulzos para milhões de consumi- forma competente com que o Ministro Rodolpho Tou-
dores. Isso sem falar nos inúmeros outros problemas rinho vem comandando essas ações e viabilizando
que vêm sendo enfrentados pelo Governo, como a pollticas e programas que, com certeza, darão um
obsolescência tecnológica de nossas usinas termelé- novo perfil ao sistema energético brasileiro..
tricas, a dependência em relação à Usina de Itaipu, o Como medidas sábias e projetos arrojados,
deficiente sistema de linhas de transmissão, o enve- além de contar sempre com a capacidade empresari-
Ihecimento dos equipamentos da rede básica das ai e os recursos do setor privado, o Ministro vem do-
concessionárias, além da natural falta de recursos tando o Pais de condições necessárias, no campo
para a ampliação e a modernização dos sistemas de energético, e preparando-o para enfrentar os desafi-
energia. os do crescimento e do avanço da globalização eco-

Apesar de todas essas limitações, o Ministro nômica. Sem a superação dos problemas in-
Tourinho admitiu que até o ano 2004 estarão conclul- fra-estruturais, seja na área energética, de transpor-
dos mais 7 mil quilômetros de linhas de transmissão tes ou aeroportuária, o Brasil certamente terá mais di-
de energia, elevando para 72 mil quilômetros o total ficuldades para inserir sua economia no contexto das
de redes de transmissão em todo o Pais, que garanti- nações modernas, condenando sua população à po-
rão o fortalecimento da rede básica e contribuirão breza e ao subdesenvolvimento.
para aumentar a confiabilidade de transferência de Muito obrigado.
energia entre os diversos sistemas regionais. Recen- O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Pro-
temente os sistemas SuIlSudeste/Centro-Oeste fo- nuncia o seguinte discurso.) - Deputado Feu Rosa,
ram interligados ao sistema Norte/Nordeste com a em primeiro lugar registro a minha satisfação em
conclusão do Linhão Norte-Sul, com 1.277 quilôme- vê-lo ocupando a Presidência dos trabalhos.
tros de extensão, da subestação de Imperatriz, no Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
Maranhão, à cidade de Samambaia, no Distrito muita atenção que estamos acompanhando a discus-
Federal. são a respeito do combate à pobreza e à miséria.

Outro desafio do Governo é reduzir a dependên- E inegável que medidas no sentido de amenizar
cia do PaIs em relação às usinas hidrelétricas, cuja as graves conseqOências desses problemas nacionais
participação no sistema de geração é superior a 90%. (incluo ai também o desemprego) devem ser adota-
Nesse sentido, o Ministro anunciou que está em fase das com a máxima urgência. Com a certeza de que
de conclusão a Polltica Nacional para a GeraçãoTer- tais males são uma verdadeira calamidade é que nós,
melétrica a Carvão Mineral, que permitirá a inserção pollticos responsáveis, sabemos da necessidade da
do carvão mineral na matriz energética. O objetivo nossa mobilização para podermos apresentar ao
dessa nova polltica é introduzir, no parque gerador Pais idéias concretas.
brasileiro, uma base térmica complementar próxima Assim, várias sugestões estão surgindo, algu-
aos centros consumidores, aproveitando as facilida- mas resgatadas de projetos legislativos, outras de so-
des de fornecimento do gás natural. ciólogos e filósofos, e outras tantas de economistas e
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técnicos. Não obstante as idéias poderem ser vistas e idéia de que n6s, homens públicos, nao obstante a
analisadas por ângulos e entendimentos diferentes, nossa diflcil missao e mesmo com conceitos partidári-
devemos ter em mente que o alavancamento do pro- os diferentes, podemos superar as vaidades pessoais
cesso foi feito quando o Senador Antônio Carlos Ma- e unir-nos em torno de idéias que possam amenizar
galhães, com suas idéias, retirou da inércia a discus- os problemas nacionais.
são há tanto renegada a segundo plano. O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a

Entre crrticas, elogios e sugestões que emergi- palavra pela ordem.
ram ap6s o lançamento da proposta do Senador
Antônio Carlos Magalhaes, temos a certeza de que O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Tem V. Exa. a

palavra.
melhorias serão agregadas, novas idéias acolhidas,
estudos e teses analisados, e nao s6 o Senado, mas O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or-
todos n6s, polfticos, haveremos de encontrar solu- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
çoes que amenizem os efeitos devastadores oriundos e Srs. Deputados, é com muito prazer que assomo à
do desemprego, da pobreza e da miséria. tribuna no momento em que o Presidente desta Casa,

Sr. Presidente, devemos, entretanto, atentar Deputado Michel Temer, assume os trabalhos.
para o fato de que sempre que se discutem polrticas Inicialmente, registro os meus cumprimentos e,
sociais no Brasil se pensa em aumentar gastos, quer tenho certeza, os dos demais Parlamentares, aos
seja tributando assalariados, quer seja retirando ver- atletas brasileiros que representaram o nosso País
bas de recursos orçamentários anteriormente desti- nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá,
nados a outros programas e áreas, como a saúde. pelos resultados até agora obtidos. Destaco especial-
Isso já não é posslvel, não podemos nos ater somen- mente a atuaçao de Elenflson da Silva, morador de
te a essa idéias que não resolveram e nao resolverão Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, que obteve meda-
sozinhas os problemas de base do PaIs. lhas de ouro e prata no atletismo. O atleta é um cida-

Em relação à adoça0 de um conjunto de medi- dão bastante humilde e conseguiu esses resultados
das sustentáveis, perenes, que poderão resolver es- graças ao seu esforço.
ses problemas, cremos que uma delas, imediata, que Também ocupo a tribuna nesta manhã para co-
está esperando nossa pronta ação, é a regulamenta- mentaras recentes declarações do Presidente dêil Re-
ção da reforma da Previdência, que segundo o Go- pública. S. ExA disse que as altas taxas de juros cobra-
vemo representará uma economia de 9 bilhões de re- das pelos bancos do PaIs sao uma verdadeira apro-
ais por ano. priaçêo indébita. Além de comungar com as idéias do

Outra medida que dará ao PaIs melhores condi- Exmo. Sr. Presidente da República, sou favorável a
ções de permanecer com um plano social sustentável que se dê um basta nisso. Ninguém melhor qualifica-
é a reforma tributária. Todos sabemos a injustiça dos do que o pr6prio Presidente para tomar uma atitude
impostos existente no Brasil, que taxa ferozmente as- contra o sistema financeiro, que tanto usufruiu do
salariados e pequenos empresários e deixa brechas nosso combalido PaIs.
para a sonegação daqueles que são os reais detento- Vimos a divulgaçao dos lucros que os dez maio-
res das riquezas. res bancos do PaIs obtiveram no primeiro semestre

Assim, com a reflexão e ação de todos n6s, o deste ano. Em relação ao mesmo perlodo do ano
Congresso Nacional deve aprovar ainda este ano a passado, cresceram mais de 1.200%, segundo !=tas-
reforma tributária, e, com as outras medidas que es- quisa da Consultoria Austin Asis. A desvalorização
tão surgindo para criar uma base realmente sustentá- cambial e 0$ altos juros não sao explicação suficiente
vel, poderemos falar que estamos dando os primeiros para o contribuinte brasileiro entender e aceitar os lu-
passos para acabar com a pobreza, a miséria e o de- cros acumulados pelo sistema financeiro. Porém, foi
semprego, preparando responsavelmente o Brasil essa a justificativa para os ganhos astronômicos que
para o advento do terceiro milênio com uma melhor os bancos obtiveram. Então, é necessário, mais do
distribuição social. que nunca, que o Sr. Presidente da República, ao ma-

Quero também, Sr. Presidente, deixar registra- nifestar sua indignação, ao classificar de crime a atitu-
da minha satisfação com o acordo realizado ontem de dos bancos em relação aos altos juros, saia do dis-
pelos partidos representados nesta Casa referente à curso e dirija-se à prática. Para o desempregado,
criação de uma Comissão de Deputados e Senado- para o assalariado, para o pequeno, médio ou grande
res para debater de imediato o combate à pobreza. empresário, para o profissional liberal, permanece a
São açOes nesse sentido que fortalecem a minha dúvida a respeito disso, fica a indignação.
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Ao exigir que o Banco Central encontre uma fór- polltica, pasmem. Em Santa Catarina, convive-se,
mula capaz de reduzir os juros, o Presidente demons- ainda, com a nomeação polltica dos diretores de es-
tra seu empenho pela retomada do crescimento com colas estaduais. Digo mais: com a monitorização dos
maior justiça social, o que é atualmente o grande de- diretores. Alguns são afastados do cargo sob a acusação
safio brasileiro. de se posicionarem politicamente.

Sr. Presidente, nada explica a atual escalada de Acredito que não é essa a vontade do nosso
juros ao mês, ao ano. t= mais que premente a redução ilustre Govemador, mas espero que este seja ousado
dos juros ao consumidor e às empresas, enfim, ao se- e que novamente acabe com essa prática, permitindo
tor produtivo. Nem a entrada de bancos estrangeiros à comunidade de cada colégio escolher o seu diretor,
foi suficiente para tomar essa redução realidade. t= pelo menos através de lista. Muitos são os casos de
preciso que o Governo tenha coragem para enfrentar revolta, resultando em situações embaraçosas, para
a questão. Com certeza esta Casa, centro de debates prejurzo de todos, mas que são evitáveis.
dos temas que afetam de forma mais aguda a socie- Em segundo plano, trago o problema das gestões
dade brasileira - conforme palavras do próprio Pre- das instituições financeiras estaduais, as que restam,
sidente desta Casa, Deputado Michel Temer -, irá pois vários bancos foram privatizados, federalizados.
dar todo apoio e colaboração à intenção do Presiden- Todos em ~eu rastro negativo tiveram uma marca co-
te em conduzir as mudanças necessárias à queda mum: o uso polltico para abrigar facções e interesses
dos juros básicos. partidários. Vivemos em Santa Catarina a situação da

Reduzir os juros é combater efetivamente o de- federalização do BESC, que está presente em todas
semprego; trata-se de verdadeira politica de geração as cidades e serve do mais humilde ao mais abastado.
de empregos. Reduzir os juros é reduzir a inadimplên- t= bom considerarmos que mais um banco esta-
cia que atualmente coloca em risco a sobrevivência dual se vai, sem pelo menos discutirmos a história da
das empresas, especialmente as médias e pequenas. causa da quebra e a responsabilidade dos protago-

Louvamos essa atitude e, tenho certeza, esta nistas desse enredo. Os funcionários deverão pagar
Casa dará também sua contribuição acerca do as- com seus empregos. O contribuinte brasileiro, a con-
sunto. ta. E a prática brasileira completará mais um ciclo ca-

Muito obrigado. racterrstico. Não é posslvel continuarmos assistindo à
O Sr. Feu Rosa, § 212 do art. 18 do Re- depredação criminosa do patrimônio público e à puni-

gimento Interno, deixa a cadeira da presi- ção do servidor público, por conta de uma prática poli-
dfmcia, que é ocupada pelo Sr. Michel Te- tica que em nada contribui para o aperfeiçoamento de
mer, Presidente. nossas instituições.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo Quando o Congresso Nacional se mobiliza para
a palavra ao Sr. Deputado Vicente Caropreso. discutir e propor sardas à crise social que afeta mi-

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB _ SC. IhOes de brasileiros, é necessário voltarmos os olhos
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr: Presidente, para as mazelas da nossa politica, que permitiram, ao
Sras. e Srs. Deputados, alguns temas regionais do longo dos séculos, a manutenção de fases clclicas de
meu Estado, Santa Catarina, fazem-me refletir sobre miséria e pobreza, enquanto as oligarquias, os coro-
o exercrcio responsável e ético da politica, e trago-os nelatos e os patriarcados tratavam de encher os bol-
hoje a este plenário. Não são apanágio exclusivo do sos e apaniguar seus afilhados.
quadro politico catarinense, mas podem, certamente, Definido o caminho a trilhar, a reforma politica
e devem, ser encarados como problemas nacionais. deve ser encarada de forma séria e definitiva, para

Inicialmente, abordo o papel do funcionalismo que os partidos politicos tenham vida orgênica efetiva
público, nos vários nrveis de poder, apontado como o e a prática polltica ocorra sobre novas bases, evitan-
grande vilão do atraso, da incompetência do Brasil, do os velhos vlcios que comprometem o pleno exercl-
de sempre, não só o de hoje. Pois bem, o serviço pó_cio da cidadania.
blico é comandado pelos politicos. Sofre as conse- .. Êstá na hora de mudar, a favor do Brasil, da éti-
qOências dos seus posicionamentos e vontades. SÓ- ca e da responsabilidade.
fre sempre que as eleiçOes vem e vão... Parece,aliás, Sr. Presidente, solicito a V.ExA que autorize a di-
que toda a irresponsabilidade histórica de nossos vulgação de meu pronunciamento nos meios de co-
mandatários é perdoada ciclicamente. Mas é o coita- municação da Casa.
do do funcionário que paga, é humilhado, é transferi- Era o que tinha dizer.
do, enfim, paga a conta. Pior, é massa de manobra Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.ExA ceder a imediatas investigações para a prisão do res-
será atendido. ponsável ou responsáveis pelas ameaças e atentado

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pro- a um Parlamentar. Não é possível que neste momen-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e to de plenitude democrática o Estado de Rondônia
Srs. Deputados, se já não bastasse a insegurança possa ter ameaçados seus representantes, legitima-
pública estar apavorando muitas comunidades do mente eleitos, sem que se tomem medidas drásticas
Estado de Rondônia, agora mais uma ameaça surge e imediatas para acabar com esse problema. Urge
contra nossas lideranças politicas. Há algum tempo, que o Exmo. Sr. Ministro da Justiça determine imedia-
cartas anônimas têm sido enviadas à Assembléia Le- tas medidas que sirvam para dar todas as garantias
gislativa do Estado, presidida pelo Deputado Estadu- de vida e de trabalho aos Parlamentares ameaçados,
ai Silvernani Santos, ameaçando ataques contra não permitindo que fatos dessa natureza possam tra-
aquele Parlamento e contra alguns Deputados, inclu- zer ao sistema democrático que conquistamos com
sive citando nomes deles. Uma dessas ameaças, in- tanto esforço qualquer tipo de prejuízo.
felizmente, tornou-se realidade na madrugada da últi- Apelamos, ao mesmo tempo, para que o Sr. Go-
ma quarta-feira, quando uma bomba de produção ca- vernador do Estado de Rondônia, José Bianco, igual-
seira explodiu junto ao portão de entrada da residên- mente determine imediatas investigações sobre os
cia do Deputado Marcos Donadon, ex-Presidente da fatos e dê aos Parlamentares ameaçados toda a se-
Assembléia. Felizmente, embora provavelmente pro- gurança possível. Ao mesmo tempo, deste Plenário,
gramada para explodir quando o portão automático queremos nos solidarizar com todos os Deputados
fosse acionado e tivesse alguém por perto, o artefato que estão sendo ameaçados, assim como com o Se-
explodiu por volta das 5h, causando apenas danos nador Moreira Mendes, unindo nossa voz ao protesto
materiais. Mas serviu também de aviso, concreta- contra tais atos criminosos, que certamente represen-
mente, de que quem 'está ameaçando não o fez por ta o protesto contra o banditismo e a solidariedade
brincadeira de mau gosto ou por puro terrorismo psi- aos atingidos, de toda a comunidade rondoniense.
cológico. A bomba explodiu e, se tivesse explodido Sr. Presidente, solicito a V.ExA que autorize a di-
um pouco mais tarde, certamente teria ferido ou ma- vulgação do meu discurso no Jornal da Câmara e no
tado qualquer pessoa que tivesse tentando entrar ou programa A Voz do Brasil.
sair pelo portão automático da residência do Deputa- Era o que tinha a dizer.
do. Muito obrigado.

Mas não é só isso, Sr. Presidente. Além de ame- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.ExA
açar, inclusive citando o nome do Deputado Estadual será atendido.
Natanael Silva, destacado Parlamentar e empresário O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Pronuncia
de Porto Velho, os bandidos estão inclusive prome- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tendo atacar um Senador da República, o senador Deputados, dediquei boa parte do meu mandato an-
Rubens Moreira Mendes, que após sofrer várias ame- terior à defesa dos interesses da Região Nordeste.
aças já denunciou o caso à Policia Federal, à Secre- Nesta tribuna, demonstrei o enorme apoio dado ao
taria de Segurança Pública e às autoridades compe- Governo Federal pela bancada nordestina no tocante
tentes. às propostas de reforma constitucional. Enumerei as

Os fatos que aqui relatamos, Sr. Presidente, mazelas sociais e o descaso do governo central em
Sras. e Srs. Deputados, infelizmente colocam o Esta- não colocar o Nordeste como prioridade nacional. De-
do de Rondônia, novamente, no triste noticiário das tive-me em mostrar o rastro histórico das desigualda-
páginas policiais em todo o Brasil. É incrível que, num des impostas ao povo nordestino, uma realidade de
momento em que nosso Estado luta com grandes difi- "vidas secas" e de "mortes e vidas severinas".
culdades para superar os obstáculos de uma situação Diante de tudo isso, não poderia me calar diante
econômica tão complexa, su~am fatos como esses, do episódio recente da ida da indústria automobilísti-
que ameaçam a democracia e as nossas instituições ca Ford Brasil Ltda. ao Nordeste e de toda a celeuma
politicas. provocada em função dos incentivos fiscais propos-

Toda essa situação, que assusta a comunidade tos para sua instalação no Estado da Bahia.
estadual de Rondônia, exige que o Ministério da Jus- Causa-me espanto a reação sulista contra as
tiça tome medidas de proteção às autoridades amea- reivindicaçOes de isenção fiscal propostas pelo pró-
çadas, mobilizando a Polícia Federal e todos os seg-prio Governo Federal, que, depois do bombardeio pú
mentos da segurança pública do Estadoralém de pro-blico, recuou qu'anto ao montante de incentivo.
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Não estou querendo aqui discutir as qualifica
ções técnicas da Bahia comparativamente com ou
tros Estados brasileiros, nem tampouco a impetuosi
dade do Senador AntOnio Carlos Magalhães em tra
zer este nlvel de investimento para seu Estado. Que
ro debater outros assuntos da maior gravidade: o pre
conceito, infelizmente enraizado numa parte da elite
do nosso paIs, contra a Região Nordeste; a ausência
de uma polltica industrial nacional e a urgência da re
forma tributária.

Sras. e Srs. Deputados, todos nós sabemos que
historicamente o volume de incentivos fiscais dados
pelo Governo Federal às Regiões Sul e Sudeste sem
pre foram superiores - bem superiores - aos ofere
cidos às Regiões Norte e Nordeste do Brasil. A des
peito da criação da SUDENE na década de 50, que
ajudou a diminuir as diferenças regionais, ainda as
sim nossa região está distante dos nlveis de desen
volvimento alcançados no restante do Pais. Sei que
os últimos Indices econOmicos apontam para um
crescimento do Nordeste em relação ao Brasil, mas é
pouco diante do abismo que nos separa.

Dados recentes do IBGE e da SUDENE nos
mostram que o PIB nordestino estaria em torno de
145 biliões de dólares, não mais que 16% do PIB na
cional. Percebam que crescemos acima da média na
cional desde a implantação do Plano Real: 9,7% em
1994; 4,4% em 1995; 4,1% em 1996; 5,8% em 1997,
e 1,5% no ano passado. No entanto, basta comparar
mos a renda per capita para encontrarmos o retrato
nltido das diferenças. A renda per capita brasileira é
de 5.569 dólares e a nordestina 3.121 dólares. Por
tanto, 44% inferior uma da outra. Sem contarmos o nl
vel de concentração de renda que no Nordeste é mais
acentuado do que em outras regiões do paIs. Sem
contarmos, também, com os nossos indicadores soci
ais, todos eles significativamente negativos.

Outra face deste problema é a inegável ausên
cia de uma polftica industrial nacional. Uma polftica
que desconcentre os investimentos, e é neste ponto
que defendemos a vinda da Ford para a Bahia, para o
Nordeste, como uma forma de mudar o racioclnio de
interesses dos capitais nacionais e internacionais. A
presença maciça de capital no Sudeste do Brasil é
danoso para a Federação e é uma situação que deve
ser alterada.

I

Na mais recente publicação do "Balanço Anual',
da Gazeta Mercantil é apresentado um quadro com o
total de receita das 100 maiores empresas de cada
Região do paIs. O resultado é constrangedor para as
Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Juntas re
presentam apenas 13%, enquanto somente a Região

Sul abocanha 14% das receitas das 100 maiores em
presas lá instaladas.

O Sudeste, Sr. Presidente, detém 73% das re
ceitas totais de investimentos. Somente as três maio
res empresas localizadas no Sudeste, a Petrobras, a
Volkswagen e a General Motors, representam mais
de 33 bilhões de receitas, 3 bilhões a mais do que o
total das cem maiores empresas nordestinas.

Por fim, destaco a questão tributária. Uma ques
tão que já foi identificada aqui como imprescindível e
bastante atrasada para as necessidades do PaIs.
Sem uma reforma tributária racional e que contemple
um projeto de desenvolvimento para a nação, inte
grando suas regiões harmoniosamente, caminhare
mos, dia após dia, para o caos fiscal. A guerra que se
insinua como negativa à Federação, e o é, deriva-se
da apatia do Governo Federal em apresentar e colo
car na pauta de prioridades do Congresso uma nova
legislação tributária. O Presidente, neste sentido, fala
comumente da sua importância, mas, na prática, pou
co faz. E nesse mundo de economia global competiti
va, Sras. e Srs. Deputados, tem razão o dizer do poe
ta nordestino Augusto dos Anjos: "No meio de feras, o
homem sente a inevitável necessidade de também
ser fera".

A guerra fiscal é o sentimento instintivo de so
brevivência dos Estados federativos diante do cruzar
de braços da administração central.

Precisamos imediatamente dar um basta a uma
batalha onde todos saem perdendo. Não é interes
sante ao Sul/Sudeste do Pais ter um Norte/Nordeste
fraco. Urge fazer uma desconcentração industrial,
uma reforma tributária e, acima de tudo, um tratamen
to justo ao Nordeste brasileiro. Justo e não diferencia
do, pois no princípio real de justiça é necessário tratar
os desiguais desigualmente.

O Nordeste reivindica o que lhe merece na Fe
deração brasileira, não mais, não menos. Afinal, so
mos um só povo, uma só gente. E cristãos. Portanto,
todos os nossos esforços deveriam ser no sentido da
fraternidade e da igualdade entre nós.

Queremos não somente a Ford, queremos
mais. Queremos, conforme o poeta João Cabral de
Mello Neto, lia parte que nos cabe neste latifúndio".

Era o que tinha a dizer.
O SR. 'ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em recente entrevista ao jornal Folha de
S.Paulo, Caderno Campinas, o eminente psiquiatra
especializado no atendimento a adolescentes, Dr.

,Içami Tiba, comentando pesquisa realizada sobre a
violência nas escolas, afirmou que a educação, Hoje,
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não atribui aos indivíduos capacidade para lidar com tregue à violência; aprenda a vencer os seus impul-
frustrações, porque "as pessoas não agüentam os sos e seja capaz de lidar com suas frustrações.
desafios e isso gera essa explosêo de violência. Os O adolescente necessita conhecer, a fundo, o
jovens acabam transformando qualquer coisa em que as circunstâncias externas fizeram dele e as cir-
arma", cunstâncias neles mesmos, como os sonhos, as frus-

O Centro de Estudos de Problemas Nacionais e trações, as fragilidades. Deve ter entendimento sobre
Regionais de Desenvolvimento Urbano e Social - o que o leva a fraquejar, empurrando-o para o buraco,
CENDUS, fundado em Jundiaí, em dezembro de e o que pode fortalecê-lo.
1996, sob nossa coordenaçêo e do qual somos Presi- O tema "Espiritualidade", no Projeto Qualidade
dente, uma Organizaçêo Nêo-Governamental (ONG) de Vida para Estudantes de 5il a BlI. séries, procura fa-
voltada ao trato das questões sociais, promove, men- cilitar ao adolescente entendimento, desenvolvendo
salmente, dois cursos, objetivando uma reflexão so- a percepção de si, a percepção do outro, o gosto pela
bre a realidade do adolescente e sua qualidade de natureza, a convicçêo da vida como uma estrutura
vída. O primeiro curso "A Dependência e o Uso de global, a intuição com o mundo ao seu redor. Em se-
Drogas", destinado a educadores, lideres de bairro e guida, a dinâmica utilizada direciona-se para a dedu-
pais, aborda os temas "Contexto Social", "Dependên- çêo de que as dificuldades, os problemas, os contli-
cias", "Drogas", "Espiritualidade", "Famflia e tos, que causam tristeza, provocam dor e mesmo a
Co-c!ependência", "Formas de Tratamento", "Quem é experiência das perdas, não devem eliminar os dese-
o Dependente Químico" e "Recuperação é Possível". jos, os sonhos, a esperança. A fé é um poder maior,
O segundo, realizado em escolas, abrangendo alu- não importa como seja chamado; não confere o privi-
nos de 5it a Bit séries, versa sobre"Adolescer", "Afeti- légio de escapar dos maus momentos, mas fortalece
vidade", "Sexualidade e Gravidez Precoce", "Alimen- a atravessá-los da mais rápida e melhor maneira pos-
tação Saudável", "Contexto Social", "Drogas Uci- sível. A beleza e a grandeza do mundo superam as
tas/llfcitas", "DST/AIDS", "Espiritualidade", "Espor- experiências desagradáveis, porém inevitáveis.
tes", "Segurança Pública e Violência Doméstica", Segundo o Prof. Mauro Martins Amatuzzi, da

Em ambos, 'portanto, há destaque para o tema Pontifícia Universidade Católica de Campinas, "den-
"Espiritualidade". Com base nos resultados de questio- tre os efeitos da experiência da espiritualidade na
nário aplicado para obter a opinião de mais de trezen- vida da pessoa, podemos destacar uma certa paz in-
tos adolescentes a respeito de Deus, verificou-se que terior ou leveza de vida, uma descoberta e valoriza-
eles possuem uma visão de valores que lhe permitem ção do ser humano e do natural, um envolvimento ati-
uma relação com o transcendente, vivida no cotidia- vo com as coísas deste mundo a partir dessa valoriza-
no, através de uma experiência positiva, que leva ao ção, uma transfiguração do olhar, permitindo compre-
crescimento interior. ender um sentido mais profundo no que acontece".

De acordo com Morris West, em seu livro Do Os Temas Transversais, dos atuais Parâmetros
Alto da Montanha, "o ato de fé não é um salto da es- Curriculares Nacionais, colocando, entre seus objeti-
curidão para a luz. É uma afirmação de que a luz exis- vos, a necessidade de que os alunos se tornem capa-
te para além da escuridão, de que o caos e as desu- zes de eleger critérios de ação pautados na justiça,
manidades da existência fazem, ao fim e ao cabo, al- detectando e rejeitanefo a injustiça quando ela se fizer
gum sentido, e que o ato criativo primordial, com tudo presente, assim como criar formas não violentas de
o que se seguiu a ele, foi um ato de amor". A respeito atuação nas diferentes situações da vida, abrem es-
do gênero humano, conclui que "somos animais per- paço para que se possa refletir, num contexto do
versos, por vezes predispostos à insanidade", mas dia-a-dia, uma outra dimensão do ser humano.
que nosso gênero, apesar de nunca ser perfectrvel, Dessa forma, Sr. Presidente, o Cendus, em Jun-
pode ser aperfeiçoado. E continua: "A brutalidade nos diaí, vem alcançando o seu objetivo de orientação a
degrada e, unicamente o amor, o respeito e a capaci- jovens sobre os verdadeiros valores a sua participa-
dade de perdoar poderão enobrecer-nos". ção na sociedade, em busca ç1a plena realização

O Centro de Estudos, portanto, quando aborda como ser humano, sob os princípios da fraternidade,
o tema espiritualidade, busca reforçar, no adolescen- da solidariedade, da justiça social.
te, no jovem, independente de dogmas religiosos, os É cada vez mais forte nossa convicção de que o
seus próprios valores, a fim de que ele, encontrando caminho para a juventude e para o futuro da grande
um sentido para sua vida, não busque fugas aos seus Nação brasileira passa obrigatória e prioritariamente
problemas usando drogas licitas e ilicitas; não se en- pela ênfase à educação, área que deve merecer a
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máxima atenção dos governantes, dos representan
tes do povo e de toda a sociedade. Muito obrigado.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, criado há quase dez anos, o Pólo de Cinema
e Vídeo do Rio de Janeiro ainda enfrenta uma série
de obstáculos para a sua implantação e consolida
ção. Atualmente 58 empresas produtoras de cinema,
vídeo e atividades afins estêo pleiteando junto à Fi
nanciadora de Estudos e Projetos (FINEP), órgão do
Ministério da Ciência e Tecnologia, a participação no
programa de financiamento para sua instalaçi!!lo no local.

Até então dois problemas vinham retardando a
implantação do Pólo e a instalação das empresas. O
primeiro foi uma série de demandas judiciais de pre
tensos proprietários da área onde o projeto seria im
plantado, cujas ações só foram derrubadas na Justiça
depois de longas batalhas. O segundo problema foi a
natural falta de recursos financeiros por parte das em
presas produtoras.

Sensibilizado com o problema, o Governo
Federal determinou ao Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social (BNDES) que destinas
se às empresas os recursos necessários à instalaçi!!lo
de cada uma no Pólo de Cinema. Mesmo assim, sur
giu outra dificuldade: as operações exigiam interme
diação de instituições financeiras que nem sempre
demonstravam interesse em participar do projeto. A
solução encontrada foi a participação da Finep como
intermediadora das operações, funçi!!lo que o órgão já
exerce em outros projetos.

O Pólo surgiu com o objetivo de aproveitar a si
nergia resultante da sua localização próxima dessas
atividades. No local, a Barra da Tijuca, já estão insta
lados grandes estúdios, onde alguns dos principais
filmes e até novelas têm sido produzidos. Ali, as pro
dutoras possuem cinqQenta e oito terrenos, embora
somente dez delasjá contem com sedes construídas.
Os estúdios são administrados pela própria associa
ção das empresas produtoras.

É oportuno destacar que poucas atividades são
têo multidisciplinares quanto a produção de cinema e
vídeo, e a aproximaçao das sedes das produtoras po
derá favorecer a integração dessas atividades, dos
projetos e combinações de interesses entre elas.

A implantaçao do Pólo no Rio por certo criará
novos empregos e novas oportunidades de negócios,
num momento em que a oferta de vagas no mercado
de trabalho torna-se o desafio maior do poder público
e do setor privado. Além disso, a iniciativa potenciali
zará a vocaçao natural da cidade para projetos dessa
natureza.

Será também uma oportunidade a mais para jo
vens formados pelas universidades fluminenses
exercerem suas atividades profissionais sem ter que
procurar outros centros em busca de mercado de tra
balho. O Pólo poderá contribuir, também, para a redu
ção do nosso déficit comercial na aquisiçao de produ
tos audiovisuais, que hoje atinge cerca de US$600
milhões anualmente.

Exportar cinema, vídeo e trabalhos em compu
tação visual deve ser uma das metas prioritárias do
País, pois diferentes indicadores mostram que isso é
plenamente factível. Além do mais, a exportação des
ses serviços contribuirá para a divulgação de nossa
cultura, da capacidade criadora dos brasileiros e da
própria imagem do País no exterior.

Esses produtos e serviços sao, por natureza,
consumidores de tecnologia e, por conseguinte, exi
ge profissionais de elevada qualificação técnica. E
seu mercado não fica limitado a uma ou outra cidade
ou a um mesmo país. São produtos exportáveis para
o mundo inteiro.

Portanto, é fundamental o empenho da Finep e
BNDES para a viabilização e consolidação desse pro
jeto que é de extrema importância para o futuro da
economia fluminense e do próprio País. Esse Pólo é
imprescindível para revertermos o atual déficit audio
visual, para fortalecermos a vocação do Rio para a
atividade turística e para motivarmos nossos jovens
profissionais e desenvolverem sua atividade criadora
e evitarmos a migraçi!!lo deles para outros mercados
de trabalho em busca de realizaçi!!lo profissional e
pessoal.

O SR. NÉLSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, agosto chegou. Este mês,
para os brasileiros, tem sido sempre um mês compli
cado, em se tratando de política. Mas, neste, o último
do século ou do milênio, os maus presságios estão
em todo lugar. Até os místicos disseminam a crença
de que o mundo vai acabar em datas já fixadas. Uma
delas é 11 de agosto, quando os planetas estarao ali
nhados em forma de cruz.

Na semana passada, como que prenunciando a"
chegada deste mês, estourou a greve dos caminho
neiros, fato este que expôs ao País as debilidades do
nosso Governo, que não percebeu suas reais dimen
sões e que, quando tomou consciência da crise, de
morou a agir, e quando decidiu agir, decepcionou
pois, negociou o inegociável e transigiu quando não
poderia ceder.

A eclosão deste movimento dos caminhoneiros,
que nao tinha uma liderança conhecida .":e".ressiva
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até então, ganhou facilmente a adesão, simplesmen- ção Nacional dos Executivos de Finanças, Adminis-
te pelo fato de a recessão, o desemprego, a insatisfa- tração e Contabilidade (ANEFAC).
ção e o desencanto popular com o Governo FHC, de- Os bancos citam como causas desta diferença
monstrado pelas recentes pesquisas de opinião, es- os impostos incidentes sobre a intermediação finan-
tarem no dia-a-dia do brasileiro. ceira, os recolhimentos compulsórios e a inadimplên-

Os caminhoneiros reagiram, sobretudo, às pés- cia. Mas, a julgar pelos balanços publicados, a mar-
simas condições das estradas, ao preço do pedágio, gem de lucro é muito elevada, acima dos custos ope-
aos aumentos mensais dos combustíveis e ao siste- racionais e do risco de inadimplência.
ma de pontuação por multas, que lhes tira ou o dinhei- Desta forma, Srs. Deputados, a' redução da dife-
ro da carteira ou a carteira profissional, como afirmou rença entre os juros dos títulos públicos e as taxas co-
o colunista Jânio de Freitas em sua coluna na Folha bradas nos financiamentos deve ser a prioridade do
de S.Paulo. Banco Central. Na opinião de especialistas em finan-

Sr. Presidente e nobres Deputados, é certo que ças, as recentes mudanças na regulamentação dos
faltou ao Governo capacidade de agir preventivamen- fundos de investimentos não trarão nenhum efeito so-
te e reagir no devido tempo. bre os juros do crediário porque aqueles recursos são

O País ficou semiparalisado, com prejuízos difí- aplicados em títulos do Governo. Para os emprésti-
ceis de contabilizar. mos, são destinados os depósitos em conta corrente

Estima-se que só na agricultura, um dos setores e parte da captação em CDB. Segundo especialistas
mais atingidos pelo movimento, os prejuízos foram da em finanças, para que as taxas de juros do crédito di-
ordem de R$100 milhões. reto ao consumidor no Brasil fiquem em níveis seme-

Quero, portanto, Sr. Presidente, diante do cená- Ihantes às do mercado norte-americano, não poderi-
rio vivido na semana passada por nós brasileiros, fa- am ultrapassar a 80% ao ano (cerca de 5% ao mês),
zer um alerta ao Governo sobre a greve dos caminho- ou seja, quatro vezes a taxa básica. Isto porque, nos
neiros, que já acabou, mas sua mobilização não, o Estados Unidos, os juros dos cartões de crédito, mo-
que poderá provocar novos atos de violência contra a dalidade mais popular de empréstimo à pessoa física,
democracia. variam de 15 a 20% ao ano, contra uma taxa básica

O SR. PEDRO CANEDO (PSDB _ GO. Pronun- de 5% anuais.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. O Presidente Fernando Henrique está atento ao
Deputados, gostaríamos de dirigir-lhes a palavra para problema. Afirmou, segundo o jornal O Globo do últi-
abordar um problema antigo, alvo de muitos pronun- mo dia 3, que a prática das taxas de juros vigentes "é
ciamentos nesta Casa ao longo dos últimos anos. Po- uma apropriação indébita". Determinou ao Banco
rém, sua persistência obriga-nos a tratá-lo neste mo- Central a implementação de medidas para reduzi-los,
mento. Faremos breves observações sobre as altas pois, do contrário, não ocorrerá a tão desejada reto-
taxas de juros. mada do crescimento econômico.

Seus efeitos são sobejamente conhecidos, ou O Presidente acha que nada explica diferença
melhor, sofridos intensamente pela população brasi- tão grande entre os juros básicos e os cobrados nos
leira. Além da recessão, do desemprego, a prática de financiamentos. Contestou a versão de alguns técni-
juros elevados têm onerado as finanças públicas, in- cos, segundo a qual o Estado é o cuidado único pelas
viabilizando o cumprimento, pelo Estado, de suas altas taxas. É claro que a dívida pública é elevada e
funções básicas. Apesar de as taxas básicas do Ban- mobiliza grande parte dos recursos disponíveis. Mas
co Central estarem sendo reduzidas gradual e signifi- isso não explica a enorme diferença. É preciso que as
cativamente, o crédito permanece inacessível. Urge, taxas cob~das às empresas e ao consumidor sejam
portanto, que sejam tomadas providências para a re- reduzidas urgentemente. Concluindo, expressamos
tomada do crédito a taxas razoáveis, suprindo ade- nosso apoio a posição do Exmo. Sr. Presidente da
quadamente o setor privado. República, esperando que as autoridades da área

As taxas de juros dos empréstimos aos consu- econômico-financeira adotem medidas necessárias à
midores são bem mais altas do que deveriam, porque redução das taxas de juros pagas por empresas e
os bancos auferem elevadíssimas margens de lucros, consumidores.
possivelmente as maiores do mundo. Assim, enquan- Obrigado a todos pela atenção dispensF
to a taxa SeJic está em 19,5% ao ano, os juros cobra- O SR. ZEZÉ PERRELLA (PFL - MG. P

dos pelas instituições financeiras chegam a atingir a o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr
34% segundo informações divulgadas pela Associa- Deputados, a legislação educacional atribui i:<



O Dr. Sérgio Cunha Garcia sempre foi um ho
mem admirável pelo senso de responsabilidade pro
fissional, aliado ao seu amor às causas públicas. Por
isso, foi pioneiro na luta travada pela emancipação do
antigo povoado Distrito de Camélia que se transfor
mou na Iturama de hoje, vibrante e progressista.

Polftico irreverente, sincero e atuante, foi figura
de relevo na Câmara Municipal, defendendo com ar
dor o Municfpio que o recebeu como filho honorário e
que ele tinha como sua terra de verdade.

Irrequieto, sonhador e ávido de progresso, fun
dou hospitais e entidades de ensino, como a Socieda
de Educacional.

Participante de atividades polfticas, foi Vereador
por duas legislaturas, Vice-Prefeito e Prefeito interino
de Iturama, presidente dos partidos UDN, PDS, PPR.

Toda essa trajetória política e profissional só foi
possfvel de ser realizada e chegar a bom termo pela fé
inabalável que movimentou a vida desse cidadão gene
roso e aplicado aos seus deveres, que não mediu sacri
freios para servir a comunidade como um todo.

Hoje reverencio sua memória e apenas lamento
que o destino não lhe tenha permitido viver entre nós
por mais tempo e alcançar as premissas do novo sé
culo que se aproxima.

Devotado ao amor ao próximo, sempre sabia o
que queria; temperamento irrequieto, raciocfnio ágil,
memória privilegiada, inteligência fulgurante, lumino-
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coordenação da polltica nacional de educação, arti- O Fundescola tem como objetivos ampliar o
culando os diferentes nfveis e sistemas e exercendo acesso e a permanência das crianças em idade esco-
função normativa, redistributiva e supletiva em rela- lar em todos as séries do ensino fundamental; apri-
ção às demais instâncias educacionais. É manda- morar a gestão das escolas e das secretarias estadu-
mento constitucional que a União exerça essa com- ais e municipais de educação; levar as escolas de en-
petência, "de forma a garantir equalização de oportu- sino fundamental a padrões mfnimos de qualidade.
nidades educacionais e padrão mfnimo de qualidade Trata-se, sem dúvida, de uma proposta concreta de
do ensino mediante assistência técnica e financeira erradicação da pobreza e da marginalização e de re-
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios". dução das desigualdades sociais e regionais, da qual,

O Fundo de Fortalecimento da Escola - por todos os tftulos, o Vale do Jequitinhonha e área
FUNDESCOLA é um dos mecanismos de que dispõe Mineira da Sudene merecem beneficiar-se. É neste
o Ministério da Educação para elevar o padrão das sentido que faço um apelo à sensibilidade do Sr. Mi-
escolas, por meio da compra de materiais e equipa- nistro da Educação, que, com certeza, saberá dar à
mentos ou realização de obras. O programa aplicará, nossa Reivindicação o encaminhamento devido.
nos próximos anos, US$1,3 bilhão - metade recursos Era o que tinha a dizer.
do Tesouro, metade financiamento do Banco Mundial O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pronuncia o
-, na reversão dos problemas de formação de pes- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
soai e na garantia de melhoria global da escola nas putados, na minha vida pública e parlamentar sempre
regiões mais carentes do Norte, do Nordeste e do tive como tarefa diffcil a de prestar homenagem a um
Centro-Oeste. amigo que, depois de muitos anos de convivência, é

O Fundescola adota como filosofia de trabalho a colhido implacavelmente pela morte, deixando para
idéia de que a comunidade que vive o dia-a-dia da es- trás um rastro luminoso de trabalho e amor ao próxi-
cola é quem tem as melhores condições para admi- mo.
nistrar os recursos, investindo-os corretamente, em
projetos que melhorem a administração das escolas,
nos quais se incluem capacitação dos professores e
melhoria de equipamentos. Trata-se, pois, de recur
sos destinados a investimentos vinculados aos insu
mos pedagógicos.

Sr. Presidente, acabamos de requerer à Mesa
que encaminhe ao Sr. Ministro da Educação uma indi
cação no sentido de incluir no programa denominado
Fundo de Fortalecimento da Escola - FUNDESCOLA
os Municfpios do Vale Jequintinhonha e da área mine
ira da Sudene. De fato, a partir da Lei nll 9.690, de 15
de julho de 1998, que incluiu o Vale do Jequintinho
nha e o norte do Espfrito Santo na área de atuação da
Sudene, ficou oficialmente reconhecido que os muni
cfpios dessas duas regiões são um prolongamento do
Nordeste, em razão da existência de padrões comuns
de dificuldades socioeconOmicas, especialmente dos
problemas decorrentes das longas estiagens. Se se
melhanças fundamentais entre o Nordeste do Brasil,
a Região Norte de Minas e o Vale do Jequintinhonha
estão devidamente identificadas, não há por que ex
cluir tais regiões de programas que, mesmo que não
sejam patrocinadas diretamente pela Sudene, inte
ressam à melhori~ das condições de vida de mais ou
menos dois milhões e quinhentas mil pessoas, que vi
vem numa região marcada pela miséria e pela fome,
ocupando aproximadamente 30% do território de Mi
nas Gerais.
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sa e, às vezes até com centelhas que pareciam extra
polar às coisas puramente humanas.

Ao seu lado era um amigo devotado, preocupa
do, alegre, incapaz de uma grosseria, de um gesto
ríspido. Se porventura deixasse escapar uma pala
vra dura ou gesto menos delicado, procurava imedia
tamente demonstrar que nada havia de pessoal. Era
o desabafo natural e humano de quem estava reali
zando seu trabalho.

Por todas essas qualidades, Dr. Sílvio Cunha
Garcia foi médico, amigo e companheiro inesquecí
vel. Seu convívio era um constante aprendizado de
vida. Culto e inteligente, sempre irradiava o saber a
todos que o cercavam.

Por seu devotamento à medicina tornou-se fa
moso pelas excepcionais qualidades de bom profissi
onal e pela bondade de seu coração, sempre aten
dendo com amor e carinho àqueles que necessita
vam de seus cuidados; e, por isso, transformou-se no
médico a que todos queriam bem.

Embora emocionado, sinto-me orgulhoso de es
tar aqui, neste plenário, para enaltecer a figura de um
homem público que foi, ao mesmo tempo, desbrava
dor e herói, sempre dedicado ao Município de Itura
ma, que o recebeu como filho e como líder.

Não diria adeus, mas até o nosso reencontro no
invisível mundo da espiritualidade, meu bom e saudo
so amigo Dr. Sérgio!

Partido

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB
PT
PPB
POT
PMDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

ACRE

PFL
PPB
PPS
PT
PDT
PFL

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 12

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz POT
Eurípedes Miranda POT
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 6

Albérico Filho
Cesar Bandeira

AMAZONAS

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMOB
Presentes de Tocanti~s:3

MARANHÃO
PMDB
PFL

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 6

SRS.

Bloco

AMAPÁ

PSOB
PFL
PTB
PMOB
PFL

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES
DEPUTADOS:

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luciano Castro PSDB
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 6

Badu Picanço
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 5
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Presentes da Paraiba: 6

Presentes do Piaui: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PMDB
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PSDB
PPS
PMDB
PSDB
PSB

PTB
PMDB
PT
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Clementino Coelho PSB
Djalma Paes PSB'
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
Pedro Eugênio PSB
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz NonO PFL
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões

Félix Mendonça
Francisco Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Rocha
Leur Lomanto

Augusto Franco
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

PFL
PFL
PDT
PL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PMDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique
Themlstocles Sampaio
Wellington Dias

Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PFL
Presentes do Maranhão: 4

CEARÁ

PSDB
PL

Antonio Cambraia
Eunlcio Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcantara
Manoel Salviano
Marcelp Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Rommel Feij6
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 15

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PT

Adauto Pereira
Armando Abllio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Inaldo Leitão
Ricardo Rique

Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
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Presentes de Minas Gerais: 31

PUPST/PSU
PMN/PSD

PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

PFL
PFL
PT
PFL
PT
PDT
PSDB
PSDB
PDT
PTB
PMDB
PPB
PCdoB
PDT
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PT
PDT
PDT
PST

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 7

Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dr. Heleno
Eber Silva
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Sampaio
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Mattos Nascimento
Milton Temer
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva

Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 PSDB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT.
Presenes do Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

PMDB
PT
PSDB

Alberto Mourão
Aloizio Mercadante
André Benassi

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PUPST/PSU
PMN/PSD

PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

PPB
PMDB
PT
PSDB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PCdoB
PTB

PFL
PFL
PPB
PSDB
PT
PMDB
PPB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB
PST

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL

Luiz Moreira
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Magalhaes
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Presentes da Bahia: 26

Ademir Lucas
AntOnio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio

Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Lincoln Portela

Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Narcio Rodrigues
OdeImo Leão
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Miranda
Walfrido Mares Guia
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Celso Giglio PTB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PST

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 2

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL

PPB
PDT
PTB
PMDB
PT
PSB
PDT
PFL
PT
PT
PMDB
PT
PT
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PSDB

PFL
PFL
PPB
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PTB
PFL
PT
PMDB
PPB
PPB
PMDB
PPB
PFL

PSDB
PMDB
PMDB
PT
PFL

SANTA CATARINA

PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB

Juquinha
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 5

Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Presentes do Paraná: 16

Affonso Camargo
Airton Roveda
Dilceu Sperafico
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Werner Wanderer

PMDB

PSB/PCdoB

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Maria Abadia PSDB

PUPST/PSU Pedro Celso PT
PMN/PSD Ricardo Noronha PMDB

Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS

PUPST/PSU
PMN/PSD

Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Genofno
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine Poselia
Luiz Antonio Fleury
Marcelo Barbieri
Michel Temer
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio D6ria
Silvio Torres
Teima de Souza
Xico Graziano
Zé Indio
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 44
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João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riefa PTB
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 298 Srs. Depu
tados.

Passa-se à Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
Projeto de Lei Complementar

NQ 248-A, de 1998, do Poder Executivo.
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei Complementar nJl248, de 1998, que discipli
na a perda de cargo público por insuficiência de
desempenho do servidor público estável, e dá
outras providências; tendo parecer da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação, com substitutivo, contra
os votos dos Deputados Vivaldo Barbosa e Va
nessa Grazziotin. Com complementação de
voto do Relator.(Relator: Sr. Luciano Castro.)
Pendente de parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
retira, de ofício, esse projeto, já que temos feito reu·
niões de Líderes para chegar a um consenso. Ele virá
à pauta na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

- 2-
Projeto de Decreto Legislativo nll 40-A, de 1999.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 40, de 1999, que
aprova o texto do Acordo sobre Transferên
cia de Presos, celebrado entre o Governo
da República Federativa do' Brasil e o Go
verno do Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlanda do Norte, em Londres, em 20 de
agosto de 1998; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
(Relator: Sr. Moreira Ferreira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.

Passa-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Vou sub
meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nll 40
de 1999

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Transferência de Presos, celebrados entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã·Bretanha e da Irlanda do Nortew,
em Londres, em 20 de agosto de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido cordo, bem como quais
quer ajuste complementares que, nos termos do inci
so I do Art. 49 da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional.

Art. 2{l Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Lrderes?

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota pela
aprovação.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - S'). Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota favoravelmente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
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o SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisi1io do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permaanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NIl40-B, DE 1999

Aprova o texto do Acordo sobre
Transferência de Presos, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, em
Londres, em 20 de agosto de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 11 Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Transferência de Presos, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte,
em Londres, em 20 de agosto de 1995.

Parágrafo único. Ficam sujeitos á aprovaçi1io do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Geovan Freitas, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha.

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NIl10S-A, DE 1999
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nll 10S, de 1999, que
aprova a participação do Brasil no Fundo de
Meio Ambiente Global "Global Environment
Facility - GEF" Reestruturado, com contri-

buição inicial equivalente a Direito Especial
de Saque - DES 4 milhões, bem como a
participação em futuras contribuições que
venham a ser aprovadas pelos paises mem
bros de acordo com os termos do instru
mento; tendo pareceres das Comissões: de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias pela aprovação (Relatora: Srll Fáti
ma Pelaes); e de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (Relator: Sr. Ney Lo
pes). Pendente de parecer da Comissão de
Finanças e Tributação.

Prazo vencido em 7-6-99.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 117,

inciso VI, do Regimento Interno, a retirada
da Ordem do Dia do Projeto de Decreto Le
gislativo nll 10S-A, de 1999.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. 
Assina o nobre Líder do PPB, Deputado Odelmo
Leão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
um assunto que tem mexido muito com a opinião pú
blica é o aumento dos preços dos remédios.

Estou encaminhando á Casa requerimento de
urgência para a tramitação do projeto de resoluçi1io de
autoria do Deputado Nélson Marchezan, que preten
de criar CPI para analisar o aumento dos preços dos
medicamentos. É uma medida que a Câmara dos De
putados precisa apoiar.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje, 5 de agos
to, é o Dia Nacional da Saúde, mas nada temos a co
memorar. Ao contrário, a sociedade brasileira se sur-



Agosto de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 6 32511

preende com o aumento dos preços dos remédios - Nós, que lutamos pelo Fundo Nacional de
o quarto este ano -, que chegou a mais de 100% no Transportes, sabemos que precisamos resolver o
caso de alguns medicamentos básicos para a popula- problema com a multimodalidade, pois não pode ha-
ção. ver um s6 modal nessa área.

Falta ao Ministério da Saúde a iniciativa de di- Esse projeto vem no sentido de regulamentar os
vulgar a obrigatoriedade da prescrição do nome far- pedágios, para evitar a situação em que se encon-
macológico dos medicamentos e também a de fiscali- tram as Regiões Sul e Sudeste de nosso País.
zar as indústrias farmacêuticas para que esse nome O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden-
conste das embalagens. Além disso, falta também te, peço a palavra pela ordem.
um incentivo para a compra de medicamentos gené-
ricos. Países que se utilizam desses genéricos diminuí- O SR. PRESIDENTE (ThemístocJes Sampaio)-
ram em até 40% o custo dos medicamentos para o Tem V. Ex

ll
a palavra.

povo. O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
De 17 de junho, quando voltou a ser cobrada, ordem. Sem revisão o orador.) - Sr. Presidente, as

até o final do mês, a CPMF conseguiu arrecadar mais medidas tomadas pelo Governador de São Paulo,
de 300 milhões de reais. No mês de julho próximo Mário Covas, deixaram o País estarrecido, pois S. Exll

passado arrecadou mais 700 milhões de reais, totali- promete beneficiar com incentivo fiscal as pequenas
zando 1 bilhão de reais, sendo que 0,20% deveria ser e médias empresas que comprarem preferencialmen-
destinado à Saúde. te produtos feitos em São Paulo.

Estamos encaminhando requerimento de infor- Naturalmente, essa medida conflita com o prin-
mações ao Ministério da Saúde para saber quanto foi cípio federativo e com a própria Constituição brasilei-
gasto, no primeiro semestre deste ano, do que estava ra, que em seu art. 52 é bem clara ao proibir a fixação
disposto no Orçamento e em quanto contribuiu essa de impostos em virtude da origem ou destino dos pro-
parcela da CPMF para o setor. dutos. Como as pequenas empresas já pagam de for-

Dou uma contribuição positiva, neste Dia Nacio- ma globalizada os seus impostos, é claro que, ao re-
nal da Saúde: sou testemunha dos resultados positi- duzi-Ios, o Governador fere de maneira indireta a
vos do projeto Cidades Saudáveis, da Organização Constituição Federal.
Mundial de Saúde, que tem alcançado cidades como O mais grave, Sr. Presidente, é que o Estado
Amadora, em Portugal; Barcelona, na Espanha; To- mais rico e mais importante da Federação está, dessa
ronto, no Canadá; Ciudad Juarez, no México, entre forma, prejudicando todos os demais Estados, num
outras, que pretendem um novo estilo de vida para os momento de crise e desemprego. E São Paulo se de-
seus cidadãos. senvolveu à custa do esforço do País inteiro, até dos

O Ministério da Saúde tem a obrigação de lutar migrantes nordestinos.
contra o aumento do preço dos medicamentos, o que Sr. Presidente, esta Casa não pode ficar apenas
prejudica o povo brasileiro. aguardando que a reforma tributária venha solucionar

Muito obrigado. esse tipo de problema. Ouvi declarações do Presi
dente desta Casa encaminhando a discussão nesse

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa sentido, mas creio que não podemos esperar tanto,
a cadeira da presidência, que é ocupada enquanto São Paulo pratica esse tipo de ação agres-
pelo Sr. Themfstocles Sampaio, § 2.2 do art. siva à Federação.
18 do Regimento Interno. A sugestão que faço é que as Lideranças dos

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, partidos, mas também as Lideranças das bancadas
peço a palavra pela ordem. estaduais dos Estados mais prejudicados por isso, a

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - começar por Minas Gerais - e queria dizer que o Go-
Tem V. Exll a palavra. vernador Itamar Franco tomou medidas corajosas,

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or- até judiciais, contra isso -, também assumam res-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca- ponsabilidade nesse sentido.
minho à Mesa um projeto que trata dos pedágios. To- Espero que as bancadas dos Estados mais pre-
dos acompanharam a greve dos caminhoneiros, com judicados, como Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do
os quais somos solidários. Ao mesmo tempo, defen- Sul e outros, possam dirigir-se ao Presidente da Casa
demos nesta Casa que o pedágio não seja um impos- para que haja uma ação política no sentido de contor-
to a mais em nosso País. nar o impasse não só de São Paulo contra Minas,
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mas de São Paulo contra a Federação brasileira, em
especial contra os Estados mais pobres.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)
Tem V. Exll a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Nação inteira assistiu, há poucos dias, à greve dos
caminhoneiros, que parou o País. O Presidente da
República fez algumas concessões aos caminhonei
ros que chamo de paliativas, até porque tão-somente
manteve a aparência - a começar, por exemplo, pelo
aumento dos combustíveis. Disse o Presidente que
não iria aumentar os combustíveis;·no entanto, é ago
ra noticiado pela imprensa nacional que o Governo
está aumentando a gasolina e o óleo diesel em mais
de 9%. Ou seja, o aumento acumulado vai chegar, só
neste ano, a 50%, e o Governo não desmente. Como
sabemos que a inflação do período é de 5%, esse au
mento é mil por cento maior que a inflação do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Isso nos deixa
estarrecidos.

Como é posslvel um caminhoneiro sobreviver
neste País, com esse aumento dos custos da produ
ção, dos custos dos mecanismos necessários para
que possam transportar? É a gasolina, é o pneu, é a
manutenção do veículo, enfim, é um verdadeiro infer
no. Os nossos caminhoneiros estão pagando caro. E
não só eles, mas a sociedade como um todo, pois,
com o aumento do combustível, todos nós pagamos.

E o que me deixa indignado, estupefato, é o f~to
de o Presidente ainda afirmar que não há inflação no
Brasil. Mas como, se a gasolina aumenta, se o diesel
aumenta, se os remédios aumentam, se tudo aumen
ta neste País? Então, queremos registrar o nosso pro
testo e a nossa indignação.

Como forma de manifestar a nossa ação positi
va, no sentido de um gesto prático em favor dos cami
nhoneiros, estamos apresentando um projeto que
concede isenção de IPI para a aquisição de cami
nhões por autônomos, para transporte de carga por
um único veículo. É a maneira que temos de propiciar
aos caminhoneiros alguma condição de sobrevivên
cia. Já que pagam pedágio, já que pagam óleo diesel
com aumento praticamente mensal, já que arcam
com altos custos, que pelo menos o Governo tenha
essa sensibilidade, para não acabar com a categoria
dos caminhoneiros.

Essa é uma preocupação minha, até porque eu
mesmo, há pouco tempo, era caminhoneiro. Eu tinha
um caminhão e acabei vendendo-o, porque hoje é im-

possível se manter pagando os custos exigidos pelo
Governo, especialmente considerando o preço dos
fretes, que são irrisórios, para n~o dizer uma indigna
ção.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. ExA a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, comunico a esta Casa que ontem proto
colei junto à Comissão de Direitos Humanos um re
querimento solicitando a manifestação da mesma no
que diz respeito aos "brasiguaios".

Há décadas, grupos de brasileiros foram leva
dos ao Paraguai para fazer a expansão agrícola da
quele país, na divisa com o Brasil. Hoje esses brasile
iros, que lá vivem há mais de dez anos, são vítimas de
perseguição da polícia e dos grandes produtores pa
raguaios. Eles são assassinados, perseguidos e ex
pulsos de suas casas, chegando ao cúmulo de cida
dãos brasileiros portadores de deficiências que vivem
no Paraguai serem jogados aos porcos para serem
assassinados, mordidos e consumidos pelos mes
mos.

Pedimos à Comissão que discuta a situação dos
"brasiguaios", para que possamos fazer gestões junto
ao Ministério das Relações Exteriores a fim de que o
Brasil se manifeste na defesa desses cidadãos brasi
leiros que lá vivem e estão sendo vítimas dessa per
seguição.

O SR. LUIZ MAINARDI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exll a palavra.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, produtores gaúchos de arroz,
numa atitude extrema, estão bloqueando a entrada
do produto argentino e uruguaio no Brasil. A atitude
visa barrar a ampliação da cota de importação do ar
roz produzido nos parceiros de Mercosul.

O bloqueio do arroz argentino e uruguaio, mais
que uma tentativa de reverter o declínio do preço do
produto - que já foi carro-chefe do setor primário gaú
cho -, é uma atitude desesperada e um protesto con
tra a falta de perspectivas de nossa agricultura.

O Brasil, nos últimos anos, perdeu muito em
competitividade com relação a seus parceiros do
Mercosul, em razão da disparidade dos preços das
máquinas e implementas agrlcolas (de 14% a 40%
mais caros aqui do que nos demais países do Merco-
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VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão.

O SR. PRESIDENTE ( Themístocles Sampaio)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

Atualmente, os baixos preços de comercializa
ção do arroz não são capazes de cobrir minimamente
as despesas de produção. Adescapitalização do pro
dutor nacional e à absoluta carência de uma politica
para o setor - peculiares do Plano Real - aliam-se
causas externas e internas para agravar ainda mais a
difícil situação de nosso produtor.

Internamente, segundo o pesquisador brasileiro
Eduardo Eugênio Spers (Zero Hora, 4 de agosto de
1999), as causas do reduzido preço de comercializa
ção do arroz gaúcho são: a dificuldade de agregar va
lor ao produto, a diminuição do consumo e a competi
ção com o arroz de sequeiro.

Além dessas importantes motivações, consta
ta-se também uma queda do preço do produto em
todo o mundo, diante da concorrência, em âmbito
mundial, com a produção subsidiada de países como
Tailândia e Estados Unidos.

Como se pode observar, Sras. e Srs. Deputados,
os seguidos anos de ausência de politica agrícola e
de abertura desmedida do mercado nacional fazem,
agora, sentir seus efeitos devastadores para a econo
mia do Rio Grande do Sul, especialmente para a sua
porção mais pobre, assentada na atividade primária 
a Metade Sul.

O que estamos a presenciar, Sras. e Srs. Parla
mentares, é que a âncora verde do real não tem mais
o que afundar. E não se trata apenas de uma figura de
linguagem, mas sim de vidas, familias, perspectivas e
do futuro de comunidades inteiras à deriva.

Presentes de Roraima: 2

PSB/PCdoB
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PIAuí

PFL
PMDB
PFL
PFL

PARÁ

PMDB
PTB

ACRE

PFL

CEARÁ

PMDB
PSDB
PSDB

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 6

Aníbal Gomes
Arnon Bezerra
Ubiratan Aguiar
Presentes do Ceará: 3

Heraclito Fortes
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Presentes do Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL .
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

RONDÔNIA

Carlos Cury PPB
Confúcio Moura PMDB
Marinha Raupp PSDB
Presentes de Rondônia: 3

TOCANTINS

AntOnio Jorge PFL
Igor Avelino PMDB
Presentes do Tocantins: 2

José Priante
Josué Bengtson
Presentes do Pará: 2

Hildebrando Pascoal
Presentes do Acre: 1

PUPST/PSU
PMN/PSD

RORAIMA

PFL
PL

Muito obrigado.

Francisco Rodrigues
Robério Araújo

PARAíBA

PMDB
PFL

Damião Feliciano
Efraim Morais

AMAPÁ

PSDB
PSDB

Antonio Feijão
Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 2
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PSB/PCdoB

PLlPST/PSLI
PMN/PSD

PSB/PCdoB
PUPST/PSLI

PMN/PSD
PFL
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PL

PSDB
PT
PPB
PPB
PPB
PSDB
PT
PT
PSB
PL

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Nair Xavier Lobo
Zé Gomes da Rocha

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB

Presentes do Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Paulo Octavio PFL

Presentes do Distrito Federal: 3

GOIÁS

PMDB
PSDB
PMDB
PMDB

Medeiros
Milton Monti
Paulo Lima
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Valdemar Costa Neto

Presentes de São Paulo: 16

Presentes de Goiás: 4

Alberto Goldman
Antonio PaJocci
Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
Cunha Bueno
Emerson Kapaz
João Paulo
José Machado
Luiza Erundina
Marcos Cintra

Dino Fernandes PSDB
Eduardo Paes PFL
Fernando Gabeira PV
Jorge Wilson PMDB
Ricardo Maranhão PSB

Presentes do Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

PSB/PCdoB
PUPST/PSU

PMN/PSD
PUPST/PSLI

PMN/PSD

BAHIA

PT
PFL
PFL
PFL

SERGIPE

PT
PSDB

ALAGOAS

PSB
PMN

PSD

Jaques Wagner
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Paulo Braga
Presentes da Bahia: 4

Marcelo Déda
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Ayrton Xerêz PSDB

Luiz Dantas

MINAS GERAIS

Carlos Mosconi PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Glycon Terra Pinto PMDB
Jaime Martins PFL
Nilmário Miranda PT
Romeu Anizio PPB
Ronaldo Perim PMDB
Virg!lio Guimarães PT
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 11

Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

Givaldo Carimba0
João Caldas

Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Joel De Hollanda PFL
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 4
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RIO GRANDE DO SUL

Roberto Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 11

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Raimundo Colombo PFL
Presentes de Santa Catarina: 2

PSDB

PUPST/PSLI
PMN/PSD

ACRE

PT

AMAZONAS

PSDB
PPB

TOCANTINS

PMDB
PPB
PSDB

Arthur Virgflio
Luiz Fernando
Total de Ausentes: 2

RONDÔNIA

PFL

Nilson Mourão
Total de Ausentes: 1

Freire Júnior
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Total de Ausentes: 3

Expedito Júnior
Total de Ausentes: 1

Roberto Rocha PSDB
Total de Ausentes: 8

CEARÁ

Chiquinho Feitosa PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa PFL
Total de Ausentes: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Remi Trinta PL

PUPST/PSU
PMN/PSD

PDT
PMDB
PDT
PMDB
PT
PT
PT
PST

PARANÁ

PSDB
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PPS
PFL
PFL

Basilio Villani
Dr. Rosinha
Hermes Parcianello
José Borba
Luiz Carlos Hauly
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Presentes do Paraná: 9

Alceu Collares
Cezar Schirmer
Enio Bacci
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Paulo José Gouvêa

DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHORES:

PUPST/PSLI
PMN/PSD

João Colaço
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar

Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Total de Ausentes: 2

PERNAMBUCO

PMDB
PFL
PSL

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 1

PARAíBA

PMDB
PPB

Bloco

PSB/PCdoBPSB

PARÁ

PFL
PMDB
PSDB

Partido

AMAPÁ

Evandro Milhomen
Total de Ausentes: 1

Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Nicias Ribeiro
Total de Ausentes: 3
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SAOPAULO

Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus

Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Severino Cavalcante
Total de Ausentes: 8

PSDB
PST

PFL
PPB
PPB

PUPST/PSLI
PMN/PSD

João Mendes
Mareio Fortes
Paulo Baltazar
Roberto Jefferson
Vivaldo Barbosa
Total de Ausentes: 8

PMDB
PSDB
PSB
PTB
PDT

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PTB
PMDB

PCdoB
PT
PSDB
PPS
PSDB
PFL
PFL
PT
PPB
PPB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PPB
PFL

Ricarte de Freitas PSDB

Total de Ausentes: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad
Waldemir Moka

Total de Ausentes: 2

PARANÁ

PFL
PSDB
PPB
PSDB
PSDB

Abelardo Lupion
Chico da Princesa
José Janene
Max Rosenmann
Odflio Balbinotti

Aldo Rebelo
Angela Guadagnin
Antonio Kandir
João Hermann Neto
José de Abreu
Maluly Netto
Moreira Ferreira
Professor Luizinho
VadãoGomes
Wagner Salustiano

Total de Ausentes: 10

MATO GROSSO

Euler Morais
Gerovan Freitas
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Robe~o Balestra
Ronaldo Caiado

Total de Ausentes: 8

PSB/PCdoB

PLlPST/PSLI
PMN/PSD

BAHIA

PMDB
PCdoB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PPB

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB

EspíRITO SANTO

PTB
PSDB
PTB

Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
João Almeida
Jorge Khoury
José Lourenço
José Ronaldo
Jutahy Junior
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 9

Aécio Neves
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Lael Varella
Maria Elvira
Mário de Oliveira
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Saraiva Felipe
Silas Brasileiro
Vittorio Medioli
Total de Ausentes: 11

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Total de Ausentes: 1

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Bispo Rodrigues PL

Magno Malta
Marcus Vicente
Max Mauro
Total de Ausentes: 3

Eurico Miranda PPB Total de Ausentes: 5
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PT
PPB
PMDB

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darclsio Perondi PMDB

Esther Grossi
Júlio Redecker
Osvaldo Biolchi
Total de Ausentes: 4

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 16 minutos.)

Ata da 121ª Sessão, em 5 de agosto de 1999
Presidência dos Srs.: Jaques Wagner, 30 Secretário, Giovanni Queiroz, 10 Suplemente de

Secretário, Enio Bacci, § 20 do artigo 18 do Regimento Interno, Ivan Valente,
Carlito Merss, Saulo Pedrosa

I - ABERTURA DA SESSÃO
(14 HORAS)

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Havendo
número regimental.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro inicamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. ANTONIO JORGE, servindo como 2° Se

cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se á
leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Deputado Antonio Palocci.
O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, desejo rapidamente falar sobre alguns as
suntos fundamentais em pauta no Congresso Nacio
nal. Um deles é a reforma tributária, uma das mais im
portantes decisões que o Pais espera deste Congres
so. E o outro tema em debate, recentemente apre
sentado pelo Senado Federal e que há muitos anos
vem sendo muito debatido por nossa bancada, é o
combate à miséria, os projetos de inclusão social.

Desejo inicialmente destacar a importãncia da
primeira versão do relatório apresentado pelo Relator

M'.'::.sa Demes sobre a reforma tributária. O Relator
apresentou uma primeira versão do seu relatório e a
colocou na Internet para debate público. E a Comis
são vem recebendo inúmeras contribuições da socie
dade a respeito dessa importante reforma. Nesse re
latório o Deputado Mussa Demes indica uma impor
tante direção para a empresa nacional, o que pode
nos mostrar o caminho para a desoneração dos pro
dutos exportáveis e, através da reforma tributária, cri
ar uma maneira de o País crescer economicamente.

O Brasil precisa urgentemente de crescimento
econômico, geração de emprego e de renda. A refor
ma tributária é tarefa inadiável que a sociedade espe
ra do Congresso Nacional.

Há também importantes questões relativas à mo
dificação de tributos que incidem em cascata, como a
Cofins, o PIS e a Contribuição sobre o Lucro Liquido.
No relatório, propOe-se a extinção desses impostos de
efeito cumulativo, substituindo-os por uma única contri
buição social geral, o que poderá trazer racionalidade à
arrecadação tributária, combater a sonegação, a eva
são fiscal e dar melhor garantia à seguridade social.

A bancada do PT trabalhará em duas outras
questões fundamentais da reforma tributária. Uma de
las diz respeito ao pacto federativo. É preciso que a re
forma tributária restabeleça o pacto federativo em con
dições sadias. Esta Casa não pode deixar que o País
continue a ter uma política tributária centralizada.

Outro aspecto não menos fundamental é o que
diz respeito à distribuição de rendas, ao caráter re
gressivo da nossa politica tributária. No relatório
consta a proposta de imposto de renda negativo, um
importante passo para a construção de uma polftica
tributária progressiva e não regressiva como hoje.

É necessário consolidar impostos arrecadados
dos setores empresariais mais ricos, e também da po-



32518 Sexta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

pulação, para que se possa atender aos 30% que re
cebem menos do que um salário mínimo.

Com efeito, Sr. Presidente, 1% da nossa popu
lação detém 53% do patrimônio nacional, patrimônio
esse avaliado em 1,3 trilhão, e sobre ele recai parcela
muito pequena de impostos, em alguns casos uma ar
recadação até desprezível, como é o caso do Imposto
Territorial Rural, que não arrecadou mais de 300 mi
lhões no ano passado. Ou seja: a grande proprieda
de, os grandes bancos, as grandes entidades finan
ceiras têm pago muito pouco Imposto de Renda em
detrimento do assalariado, que tem descontado na fo
lha de pagamento a sua contribuição.

Basta lembrar que, em 1998, a Receita Federal
arrecadou com o Imposto de Renda retido na fonte do
assalariado 14,7 bilhões, enquanto na fonte do capital
12,3 bilhões.

Essa grande injustiça tributária precisa ser corri
gida nessa reforma, principalmente se implantados
os impostos solidariedade, sobre grandes fortunas, o
progressivo sobre o grande patrimônio e a idéia do
Imposto de Renda negativo.

É fundamental para a garantia do crescimento
econômico que o Brasil possa dar a esses 30% da po
pulação brasileira, que ganha menos de um salário
mínimo, a condição de ser consumidor, pois o Brasil
está excluindo grande parcela da sociedade de obter
o mínimo para sua subsistência e de consumir gêne
ros de primeira necessidade, como os da alimenta
ção, do vestuário, e assim por diante.

Por isso faço esse registro a respeito da reforma
tributária e dos projetos de inclusão social.

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Deputados,
quero registrar a presença neste plenário da Deputada
Estadual Tênia Rodrigues (PT - RJ), uma companhe
ira de luta. Estivemos juntas durante quatro anos, na
Assembléia Legislativa.

A Deputada Estadual Tênia Rodrigues está hoje
em Brasília com uma comissão de cinco universidades
federais e de duas universidades estaduais que repre
senta o Movimento SOS Hospitais Universitários.

Essa comissão está em Brasília para duas au
diências da maior importancia que faço questão de
deixar registradas nos Anais desta Casa: às 15h com
o Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e às
18h com o Ministro da Saúde, José Serra. Ambos re
ceberão documentos do Sindicato dos Médicos, do
Cremerj e desses diretores de hospitais, que relata
rão as condiçOes precárias de funcionamento de hos
pitais universitários, que têm como função não só a

responsabilidade do ensino, mas também a da pes
quisa.

A falta de condições de funcionamento desses
hospitais - falta de pessoal, de equipamentos e de re
cursos - está inviabilizando o cumprimento de sua
função maior: a educação de toda uma geração de
profissionais.

Precisamos defender os hospitais universitários
para que a formação desses profissionais seja, acima
de tudo, de qualidade e para que haja, por parte do
Governo, os investimentos constitucionais necessários
a fim de que se resgate a credibilidade da educação
pública neste País.

Quero, também, nesta oportunidade, solidari
zar-me com os funcionários da Fundação Nacional de
Saúde, que estão durante toda esta semana em Bra
sília, fazendo contatos com todas as bancadas, no
sentido de que se resgate também o vínculo que tive
ram durante mais de dez anos com o Governo Federal.
Esses funcionários foram demitidos numa tentativa
do Governo de extinguir a Fundação Nacional de
Saúde.

Temos acompanhado de perto as negociações
que estão sendo feitas e estamos nos empenhando
para que esses profissionais tenham suas carreiras
consideradas como exclusivas do setor público.

Sabemos que a fiscalização da saúde não é fei
ta por nenhum órgão da iniciativa privada. Por isso,
neste momento, estamos fazendo também a defesa
da inclusão dessas carreiras nas carreiras típicas de
Estado para que possamos garantir a estabilidade
desses funcionários, juntamente com os do Poder Ju
diciário, o que já está previsto no projeto do Governo.

Aproveito para solicitar que, na próxima sema
na, quando esta Casa votará o projeto da demissão
de servidores estáveis por insuficiência de desempe
nho, os Parlamentares façam uma avaliação profun
da do que está previsto no inciso 111 do § 12 do art. 41
da Constituição Federal, que diz:

Art. 41 ..
§ 1° .
111 - mediante o procedimento de ava

liação periódica de desempenho, na forma
da .lei complementar, assegurada ampla de
fesa.

Entendemos que esse "procedimento de avalia
ção periódica de desempenho" ferirá frontalmente a
garantia da ampla defesa, porque no nosso entendi
mento é o processo administrativo que a garante.

O modo como se vai proceder a essa avaliação
precisa ser profundamente questionado, porque é
preciso saber-se quem irá fazer essa avaliação e é



Eis alguns trechos da carta do Banco Central:
• O resultado de auditoria realizada

pelo Banco Central em 1997, com data base
em 31/10, revelou profunda deterioração
das condições econômico-financeiras do
Conglomerado Besc.

• Como conseqOência, em 19 de mar
ço de 1999, foi firmado por diretores do
Besc o termo de Comparecimento, o qual
apontava a necessidade de ajustes da or
dem de R$652 milhões, sendo R$357 mi
lhões de ajustes regulamentares e R$ 295
milhões de ajustes técnicos, com compro
metimento patrimonial e a decorrente invia
bilidade do saneamento do banco.

• A correspondência Presi/seger 
99/0167, de 05 de abril de 1999, levou à
nova fiscalização do Banco Central, quando
foram alterados os valores do Termo de
Comparecimento, resultando em um total de
ajustes regulamentares e R$ 511 milhões
de ajustes técnicos. O comprometimento
também apontou comprometimento deficitá
rio na gestão da Fusesc..

• Os novos números foram comunica
dos ao Conselho de administração do Besc,
em 1.2 de junho de 1999. Em resposta, foi
apresentada ao Banco Central uma nova
proposta de Capitalização , Saneamento e
Compromisso de Gestão para o Besc. A es
tratégia da capitalização apresentada envol
veu valores não previstos no contrato origi
nai, sugerindo seu financiamento pela
União, prevendo, ainda, mediadas de diffcil
implementação.

• Como o Banco Central considerou
tecnicamente inviáveis as propostas feitas
pela direção do Besc, comunicou no dia 30
de julho de 1999 ao Governo do Estado a
necessidade de partir para a federalização
da instituição catarinense. Através dos no
vos prazos estabelecidos pela Medida Pro
visória n° 1.900-40, de 29-7-99 a 31-8-99, o
Banco Central aponta a solução para evitar
a liquidação extrajudicial, o compromisso de
gestão junto ao Banco Central, prevendo a
aquisição do controle acionário do Besc
pela União.
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preciso também haver a conscientização de que o de- financeiro, coloca em risco outros bancos
sempenho implica uma série de fatores que extrapo- não é simples. Essa carta é um blefe d~
Iam o indivIduo, como, por exemplo, as condições de Banco Central, e Amim age em combinação
trabalho, as limitações da instituição etc. com eles.

Por isso, é preciso que haja por parte deste Ple
nário, no meu entendimento, uma posição firme em
defesa da garantia da estabilidade para o servidor pú
blico, a fim de que os governantes de plantão, muitas
vezes sem nenhum compromisso com a qualidade do
serviço público, não venham a transformar essa lei
num instrumento de perseguição, o que nós condena
mos.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB -SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, segundo notIcias veiculadas nos jornais,
Santa Catarina, A Notícia e o Diário Catarinense o
Banco Central enviou carta para o Governador 'do
Estado de Santa Catarina. O Presidente do Banco
Central, Sr. Armlnio Fraga, determinou que o Gover
no de Santa Catarina tomasse imediatas providênci
as para viabilizar, até o próximo dia 30, o enquadra
mento do Estado na Medida Provisória, n°
1.900-40/99, que incentiva a redução da presença do
setor público estatal na atividade finanéeira bancária.
A federalização do Besc, segundo o Banco Central, é
a única hipótese plauslvel para se evitar a liquidação
extrajudicial das instituições componentes do conglo
merado.

Foi enviado no último dia 2, à Assembléia Legis
lativa, um projeto de emenda que suprime o art. 149
da Constituição Estadual, que vai permitir a federali
zação do Besc. Após a federalização, o Besc poderá
ser privatizado.

Matéria publicada no Diãrio Catarinense colo
ca o depoimento de alguns Parlamentares Estaduais
e o Sindicato dos Bancários:

A possibilidade de liquidação do Besc
não existe.... Nem 1% de chance real da li
quidação ocorrer. Fala-se nisso apenas
para pressionar psicologicamente a socie
dade e os funcionários do banco.

(...) Eles acham que a carta apresenta
da à imprensa pelo Governador Esperidião
Amim foi forjada.

Não é uma carta digna de um Banco
Central do Brasil. Ela quase não tem dados
técnicos, só polfticos. Nós achamos que
essa carta foi escrita aqui, no Palácio Santa
Catarina, e apenas assinada por Armlnio
Fraga. Essa carta é apenas um resumo de
tudo que saiu na imprensa nos últimos me
ses. (...) A liquidação é nefasta ao sistema
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Nobres Colegas, o interesse de privatizar/federa- neira mais livre, a fim de que tivesse a representaçao
Iizar o Banco do Estado de Santa Catarina, como se mais autêntica posslvel.
vê, é só dos Governos Federal e Estadual; a Depois de algumas eleiçOes diretas, depois da
Assembléia Legislativa não tem interesse de federa- vivência de um perlodo chamado de democracia for-
lizar o Besc. mal, fica claro que ainda falta muito para que a repre-

Temos é que continuar dialogando com o Banco sentação popular se dê de forma autêntica.
Central e tentar, juntos, com a bancada Catarinense Percebemos com freqüência uma enorme des-
aqui no Congresso Nacional, arranjar outra solução conexão entre as aspirações populares - aquilo que
viável, para que os catarinenses não percam uma ins- se esperava durante o perlodo eleitoral, as premes-
tituiçao de tão grande valia, até porque comprovada- sas de campanha, as posturas de candidato - com o
mente o banco é importante e viável. que ocorre posteriormente no exerclcio do poder,

Se perdermos o Bese, como ficarão os Municlpios quer no Poder Executivo, quer nos Legislativos.
pequenos que só possuem uma agência bancária A democracia precisa ser aprofundada. Após a
(Bese) para poder pagar o aposentado, movimentar as conquista do direito á eleiçao, deverlamos lutar pelo
contas do comércio e da indústria local, financiar os direito de o povo soberanamente revogar os manda-
agricultores, pequenas e médias empresas? Como fica- tos. O direito á eleição se completa com o direito á
fao os bancários? lfao surgir mais desempregados... "deseleiçêo". Quem pode eleger pode também "dese-

Essas questões têm que ser novamente levan- leger". Quem se sentir traldo no exerclcio da sua re-
tadas, objetivando-se evitar maiores prejulzos à nos- presentação pode ter o direito de revogar esse man-
sa sociedade diante de uma diflcil decisão política, dato.
como já ocorreu em outras oportunidades, como, por Creio que essa tese deveria ser acolhida por
exemplo, a nova situaçêo do Ipesc. esta Casa e estendida a todas as instancias da repre-

Segundo o Presidente do Sindicato dos Estabe- sentação poUtica. Vamos trabalhar conjuntamente
lecimentos Bancários de Tubarão e Região, Sr. em uma emenda á Constituiçao brasileira, para que
Armando Machado Filho, a angústia dos colegas ban- possamos dar esse passo adiante.
cários está passando dos limites; há, inclusive, pro- No Brasil, existe uma vanguarda na informatiza-
posta aos colegas solicitando-lhes envio de cartas ção. Na medida em que o voto eletrOnico se universa-
aos Deputados para aprovar a federalizaçêo do Besc. Iiza, há maior facilidade para que sejam realizados
Isso é considerado por nós (sindicatos) como golpe plebiscitos, consultas diretas e referendos sobre pro-
com vistas a privatizar o banco aos poucos. jetos de lei, leis em vigor e revogaçao de mandatos.

Este Deputado e algumas lideranças do PMDB, Isso colocaria o Brasil na vanguarda poUtica, pois o
reunidos aqui em Brasllia, decidimos propor ao povo tomaria em suas próprias mãos a efetiva condu-
PMDB de Santa Catarina, na reunião que deveremos ção do processo político.
ter no próximo dia 9 de agosto, em Florianópolis, o fe- De certa maneira, o ano eleitoral transfor-
chamento da questão contra a federalizaçêo, por en- mou-se em algo falso. Realizam-se obras para serem
tendermos que não está clara a intenção dos Gover- inauguradas em época de eleiçêo, sem se preocupa-
nos Federal e Estadual. Até porque estamos defen- rem com a entressafra. O eleitor nAo é levado a se
dendo a continuidade do diálogo, objetivando a ma- lembrar em quem votou, especialmente no que se re-
nutençao do nosso banco. fere ao voto p~ilfa os Legislativos.

Apelo aos nobres Parlamentares que nos aju- A idéia de revogação de mandato no Brasil é
dem a manter uma das coisas considerada sagrada tecnicamente posslvel. Do ponto de vista de custos,
pelo nosso povo catarinense, que é o Banco do Esta- com a informatização, uma eleiçêo toma-se cada vez
do de Santa Catarina - BESC. mais barata.

Era o que tinha a dizer. Temos de superar a fase de, por qualquer moti-
O SR. VIRGILlO GUIMARÃES (PT - MG. Sem vo, fazermos um impeachment. Esse instrumento

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 81'S. De- deve ser preservado para casos de crimes de respon-
putados, a Naçêo brasileira lutou durante o período sabilidade. Mas e os casos de incompetência, os ca-
autoritário pelos direitos polfticos fundamentais, den- sos de traição, de descumprimento das promessas
tre eles, evidentemente, o de eleger livremente os de campanha? E os escândalos ocorridos em se-
seus governantes e o da liberdade partidária, para qüência nos Legislativos municipais, que vemos a
que pudesse eleger também os Parlamentos da rna- cada dia nas páginas dos jornais? O povo não tem o
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direito de interromper os mandatos desses Parlamen- sa salarial é consumido no pagamento de 55 impos-
tares? tos diferentes, sendo que alguns impostos federais

Creio que deveríamos inserir na nossa Constitu- recaem sobre todas as etapas da cadeia produtiva,
ição este avanço: a revogabilidade dos mandatos por fazendo com que se pague imposto sobre imposto,
um percentual do eleitorado brasileiro, por exemplo, gerando o famoso "efeito cascata".
10% do eleitorado nacional, 15% do estadual, 10% do Esse sistema é especialmente perverso quando
municipal ou 20%, no caso dos municípios menores. pensamos na alimentação dos brasileiros. Afinal, no
Poderíamos convocar um plebiscito para esse fim, preço de um alimento processado, mais de um terço
mesmo para decidir sobre a realização de uma nova corresponde à incidência cumulativà de tributos.
eleição. Assim, cada governante teria sobre si uma São treze impostos federais, estaduais e muni-
fiscalização direta e eficaz dos seus representados. cipais, de produção, circulação e venda e mais 31 ta-
Para que o Parlamento não fosse excluído desse pro- xas e contribuições diversas, incidentes sobre as pes-
cesso, o que representaria uma atitude um tanto fari- soas físicas e jurídicas vinculadas direta ou indireta-
saica, definiríamos uma forma de também revogar os mente à empresa produtora de alimentos. Total: 44
mandatos dos Parlamentares. No caso do Senado, o instâncias burocráticas que encarecem o arroz, o pão
mandato individual; no caso do Congresso Nacional, e o feijão nosso de cada dia.
se a Nação desejasse a antecipação do mandato em Sr. Presidente, todos sabemos que, quanto
razão de uma crise, de um impasse entre Executivo e mais baixa a renda familiar, maior a percentagem
Legislativo, realizando nova eleição, por que não? O gasta com a alimentação. Uma famrlia que ganha de
povo é soberano, a democracia se completa com a três a cinco salários mínimos - renda acima da média
representação, mas também há necessidade de utili- nacional- compromete metade de seus ganhos com
zação de elementos da democracia direta. a alimentação. Quanto mais pobre a famrlia, mais pa-

Sr. Presidente, tendo em vista que meu tempo já gará percentualmente de imposto sobre a fome.
se esgotou e que já expus os pontos essenciais do Taxar a fome dos pobres é um absurdo. Deve-
tema, aproveito para deixar uma sugestão à Mesa: ríamos seguir o exemplo da maioria dos países, que
quem faz pronunciamentos desta tribuna não enxer- ou não taxam ou praticam alíquotas muito pequenas
ga o relógio, principalmente quem, como eu, tem me- sobre os alimentos básicos. O imposto zero é pratica-
nos de 1,85 metro de altura, porque o relógio fica do do por países como Chipre, Irlanda, Hungria, Portu-
lado contrário. Sugiro que o relógio seja trocado de gal, Reino Unido e México; alguns países da Ásia
lado, para controlarmos o tempo e o Presidente não chegam a subsidiar alimentos como o arroz, de modo
precisar interromper o orador. Quem está nos assis- a garantir que ninguém passe fome ou seja compeli-
tindo pela televisão não entende o que está ocorren- do a roubar por conta dessa necessidade fisiológica.
do. Gostaria de ser disciplinado. Vejo que me sobram Outros países adotam a isenção pura e simples
ainda 27 segundos do tempo extra que V. Ex· me con- de impostos sobre os alimentos básicos. É o caso da
cedeu para concluir meu pronunciamento, mas com Suíça, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Honduras,
enorme dificuldade. Quando estão presentes todos Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela. Finalmente,
os membros da Mesa, não se enxerga nada. há aqueles países que optaram por cobrar uma alí-

Sugiro, portanto, que se troque a posição do re- quota reduzida sobre os preços dos alimentos bási-
lógio no painel à frente, para que o Presidente não cos: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França,
precise ser tão liberal com os oradores, como feliz- Holanda, Itália, Luxemburgo, Suécia, Turquia e Uru-
mente tem sido. guaL

Era o que tinha a dizer. Sábios foram os governantes desses países,
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa pois a redução do preço final dos alimentos represen-

acolhe a sugestão de V. EX- e a transmitirá ao Presi- ta aumento real da renda, especialmente para as ca-
dente titular da Casa. madas mais pobres, proporcionando maior consumo

O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pro- e, por conseqClência, maior produção. A maior produ-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e ção gera economia de escala, num círculo virtuoso,
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para tratar de assun- que tem como conseqClência adicional a geração de
to muito discutido no momento: a fome e a miséria no empregos no campo e na agroindústria.
País. Sr. Presidente, o ideal seria a isenção de impos-

Todos sabemos do anacronismo e da ineficiên- tos para os alimentos básicos consumidos pelos bra-
cia do Sistema Tributário Brasileiro. Um terço da mas- sileiros. Mas, se reduzimos a tributação dos atuais
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35% para 7%, que é a média internacional, a reforma fazer, nos próximos quatro anos, o que não foi feito
tributária promoverá, segundo estudos realizados, a nos quatro anos que se passaram.
abertura de 330 mil empregos diretos, 70 mil indiretos Muito obrigado, Sr. Presidente.
e o aumento imediato da renda da população mais Durante o discurso do Sr. Pastor Ama-
pobre. ri/do, o Sr. Enio Bacci, § 2Q do art. 18 do Re-

Detalhe: o aumento do consumo compensaria gimento Interno, deixa a cadeira da pre-
os cofres municipais, estaduais e federais. Por exem- sidência que é ocupada pelo Sr. Giovanni
pio, o Estado de São Paulo, que pelos atuais critérios Queiroz, 1Q Suplente de Secretário.
arrecada anualmente 2 bilhões e 260 milhões de dó- O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) _ Tem
lares, passaria a arrecadar 2 bilhões e 370 milhões, a palavra o Deputado Pedro Wilson.
ou seja, 110 milhões de dólares a mais, uma variação O SR. PEDRO WILSON (PT _ GO. Pronuncia o
positiva de quase 5% por conta do aumento da produ- seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
ção e do consumo. putados, venho a esta tribuna comunicar aos colegas

A reforma tributária não deve ter apenas o obje- Parlamentares que no último dia 18 de julho foi consti-
tivo elementar de alcançar o equilfbrio fiscal entre tufdo o Conselho Nacional Dos Povos Indfgenas do
União, Estados e Municfpios. Sua prioridade deve ser Brasil, tendo assumido os trabalhos para constituição
a construção de um ambiente econOmico justo, distri- do Conselho o Sr. Alvaro Fernandes Sampaio, um fn-
buidor de renda. Deve, além disso, permitir às empre- dio da etnia tukano. Da Assembléia foi eleita a seguin-
sas brasileiras competir de igual para igual com suas te diretoria: para Diretor-Presidente do Conselho foi
congêneres do mercado exterior. eleito o Sr. Megaron Txucarramê!le, fndio brasileiro da

Chega de cobrar impostos sobre a produção e etnia Kaiapoh; para Vice-Presidente, Pedro Cornélio
consumo de bens básicos em vez de tributar a renda Seg Seg, e, para Primeiro-Secretário, Alvaro Fernan-
e o patrimOnio. Devemos tributar a riqueza já criada e des Sampaio; Segundo-Secretário, Pacffico Gomes
nê!lo a fome dos cidadãos ou o risco do empresariado. Neto; Primeira-Tesoureira, Maria Helena Azumezuke-
Além disso, precisamos criar dispositivos de respon- ro; Segunda-Tesoureira, Rosane de Mattos; Presi-
sabilidade fiscal na gestão do dinheiro público, evitan- dente do Conselho Fiscal, Idjurri Karajá; Vi-
do os desvios de aplicação praticados pelo Executivo. ce-Presidente, Daniel Matenho Cabixi; Primei-

Outro ponto a ser contemplado é o impedimento ro-Secretário, Lúcio Sateré: Segunda-Secretária, 00-
roti Taukane; Terceiro-Secretário, Bartolomeo Patira

à criação de impostos através de medidas provisórias Pronhopa. O Conselho Administrativo será formado
ou seja lá qual for o nome dado ao artiffcio que permi- por Carlos Estevão Tukane, Hivson Leonardo do Vale
ta ao Executivo usurparas atribuições do Congresso. Freitas, Henrique Veloso Vaz, AntOnio Tomás, Ak Ja-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ânco- bor Kayaoó, Kurrejete Karajá, Prakuman Yawakapiti,
ra cambial, fundamento do Plano Real, além de des- Dilamar Pompeu, Jurandir Manoel Freire, Kubei Kaia-
truir ou desnacionalizar o parque industrial brasileiro, pó, Kamiré Xicrim, Henrique Suruf, Mário Karipuna,
teve impactos ainda mais graves sobre a agricultura Domingos Mahoro Eo, Mário de Camilo, Mairauwe
nacional, incapaz de competir com produtos de paf- Kaiabi, Lisio Lili, Gerson Pataxó e Karange Xicrim.
ses que tributam menos e apóiam os cidadãos e em- Esse evento reuniu diversas lideranças de todas as
presários, ao invés de deixá-los sucumbir às forças regiões do Brasil.
do mercado, forças que na verdade nunca atuam sem Vemos com bastante entusiasmo a constituição
o apoio e a intervenção dos pafses interessados. "Ne- desse Conselho, Sr. Presidente, pois, no Brasil, te-
obobos" são aqueles que acham que o Estado pode mos poucas entidades representativas de defesa dos
se ausentar desse processo. povos indfgenas, tanto entre os fndios quanto na soci-

A reforma tributária é a oportunidade que temos edade como um todo, que tenham por objetivo de-
de tirar o Executivo de sua imobilidade, de sua depen- nunciar a realidade do fndio, acompanhar as polfticas
dência dos capitais arrecadados com as privatiza- direcionadas aos povos indfgenas e, sobretudo, fazer
ções. As estatais já foram quase todas vendidas. Se respeitar a cultura, os valores, crenças, as lendas, as
nada acontecer no campo tributário, o Brasil poderá sabedorias das diversas tribos espalhadas nas diver-
entrar em estado de insolvência em pouco tempo, tal- sas regiões do Brasil.
vez no próximo ano, talvez depois, mas o fato é que o Percebo de singular importância a atuação des-
baú das estatais tem um fundo, e ele está próximo. se Conselho para as comunidades indfgenas, pois
Como será depois? Nê!lo podemos esperar. Temos de desde a chegada de Cabral e Caminha ao Brasil até



A globalização é perversa com os povos de mi
norias étnicas, com a grande massa empobrecida e
em especial com as comunidades tradicionais como
as indigenas. I:; inconceblvel a padronização dos gos
tos, de linguagens, comportamentos, técnicas e que
no seu a bojo traz a miséria, a fome, a exclusão, a de
sigualdade, mais pobreza, o egolsmo, exploração e
quem mais sofre as conseqUências são os mais po
bres e os e menos representados. I:; cada vez maior a
vala dos miseráveis e cada vez menor e mais centrali
zado o número de ricos. Prova disso é o Relatório de
Desenvolvimento Humano do PNUD, versão 1999, o
qual constata o aumento irremediável da pobreza.

Frente a esta realidade nefasta, complexa e mi
nada de desafios o Conselho Nacional Dos Povos
Indlgenas Do Brasil torna-se um importante organis
mo para ouvir os anseios dos Indio. Pauta dos seguin
tes objetivos: credenciar-se junto aos Governos fede
ral, estaduais e municipais, bem assim, junto ao Con
gresso e ao Poder Judiciário, enquanto porta-voz au
torizado e representativo da maioria das entidades
associativas e das lideranças indigenas do Pais, para
defender direitos e apresentar reivindicaçOes globais
dos indios nas áreas de assistência de saúde, educa
ção, demarcação e fiscalização do meio ambiente em
suas terras e obtenção de recursos para o desenvol
vimento de atividades produtivas.

Outro objetivo do Conselho é buscar o estabele
cimento de parcerias com Estados, entidades
humanitárias nacionais e mundiais e organismos in
ternacionais de crédito e assistência, além de promo
ver conversações e seminários com sertanistas, indi
genistas, antropólogos e militantes do indigenismo no
sentido de oferecer subsidias ao Governo Federal
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os tempos globalizados de hoje os nativos vêm sendo para a formulação de uma nova polltica indigenista bra-
dizimados, perseguidos, mortos tragicamente, sendo sileira.
expulsos da terra que um dia foi sua. I:; preciso resga- I:; preocupação também do Conselho trabalhar
tar a dignidade dos povos indigenas, trabalhar por junto ao Governo Federal, ao Congresso e à opinião
uma vida harmOnica e independente onde cada qual te- pública no sentido do fortalecimento e consolidação
nha os seus direitos respeitados e assegurados de for- da Funai enquanto órgão oficial de execução da sua
ma fraterna, igualitária, cidadã, democrática e plural. tarefa constitucional de defesa e assistência aos po-

O tema indlgena, Sr. Presidente, atravessa vos indigenas do Pais.
hoje, no momento em que são preparadas as come- Há uma discussão no Senado Federal de extin-
morações de aniversário dos quinhentos anos de in- guir a Funai, um órgão público criado para tratar das
vasão portuguesa e européia no Brasil e nos paises causas indigenas. Esse projeto tem objetivo polltico
latinos, um grande paradoxo. Se por um lado o indio de desproteger totalmente as comunidades indlge-
está sendo usado de forma emblemática, apologéti- nas, além de exclui-los social e culturalmente da soci-
ca, slmbolo central de tais festividades; por outro, edade. Outra reclamação das lideranças indlgenas
vem sendo fragilizado cada vez mais, e com requinte deve-se a nunca terem sido chamadas para pronunci-
de desumanidade, em conseqUência da globalização arem-se na CPI da Funai, o que é, no mlnimo, uma
em curso. grande contradição.

I:; preciso que nós, Deputados, sejamos solidári
os à causa indigena, seja apoiando o Conselho Naci
onal Dos Povos Indlgenas Do Brasil, seja apoiando a
Funai. Enfim, existem diversas formas de reparar o
mal feito e ainda arraigado na nossa cultura imperia
lista de perseguição aos nossos irmãos primeiros, de
proteger a cultura e as tradições desse povo milenar.

Oxalá possamos garantir nesse próximo milênio
tudo que foi negado e tomado dos Indios nos qui
nhentos anos que ora se findam! Oxalá sejamos mais
tolerantes com as diferenças raciais, étnicas e de cor
e que sejamos iguais no beneficio do direito e no gozo
do consumo de bens de produção! I:; preciso partilhar
melhor a paz, a liberdade, a felicidade e os direitos
humanos.

Viva os fndios! Viva o Conselho Nacional Dos
Povos Indfgenas Do Brasil! Viva o Indio teimoso na
busca de dignidade! Não o Indio caricaturado do ver
so fácil, mas o fndio real, pioneiro dos matos, das
águas, da fauna e da flora brasileiras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as
somo a esta tribuna hoje para fazer uma rápida avali
ação do atual Governo FHC.

Quando completamos 500 anos de descobri
mento do Pais, achamos que este momento, mais do
que de festividade, deve ser de 'avaliação, quem
sabe, de uma avaliação muito profunda do que vem
acontecendo no Brasil durante tantas décadas, du
rante esses cinco séculos, em especial durante este
Governo que ai está.

Sabemos que qualquer cidadão, quando se
candidata a presidente de um clube de futebol, de
uma sociedade qualquer, normalmente tem um plano
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governo, um plano de ação, um plano de obras, um
plano de realização. O Governo Fernando Henrique
Cardoso, já no seu segundo mandato, tem apenas
um plano, inicialmente chamado de Plano Real, hoje
chamado de plano de contenção a qualquer custo
das taxas de inflação.

Até achamos que a contenção da inflação é algo
meritório, mas é muito pouco, é quase insignificante
para um paIs da grandiosidade do Brasil. E o grande
problema é que agora o Governo Fernando Henrique
Cardoso, para conter a inflação, está apostando no
fim do consumo, ou seja, no arrocho salarial para que
não haja consumo. ConseqUentemente, está geran
do males muito maiores, como muito mais desempre
go, muito mais arrocho salarial, muito mais dificulda
de de sobrevivência para o cidadão brasileiro.

Nós nos questionamos onde está o plano deste
Governo em relação ao setor produtivo. O Governo
está aniquilando a produção nacional, escancarando
as portas para a importação. O Governo hoje já não
se preocupa mais com o setor primário, esquece-se
de que a granc;te solução para este PaIs é investir na
agricultura, no setor primário, porque é aI que está a
grande fonte geradora de emprego neste PaIs, Sr.
Presidente.

Perguntamos onde está o plano deste Governo
no que diz respeito à saúde, porque este Governo
paga três reais por consulta ao médico do SUS.
Como se pode esperar um atendimento de saúde ra
zoável para a nossa população mais humilde se três
reais por consulta é o que o médico recebe pela tabe
la do SUS? Como podemos acreditar que um Gover
no como este prioriza a saúde?

Onde está o plano deste Governo no que diz
respeito à educação, se há um ano não temos um
crédito educativo sequer liberado para os estudantes
brasileiros?

Onde está o plano deste Governo no que diz
respeito a acabar com a pobreza? No discurso dema
gógico como este que ouvimos do Senador Antonio
Carlos Magalhães, um homem que está na vida públi
ca há décadas, que sempre teve a faca e o queijo na
mão para solucionar ou minimizar a questão da po
breza, e, ao que parece, só agora percebeu que há
pobreza no PaIs?

Como se combate a pobreza? Não é apenas co
locando pão no estômago dos brasileiros, mas tam
bém dando saúde, educação, perspectiva de vida aos
nossos jovens, que hoje se formam e sabem que vão
levar o canudo embaixo do braço nas ruas atrás de
um emprego por um ou dois salários mlnimos. Com
bater a pobreza não é praticar a polltica demagógica

de dar cestas básicas a uma ou outra famllia, de dizer
que vai tirar alguns reais daqui ou dali para investir na
alimentação do povo. Combater a pobreza é levar, de
forma séria, uma proposta q!Je dê ao Brasil, este
grande PaIs que completa 500 anos, a perspectiva de
poder chegar a ser um paIs do Primeiro Mundo, quan
do tivermos governantes que possam olhar no olho
do povo, o olho que mostra a sinceridade da alma, e
dizer: "Eis o que eu prometi quando escancarei a
mijo".

Quem não se lembra do Presidente na primeira
eleição, com a palma da mão aberta, dizendo que as
prioridades eram a saúde, a educação, a agricultura,
a melhoria da segurança pública e assim por diante?
Onde estão aquelas promessas? Ficaram esqueci
das. Foram empurradas para debaixo do tapete, Sr.
Presidente.

Por isso, queremos deixar aos homens do Go
verno, em especial aos que estão ocupando cargos
no Poder Executivo, um apelo no sentido de que en
tendam como combater a pobreza, antes de tudo, e
ter planos de governo, planos que não se apeguem
apenas à proposta de conter a inflação. Precisamos
conter a inflação, sim, mas gerando empregos, ofere
cendo mais saúde, mais educação e, antes de tudo,
pensando que temos um povo miserável que passa
por uma situação dramática.

Sr. Presidente, cito matéria que saiu no jornal
Zero Hora, há poucos dias, sobre a fome. O Rio
Grande do Sul era um dos Estados que nunca tinha
passado por uma situação tão dramática. Hoje a fome
não é mais "privilégio", entre aspas, do Nordeste.
Hoje a fome está em qualquer Estado do Brasil. Na
Capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, dezenas
de pessoas caminham pelas ruas desnutridas, doen
tes, minguadas, como se estivessem num gueto, en
quanto alguns privilegiados falam em acabar com a
pobreza de forma demagógica.

É impressionante, Sras. e Srs. Deputados, as
barbaridades que o Governo brasileiro vem cometen
do contra o nosso povo: são impostos absurdos, juros
enlouquecidos, aumentos abusivos, e nada é feito em
favor do povo; aliás, o povo que se dane e pague a
conta no final do mês. O Brasil é o único paIs do mun
do onde vários impostos são cobrados sobre a mes
ma base, ou seja, um produto barato fica extrema
mente caro ao chegar às mãos do consumidor.

O combustível é um "clássico" exemplo, pois da
refinaria até a bomba dos postos os impostos multipli
cam o preço, a sonegação é enorme e a arrecadação
é mlnima. Por que então não acabar com todos os im
postos sobre o combustível e criar o Imposto Único
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sobre Combustíveis, a ser cobrado na refinaria? Sem
sonegaçao se arrecada muito mais, uma vez que uma
dúzia de fiscais seria suficiente para fazer a fiscaliza
Çao nas refinarias do Pais, ao contrário do que é feito
hoje, uma dúzia de fiscais fiscalizando precariamente
milhares de postos de combustíveis.

Sobre os bancos nao é bom nem falar, é revol
tante. O Bradesco fechou o ano de 1998 com quase 2
bilhões de reais de lucro e pagou quanto de imposto?
Responda-me quem souber. Nós cidadaos comuns
temos que pagar 25% sobre nossa renda, nosso salá
rio, que a bem da verdade nao é renda, pois o salário
é uma remuneraçao mensal de um trabalho realiza
do. Enquanto isso, os bancos não pagam nem 2% de
impostos e ainda vem esse governo descontrolado
querendo aumentá-los, espoliando o bolso dos brasi
leiros que lutam por uma sobrevivência mais digna. É
vergonhoso tudo isso. São quase 150 milhões de bra
sileiros roubados por meia dúzia de banqueiros e poll
ticos malandros e desonestos.

A CPMF é uma piada. Surgiu para sanear a saú
de no Brasil e até agora saneou somente os interes
ses de pessoas que não amam a sua pátria e se es
condem atrás dos rótulos de autoridades para afanar
e maquinar como vão tirar mais dinheiro das tetas da
mãe gorda.

Agora a moda é ser pai dos pobres, inventar
mais impostos para acabar a pobreza do nosso Pais.
Sr. Presidente, é para rir até cair no chão ou é para
chorar? É a piada mais bem feita que já ouvi nos últi
mos tempos, porque o povo, já tão humilhado, surru
piado, roubado, tem que arcar com mais esta emprei
tada. Por que o Governo não faz o seu papel e cum
pre à risca o social, aplicando com honestidade os re
cursos que para este fim são destinados e acaba de
vez não com a pobreza, mas sim com a miséria que
aumenta a cada dia no nosso País?

O povo já não suporta mais tanta politicagem,
tanta bandalheira, tanta safadeza, e o pior é que para
eles, os ditos donos do Pais, está tudo bem, às mil
maravilhas. É demais!

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais uma vez, venho à tribuna para falar
em nome da cidade baiana de Ipirá e dos setecentos
funcionários públicos escorraçados de suas funções
pelo Prefeito Luiz Carlos dos Santos Martins, do PFL.

Apenas para rememorar os acontecimentos, em
fevereiro de 1997, o Prefeito Luiz Carlos, assassinan
do todo e qualquer preceito legal, pôs na rua setecen
tos cidadãos legalmente contratados por meio de
concurso público, sob o pretexto de cortar gastos,

quando na verdade queria mais dinheiro para gastar
com os seus apadrinhados, contratados precaria
mente.

Acionado pela comunidade de Ipirá, imediata
mente tomamos a bandeira dessa multidão de injusti
çados e juntamente com outros nobres colegas,
como o Dr. José Carlos Matos Oliveira, brilhante ad
vogado, marchamos para a luta contra a ingerência
do Prefeito.

Ainda em julho de 1997, conseguimos a primei
ra vitória nesta batalha judicial que já entra no seu ter
ceiro ano. Sentença proferida pelo Juiz Almir Pereira
de Jesus, em primeira instância, devolveu aos primei
ros 120 funcionários da Prefeitura o direito sagrado
de trabalhar.

A partir dai alçamos vitória sobre vitória até che
garmos à atual situação, onde mais de 80% daqueles
funcionários da Prefeitura de Ipirá foram reincorpora
dos ao serviço público por força de decisao judicial ir
recorrlvel.

Mas embora o Tribunal de Justiça da Bahia te
nha decido favoravelmente aos injustiçados de Ipirá,
o Prefeito do PFL tem resistido em sua arbitrariedade
ofendendo a dignidade e soberania da Justiça brasi
leira, recusando-se a cancelar as demissões de 1997
e reconhecer esse erro imperdoável.

Não bastasse a infâmia cometida contra as se
tecentas famllias que de uma hora para outra ficaram
sem o seu sustento, não bastassem a vergonha e a
humilhaÇêo dessas pessoas que tiveram frustrados
os seus projetos de vida e sofreram com a dor e o tra
uma de estarem há mais de dois anos à espera de
que os seus direitos fossem reconhecidos, o Prefeito
Luiz Carlos, do PFL, continua ignorando todos os
acórdaos do Tribunal de Justiça já amplamente notici~

ados pela imprensa em toda a Bahia.

Que o Sr. Prefeito de Ipirá não tem respeito pe
los cidadaos da sua cidade não nos surpreende, pois
demonstrou isso com o seu desprezo pelas setecen
tas almas aflitas dos nossos companheiros da Prefei
tura, mas ignorar a voz soberana da Justiça da Bahia
extrapolou todas os limites da decência e da mlx~lii~

dade pública.

Daqui, da tribuna da Câmara dos Deputados,
com os poderes que me foram confiados pelo povo da
Bahia, exijo que o Prefeito Luiz Carlos dê imediatli)
cumprimento aos acórdãos do Tribunal de Justiç8'l.
com a efetiva reintegração de todos os funcionário@
da Prefeitura demitidos em 1997.

Para finalizar, quero reafirmar aqui o meu com
promisso de lutar até que o último funcionário demiti~
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do seja reintegrado a suas funções e que o Prefeito va o Prefeito de um Município, demitiam-se os funcio-
pague toda a sua dívida para com esses cidadãos. nários contratados pelo seu antecessor e nomea-

É a minha palavra. vam-se funcionários de sua inteira confiança. Assim
Sr. Presidente, gostaria que este pronuncia- acontecia nos Estados e certamente ocorrerá com a

mento fosse veiculado no programa A Voz do Brasil. Administração Pública Federal.
Muito obrigado. Diante disso, o que teremos? O completo des-
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Será monte da idéia de profissionalização do serviço públi-

atendido o pedido de V. Exa., nobre Deputado. co. Sabemos a quem interessa esse modelo de Esta-
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re- do; não é ao público, mas ao governante de plantão.

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Aqueles que hoje governam incorrem no velho
tados, estamos acompanhando as tentativas de ne- equívoco de acharem que nunca mais passarão por
gociação e acordo em relação aos projetos que regu- outro Governo. Agem como se fossem eternos.
lamentam a reforma administrativa que tramitam nes- Esquecem-se de que amanhã poderão encontrar-se
ta Casa, especialmente os Projetos de Lei nUs 248 e na situação de servidores públicos, sendo avaliados
4.811, que tratam das carreiras exclusivas de Estado por quem hoje querem avaliar.
e do regime de emprego público. Esse equívoco que estão cometendo não diz

Quais são as reais dificuldades? Primeiro, por- respeito apenas a quem faz parte do Governo ou da
que o Governo insiste em não ter uma definição clara Oposição, mas da concepção de Estado de serviço
do que venha a ser carreira exclusiva de Estado, in- público que precisa ser estabelecida nesta Casa. Não
clusive confundindo carreira exclusiva com carreira tí- é possível aprovar o que está redigido, seja pelo Go-
pica de Estado. verno, seja pela Comissão do Trabalho, de Adminis-

É absolutamente óbvio que carreira exclusiva é tração e Serviço Público. Da forma como o projeto
aquela que não pode ser exercida por outro ente que está redigido, amanhã, não tenham dúvida, todos irão
não especificamente o Estado, como polícia, fiscali- lamentar-se. O que ocorrer no Município em que o
zação. Por outro lado, existem serviços típicos do partido A é situação e o partido B é oposição, aconte-
Estado que podem ser prestados também por entida- cerá em outro Município de maneira inversa.
des particulares. O que estamos fazendo com tudo isso? Esse

Portanto, esse é um dos problemas. ' tipo de coisa só está acontecendo neste País porque
Outro problema que poderíamos elencar e que tem no Governo um Presidente que renunciou a to-

também dificulta o acordo é exatamente a vontade e o das as suas concepções. Esse é o mal maior.
objetivo do Governo de não fazer uma reforma admi- Quem sabe na marcha, marcada para o dia 26
nistrativa para melhorar a eficiência administrativa, de agosto, o povo na rua apontará novo rumo para
para melhorar e ampliar os serviços públicos, mas, este País!
sim, para reduzir o Estado, ou seja, para demitir servi- Era o que tinha a dizer.
dor público. Durante o discurso do Sr. Avenzoar

Esse objetivo do Governo inclusive turva a téc-
nica legislativa, porque, da maneira como estão redi- Arruda, o Sr. Giovanni Queiroz, 1

12
Suplente

gidos tanto o substitutivo da Comissão de Trabalho de Secretário, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Enio Bacci, § 212

quanto o projeto original do Governo, se vai criar uma do art. 18 do Regimento Interno.
imensidão de demandas judiciais em decorrência da
confusão que se dá quando se trata de misturar carre- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem a pala-
ira, cargo e atividades sem que se permita uma com- vra o Deputado Giovanni Queiroz.
preensão clara do que o Governo, de fato, está que- O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
rendo considerar como exclusivo de Estado. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Sr. Presidente, no meu entendimento, é preciso putados, parecem, na verdade, estar na crista da
que haja por parte desta Casa, neste momento em onda, na mídia nacional, mais uma vez, a pobreza e a
que o País passa por uma crise profunda nos serviços miséria. Como disse muito bem V. Exll., parece que só
públicos, uma melhor clareza a respeito do que va- agora se aperceberam de que elas reinam neste
mos votar e do que vamos aprovar, pois aprovado País.
aquele projeto, que está dirigido mais para Estados e E aqui fico a pensar: para que temos uma Cons-
Municípios, vamos ter o regresso a um passado que tituição? Quando é feito o Orçamento, para distribuir
todos conhecemos e criticamos muito: quando muda- o bolo fiscal do País, vemos a maior agressão ao
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pOVO brasileiro, aprofundando a miséria vivida nos nós, brasileiros, temos que fazer todos os dias: esta-
dias de hoje. mos pagando, ilustre ex-Governador Alceu Collares,

A Constituição prevê, por exemplo, que o Orça- hoje Deputado Federal, 300 milhões de reais de juros
mento vise sempre à diminuição das disparidades re- da dívida interna por dia. Isso seria suficiente para a
gionais entre os Estados. Para isso, são necessários recuperação de 10 mil quilômetros de rodovias por
critérios, que não vêm na previsão e na proposta or- dia, e em cinco dias teríamos toda a malha rodoviária
çamentária do Governo quando é encaminhada ao federal do Brasil restaurada, com apenas o equiva-
Congresso Nacional. lente ao valor pago em cinco dias de juros. Com ape-

Somos nós, Parlamentares, que, às vezes, sen- nas o equivalente ao que paga o Governo, em trinta
síveis à miséria, à desgraça vivida por parte dos que dias, pelos juros da dívida interna brasileira, teríamos
aqui representamos, acomodamos algumas emen- todos os recursos da Educação multiplicados.
das para melhor suprir as necessidades de alguns Lamentavelmente, existem muitos discursos re-
Municípios, longe, logicamente, de sanear essas dife- lacionados à pobreza, mas, na verdade, há pouco
renças. sentimento de enfrentamento desse grave problema

Sr. Presidente, às vezes o Congresso Nacional brasileiro e de encontro de sua solução - essa é a
consegue incluir na LDO, sancionada com alguns ve- grande verdade. Somos todos favoráveis a um pro-
tos, alguns critérios. Por exemplo, para que V. ExJl e grama que venha a extinguir a miséria vivida pelo
os Srs. Deputados tenham noção, aliás, todos a têm, povo brasileiro, mas, lamentavelmente, este Governo
mas para que V. Exas. possam apenas relembrar os não tem vontade política. Prefere ainda privilegiar o
fatos, o Congresso Nacional aprovou um critério para sistema financeiro, os banqueiros amigos, donos de
aplicação dos recursos no que diz respeito à restaura- bancos nacionais ligados ao genro e à filha, a repas-
ção, conservação e pavimentação de rodovias, pro- sar recursos aos setores básicos, como o da forma-
posta essa encaminhada por mim na Comissão de ção educacional e o da saúde de nosso povo, ou a
Orçamento. Qual foi esse critério? Para conservação programas que venham ao encontro das necessida-
de rodovias foi aprovado que o recurso destinado des do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enfim, dos
seja proporcional à malha rodoviária federal de cada Estados mais necessitados do País.
Estado; no caso de restauração, da mesma forma, Sr. Presidente, fica aqui o nosso registro de re-
proporcional à malha rodoviária existente em cada púdio ao veto do Presidente da República ao critério
Estado; e no caso de pavimentação de rodovia será de distribuição e aplicação dos recursos na malha ro-
diretamente proporcional à malha rodoviária não pa- doviária nacional, patrocinado pelo Ministro dos
vimentada por Estado da Federação. Transportes, Sr. Eliseu Padilha, que não possui sensi-

O Pará detém 27% da malha rodoviária não pa- bilidade alguma para com os problemas ali vividos.
vimentada do País, mas quem leva vantagem, quem Os caminhoneiros têm razão ao fazer greves e pleite-
leva 35% do bolo, dos recursos destinados à pavi- ar melhores rodovias para o Brasil, porque pelo ralo
mentação de rodovias, é o Estado de Minas Gerais. deixam vazar 300 milhões de reais por dia, pagando
Sou mineiro de nascença, paraense de coração, pois juros de dívida interna. São juros exorbitantes, os
adotei o Estado do Pará para laborar e tenho a obri- mais altos do mundo.
gação de pensar não em Minas Gerais nem no Pará, Sr. Presidente, fica aqui o registro do repúdio ao
mas pensar no Brasil e buscar critérios que minimi- veto do Sr. Presidente da República à LDO no que diz
zem essas diferenças gritantes, agressivas. Mas, la- respeito ao critério de aplicação de recursos federais
mentavelmente, o Governo Federal não as propõe, para as malhas rodoviárias nacionais.
até para deixar para os Ministros a condição de, a O SR. ANTÔNIO JORGE (PFL - TO. Sem
bel-prazer, poder privilegiar e beneficiar os seus apa- revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
niguados, as suas grandes empreiteiras, da forma Deputados, muitos brasileiros ainda pensam que a
que melhor lhes aprouver. seca atinge apenas o denominado árido nordestino,

E nós, do Congresso Nacional, depois de votar- restringindo seus efeitos nefastos a essa região.
mos por unanimidade esse critério de aplicação de re- Nada mais falso! Esse terrível fenômeno climático de-
cursos na malha rodoviária federal, vimos o Presiden- vasta outras regiões do País, incluindo as Regiões
te da República vetá-lo. Norte e Centro-Oeste, castigando duramente porção

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a misé- significativa do Estado do Tocantins.
ria vai continuar campeando, até porque poucos têm Por isso, foi com muita satisfação que participei
tempo de fazer contas. Há, entretanto, uma conta que do lançamento do Projeto Cacimba, realizado pelo



É importante que se atente não só para a greve
dos caminhoneiros, que chamou a atenção da opi
nião pública, mas também para o interesse de pesso
as que não estão diretamente vinculadas à categoria
dos motoristas de caminhão e às empresas de carga.

Passo agora, Sr. Presidente, a abordar o assun
to para o qual me inscrevi.

O Partido dos Trabalhadores, no primeiro se
mestre, propôs a realização de uma CPI Mista sobre
o sistema financeiro, destinada basicamente a inves
tigar a questão do vazamento de informações ocorri
do quando da desvalorização cambial.

É importante registrar que não apenas relativa
mente àquele fato, mas com referência à irresponsá
vel política econômica e monetária do Governo, esta
mos agora colhendo os resultados ruins para a popu
lação brasileira, mas muito bons para os bancos.

É bom lembrar que, no ano passado, o Governo
Federal promoveu uma progressiva dolarização da
dívida interna; havia uma pressão do mercado já em
relação à questão do cambio. Para tranqüilizar o mer
cado financeiro e evitar que os bancos que operam no
Brasil fizessem uma pressão ainda maior em relação
à desvalorização do real, o Banco Central passou a
oferecer, como compensação para os banqueiros - e
eu denunciei isso na época da campanha eleitoral -,
títulos cambiais corrigidos pela variação do dólar, que
oneraram todo o processo de desvalorização do real.
Esse procedimento criou uma situação absurda: a dí
vida interna, por força desses títulos, multiplicou-se
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Governo do Estado. O projeto é parte integrante do Então, espero que o novo Ministro da Agricultu-
Programa de Perenização das Aguas do Sudeste do ra, juntamente com o Ministro da Justiça, possa olhar
Estado e uma iniciativa de combate à seca. com carinho a situação do pecuarista brasileiro.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma medida emer- O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem
gencial, adotada como solução para garantir o abas- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tecimento de água, inclusive na presente estiagem, Deputados, inscrevi-me para falar sobre tema que
para um rebanho bovino, ameaçado, de mais de 500 seguramente vem sendo discutido nesta Casa há mu-
mil cabeças. ito tempo: a extraordinária lucratividade obtida pelo

Antes mesmo desse programa, no exercício sistema financeiro no primeiro semestre. Mas antes
passado, mais de 5% do gado existente na região pe- não poderia deixar de registrar o escandaloso custo
receu por falta de água. As reses sobreviventes tive- provocado pela privatização das estradas no Estado
ram de ser deslocadas para locais distantes, ainda de São Paulo autorizada pelo Governo Mário Covas.
com água, ou comercializadas a preço vil. Essa situa- Matéria de hoje da Folha de S.Paulo demons-
ção agora será evitada não apenas pelo Projeto Ca- tra que, calculando-se o preço cobrado em cada pos-
cimba, com obras que permitirão o afloramento de to combin~do com o número de praças de pedágio, a
água em cacimbas, que se perenizarão, mas também tarifa subiu 134% após a privatização. Há trajetos no
com a implantação de outras etapas que abrangerão Estado em que os motoristas são obrigados a passar
a açudagem de poços artesianos e semi-artesianos, por até nove postos de pedágio, um custo absurdo, o
a captação de águas pluviais e o barramento sucessi- que inviabiliza atividades econômicas e educacionais
vo e programado de rios. daqueles que estudam ou dão aulas em outras cida-

Trata-se, a nosso ver, de iniciativa das mais re- des.
levantes, que será executada pelo Tocantins, com o
auxflio do Governo Federal, e que permitirá o forneci
mento de água a cerca de 112 mil habitantes do setor
rural do sudeste do Estado, com positivas repercus
sões para a agricultura e pecuária locais.

Registrando essa importante medida, aprovei
tamos o ensejo para nos congratularmos com o Go
vernador Siqueira Campos e sua equipe pela relevan
te iniciativa.

Sr. Presidente, eu gostaria também de aprovei
tar o momento para fazer um registro de pesar a duas
famflias enlutadas de minha terra natal, tendo em vis
ta o falecimento do Vereador Almir Ribeiro de Quei-
roz, como também de Pacífico, filho de um
ex-Prefeito.

Desejo também parabenizar o Ministro da Agri
cultura, que compareceu à Comissão de Agricultura
da Casa, e desejar-lhe êxito à frente do Ministério. Te
mos, inclusive, muitas indagações a fazer a S. Exll

Por exemplo: este ano, no início da Legislatura, fiz
uma denúncia com relação aos preços abusivos da
vacina contra aftosa, e o Ministério da Justiça, órgão
controlador de preços, nada fez em defesa dos pecua
ristas do País. O preço da vacina passou, em cinco
meses, de R$O,27 para R$O,76, ao contrário da arro
ba do boi, que caiu de R$30,OO para algo em torno de
R$23,OO a R$24,OO. Fiz essa denúncia, protocolei no
Ministério da Justiça documentos, notas fiscais, mas
aquele órgão nada fez em defesa dos pecuaristas do
País.



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

São Paulo, 2 de agosto de 1999

Sr. Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá,
Os juízes federais em exercício nas Varas Cri

minais da Capital de São Paulo, preocupados com os
diversos aspectos das futuras mudanças previstas na
proposta de emenda de reforma do Poder Judiciário,
vêm, respeitosamente, perante V. Exil, ponderar e so
licitar o seguinte:

A jurisdição penal possui especificidades própri
as e várias são as dificuldades enfrentadas pelo juiz
no trato das questões criminais. É nesta área do Direi
to que a liberdade, atributo essencial da vida humana,
é posta em xeque. A natureza dos interesses envolvi
dos em cada caso concreto, as paixões que gravitam
em torno de cada um deles, os ênimos muitas vezes
acirrados, dão colorido especial a cada processo. O
calor dos acontecimentos, pelos altos interesses en
volvidos, colocam o julgador em uma situação delica
da, em que a serenidade, a tranqüilidade e o equilf
brio são ingredientes necessários para o correto jul
gamento da causa.

A independência do juiz é sine qua non para o
desempenho de suas funções. Contra atos jurisdicio
nais, a legislação processual prevê medidas e recur
sos específicos. Entretanto, a natureza das represen
tações que hoje são formuladas nas corregedorias de
justiça versam sobre a atividade jurisdicional do juiz.
Mais de 80% delas dizem respeito às suas funções ju
risdicionais. A independência do juiz é atropelada,
constantemente, pelas paixões das partes.

Nêo há dúvida de que, aprovada a proposta tal
como apresentada, o juiz passará boa parte de seu
tempo tendo de responder a representações relativas
a atos jurisdicionais, contra os quais a legislação pre
vê o cabimento de recursos e outras medidas de na
tureza processuais. O caráter das reclamações tem o
único propósito de intimidar o juiz, com grave violação
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em mais de 40 bilhões em dez ou doze dias do mês la vinculante, com a avocatória, com o excesso de po-
de janeiro. der dos Tribunais Superiores.

Agora observamos o resultado desse movimen- Em sua manifestação, afirmam os magistrados
to, particularmente dos bancos que mais pressiona- que "o juiz de primeiro grau, o mais fiscalizado de to-
ram o Governo. O Banco Itaú, por exemplo, obteve dos, estará submetido a triplo controle: Corregedoria
um lucro Ifquido de 1 bilhão e 93 milhões apenas no do Tribunal ao qual está afeto, Conselho da Justiça
primeiro semestre. Há alguns anos, ele não obteria Federal e Conselho Nacional da Magistratura", o que
esse lucro líquido sequer em doze meses. Aliás, na simplesmente relega a plano secundário o juiz de pri-
década de oitenta, o lucro médio do Itaú e do Brades- meira instência, aquele que efetivamente está perto
co, por ano, situava-se na faixa de 200 a 240 milhões das partes.
da moeda equivalente a reais na época. Hoje, obser- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa au-
vamos que o Itaú obteve um lucro de 1 bilhão e 93 mi- toriza a transcrição e divulgação do documento apre-
Ihões. O Unibanco alcançou um lucro de 307 milhões. sentado por V. Exa.

Prestem atenção, senhores empresários de ou
tros setores: a rentabilidade sobre o patrimônio líqui
do do Itaú alcançou, em apenas um semestre, 39,3%.

Qual setor da economia brasileira tem esse tipo
de rentabilidade? Posso dizer sem medo de errar que
nenhum. O Unibanco teve uma rentabilidade de
21,5%. O Bradesco, um banco privado que aplica
mais em operações de crédito e investe mais na eco
nomia interna do Brasil, teve uma rentabilidade bem
menor, embora também muito acima de qualquer se
tor da economia - 13,57%.

Chamo a atenção dos Parlamentares e da so
ciedade para esse tipo de transferência de renda.
Quando vemos membros do Parlamento, como o
Presidente do Congresso Nacional, Antonio Carlos
Magalhães, falar em combate à pobreza e à miséria,
não podemos deixar de lembrar que as mesmas pes
soas dos mesmos partidos sustentaram essa política
econômica até agora, garantiram essa brutal transfe
rência de renda, que ocorreu via desvalorização cam
biai e polftica de juros em cinco anos de Plano Real.
Agora, seguramente, terão de fazer um grande
mea-culpa para ter autoridade moral e política de fa
lar em combate à miséria.

É necessário que a CPI dos Bancos no Senado,
uma vez que não houve a CPI Mista, preocupe-se em
examinar o balanço dos bancos Itaú, Bradesco e Uni
banco para verificar a ligação direta entre o cresci
mento de títulos cambiais disponíveis nos leilões do
Banco Central e o lucro extraordinário e acintoso obti
do por esses e outros bancos privados nacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que
seja transcrita nos Anais da Casa manifestação de
Juízes Federais das Varas Criminais de São Paulo.
Fui convidado pelo Dr. Ali Mazloum a participar de
uma reunião em que os juízes de primeira instência
demonstraram preocupação com a adoção da súmu-
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à sua independência funcional, imprescindlvel para a Direito cada caso é um caso e não existem causas re-
segurança dos jurisdicionados. petitivas à justificá-Ia.

Não será diferente com a criação do órgão de Ainda, em matéria criminal, dever-se-ia excluir o
controle externo do Poder Judiciário. O juiz de primei- prazo de validade (180 dias) das liminares. Basta
ro grau, o mais fiscalizado de todos, estará submetido imaginar que o direito à liberdade, vezes sem conta
a triplo controle: Corregedoria do Tribunal ao qual garantido por liminar, poderá ser cassado por motivo
está afeto; Conselho da Justiça Federal; e Conselho exclusivamente temporal. Assim, necessário que o
Nacional da Magistratura. Para assegurar ao juiz o di- prazo de validade de medidas liminares não se apli-
reito de julgar de acordo com sua consciência, garan- que à jurisdição penal.
tir-Ihe o mlnimo de independência e tranql.iilidade, en- Outro ponto essencial para garantir a indepen-
tendemos necessário consignar no texto da reforma, dência do juiz, refere-se à suspensão de subsidias
expressamente, o seguinte: pelo não cumprimento dos prazos. Em matéria crimi-

O juiz é inviolável no exerclcio de suas funções nal, a busca da verdade real é essencial para o julga-
jurisdicionais, não sendo admitidas representações e menta dos feitos. Às vezes é necessário que o juiz
reclamações para os órgãos de controle, interno e ex- converta os julgamentos em diligências para melhor
terno, contra atos sobre os quais caiba recursos ou aquilatar a prova. Além disso, existem Varas cujo nú-
medida processual prevista em lei. mero de processos é muito grande, sendo humana-

Entendemos que pelo texto da proposta, o juiz mente impossível ao juiz cumprir os prazos. É um pro-
tornar-se-á a parte mais fraca da relação processual, blema estrutural. Assim, desde que justificativas séri-
com grave prejulzo para os direitos e garantias funda- as impliquem a dilação do prazo legal, entendemos
mentais da pessoa humana, ficando à mercê das for- injusta a suspensão de subsídios. Assim, na impossi-
ças em disputa num processo criminal. Não conse- bilidade de exclusão da referida penalidade, solicita-
guirá assegurar absoluto equiHbrio entre acusação e mos que seja alterada a redação para incluir-se o ter-
defesa. Deverá retirar a venda dos olhos antes de de- mo "injustificadamente", de modo que o juiz não seja
cid ir, para avaliar qual a decisão mais conveniente e punido quando motivos sérios justifiquem o não cum-
que não implique futura perseguição via representa- primento de prazos.
ções. Outrossim, é necessário estabelecer que as re- Por fim, a proposta de emenda concentra ex-
presentações formuladas devam ser instruídas com cessivos poderes nas mãos dos órgãos de cúpula do
um mlnimo de prova do alegado, com o fim de evitar Poder Judiciário, por meio da tríade súmula vinculan-
reclamações temerárias, sujeitando o reclamante a te/avocatória/controle externo, relegando por comple-
multas em tal caso. Além disso, para garantir igualda- to aquele que vive o dia-a-dia da atividade judicante.
de entre acusação e defesa, evitando leis infraconsti- O juiz de 14 instância é o primeiro a tomar contato
tucionais casulsticas, sugere-se o seguinte dispositi- com as partes; vive o calor dos acontecimentos; co-
va: O juiz, em audiências e processos a seu cargo, nhece as necessidades mais prementes para a boa
deve assegurar absoluta igualdade, material e formal, prestação jurisdicional que se deseja. Sua convivên-
entre as partes. cia com os problemas e dificuldades no desempenho

Com relação à súmula vinculante em matéria da função jurisdicional de primeiro grau o qualifica
criminal, citamos o seguinte exemplo: A súmula nll. 9 para bem avaliar a conduta de outro juiz por atos im-
do STJ estatui que a exigência de réu recolher-se à pugnados perante o órgão de controle externo.
prisão para apelar de sentença condenatória, confor- Assim, entendemos que a inclusão neste órgão de 5
me exige o art. 594 do Código de Processo Penal, juizes federais de primeiro grau, um de cada região,
não fere a Constituição Federal. A despeito disso, eleitos por seus pares, proporcionaria uma visão mais
muitos juizes criminais não aplicam referida súmula próxima da realidade e julgamentos mais próxima da
por entenderem que o direito ao recurso, à ampla de- realidade e julgamentos mais acertados pelo órgão
fesa, ao duplo grau de jurisdição, constitui garantia de controle.
fundamental dos acusados em geral, conforme art. A preocupação dos juizes criminais que esta
SlI., inciso L1V, da Carta Política. Assim, aprovada a subscrevem não tem qualquer caráter corporativista;
proposta, o juiz que não adotar a mencionada súmula não se reivindica privilégios ou prerrogativas, mas
estará sujeito a representações, com grave violação apenas o direito de julgar com tranql.iilidade, sereni-
de direitos e garantias fundamentais. Seria de bom al- dade, imparcialidade e independência, atributos sem
vitre, portanto, que em matéria criminal não se ado- os quais não subsistirão as garantias fundamentais
tasse a súmula vinculante, até porque em tal área do da pessoa humana insculpidas na Constituição.
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O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem re- desenfreada, da falta de ética e dignidade.
visão do orador.) - Sr. Presidente, não estou buscan- A coisa havia chegado a tal ponto que ne-
do uma cassação, uma punição para minha pessoa nhum dos poderes da República merecia
nesta Casa. Não é também minha idéia afrontar ne- mais o respeito do povo. Estamos chegando
nhum Parlamentar aqui. Respeito todos igualmente, lá, é preciso reconhecê-lo. Aprender com a
mas exijo que respeitem o meu direito de opinar, em História é mais fácil do que sofrer com ela, e
que pese serem opiniões antidemocráticas para al- por isto Fernando Henrique deveria ter se
guns. Para minha surpresa, fiquei sabendo agora, dado conta de que está na hora de morali-
sem ser ouvido nem nada, que está para chegar para zar o país com mão de ferro antes que o
o Plenário decidir um pedido de cassação temporária povo resolva fazê-lo pela força...
de meu mandato por trinta dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Partindo desse princípio, não vou mais discur- O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
sar aqui, vou fazer leituras apenas. peço a palavra pela ordem.

E quero fazer a leitura de duas cartas de leitores O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa.
publicadas no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. A a palavra.
primeira, publicada no dia 3 de agosto de 1999, do Sr. O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
Newton Bastos, tem como título "Começar do zero": ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

A opinião do O Globo do dia 28 sobre peço vênia a V. Exa. para apresentar um projeto de lei
o Governo do presidente venezuelano Hugo que dispõe sobre a proibição do uso e comercializa-
Chávez apresenta distorções. Democracia é ção de produtos à base de amianto em nosso País. É
o governo do povo, pelo povo e para o sabido que em países de Primeiro Mundo o amianto
povo. Se Hugo Chávez é presidente é por- tem sido banido exatamente por ser nocivo à saúde.
que o povo venezuelano assim o quis. Suas Faço a apresentação desse projeto pelo exercí-
posições sempre foram claras. Se com o cio da democracia que é possível em nosso País. Se
"farol" do fechamento do Congresso e do fosse tão fácil a democracia, nós não teríamos experi-
Poder Judiciário o povo venezuelano lhe mentado ditaduras. É lamentável que, ao apresentar
deu uma esmagadora vitória é porque já o projeto, eu tenha de ouvir antes um colega fazer a
não suporta mais a omissão, a ineficiência e propaganda do fechamento do Congresso Nacional.
a corrupção que grassa nesses dois pode- Nós podemos oferecer projetos à Nação, podemos
res. O povo venezuelano concluiu que ne- oferecer saídas à Nação através da democracia. Viva
cessita fechá-los para reconstruí-los e co- a democracia! Que bom que temos poucos que que-
meçando do zero, sem vícios. Com o que rem e que apóiam a ditadura.
existe atualmente não dá para aprimorar O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re-
nada. cebe o projeto de V. Exa.

Não é a minha opinião, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Dando
prosseguimento ao Pequeno Expediente, concedo a

A segunda opinião é do Sr. Giovani Furlan Fer- palavra ao Dr. Rosinha, do PT do Paraná. V. Exa. tem
rari, de Niterói, publicada no O Globo hoje, dia 5, sob três minutos.
o título "Aprovação popular": O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do

Eu sei que é chato. Pode ser até cons- orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
trangedor, mas se eu fosse Fernando Henri- semana passada tive a oportunidade de visitar em
que convidaria Hugo Chávez da Venezuela nosso Estado alguns hospitais públicos e privados
para me dar a dica de como obter 95% dos conveniados com o SUS.
votos para a Assembléia Constituinte e igual Nessas visitas, constatamos os corredores cheios
percentual de aprovação popular naquele de macas, com pessoas que necessitavam ser inter-
país. É impressionante! A resposta pode nadas mas que não tinham acesso a um leito hospita-
não ser a mais agradável para os delicados lar naquele momento. Num dos hospitais havia uma
ouvidos de diplomata do presidente, mas a senhora de 96 anos aguardando internamento. Fui
primeira regra é escutar o povão sofrido e até à administração e disse que ela tinha direito a
geralmente abandonado. No caso da Vene- acompanhante, de acordo com portaria do Ministério
zuela foi preciso que o país chegasse ao da Saúde. A direção do hospital negou o cumprimen-
fundo do poço da corrupção, da roubalheira to da portaria e não aceitou o acompanhante.
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Todos os meses estamos lendo na imprensa 50- O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem revi-
bre a diminuiçao de leitos para o SUS em todo o Pars. são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
Saq hospitais fechando ou diminuindo o número de mentares, pessoal da Casa, quero registrar o nosso
leitos, atendendo somente a convênios com o setor apoio à luta dos bancttrios, que têm neste mês sua
privado. Isso acontece tanto nos hospitais privados data-base e entregam pauta de reivindicaçOes aos
como na rede pública, cada vez .mais caótica. banqueiros.

Se formos falar dos hospitais 14niversitários, eles Acabamos de ouvir, nesta Casa, o Deputado Ri-
estao sobrecarregados, uma vez. que sao hospitais cardo Berzoini - Uder do movimento sindical bancttrio
de especialidades, de alta tecnologia e alta qualidade por muito tempo no Estado de sao Paulo e no Ambito
no atendimento. Porém, o Govemo Federal nao dá nacional- falar sobre a lucratividade dos bancos. Os
condiçOes para que esses hospitais atendam à popu- banqueiros, seguramente, estao dentro da categoria
laça0. que mais lucra neste Pars.

Ainda há pouco, aqui no plenário, conversando Fala-se de bilhões. Só o banco ltaú lucrou cerca
com o Sr. Maximus santiago, Diretor do Centro de de 1 bilhlo e 200 milhões de reais, isso sem contar
Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminen- com a forma como é feita a contabilidade desses ban-
se, e com a Ora. SOnia, Diretora.do Hospital-Escola coso Muitas vezes, como agora, se escondem nessa
sao Francisco de Assis, da Universidade Federal do lucratividade, nos seus balanços, as provisões, os
Rio de Janeiro, relatavam-me esses profissionais 50- créditos em Iiquidaçao e o patrirnOnio nao tem o rea-
bre a audiência que terAo na tarde de hoje com os Mi- juste devido, fica congelado, sem levarem conta a va-
nistros da Educaçao e da Saúde a fim de levar-lhes lorizaçao dos bens. Dessa forma, esse setor é o que
sua preocupaçao com o sucateamento e destruiçao mais concentra renda neste Pars.
desses hospitais.

Esta categoria pleiteia uma reposiçao salarial
Infelizmente nao são só esses dois hospitais, que, somada à inflaçao do último ano mais a do ano

mas todos os hospitais universitários do nosso Pars anterior, chega a 8%. Os banqueiros respondem di-
têm sido destrurdos. Profissionais vlo dar planta0 e fi- zendo que são privilegiados.
cam escolhendo qual paciente tem melhor condiçao
de sobrevida. Outros levam na maleta ou no bolso Por isso, estamos aqui enfatizando a necessi-
medicamentos de urgência, ou até mesmo medica- dade de que se tenha a garantia nao só da reposiçao
mentos para serem entregues a pacientes que são ali salarial, mas também do emprego. É preciso dizer
atendidos e nao têm condiçOes de comprá-los. que essa poUtica de desemprego tem como meta nao

Alguns hospitais universitários estao hoje per- melhorar o serviço, mas demitir mais gente. É isso o
mitindo intemaçao ou assinando convênio com medi- que vemos, especialmente nos setores de ponta,
cinas de grupo ou empresas de seguro-saúde dizen- como o bancttrio.
do que é para ter uma renda a mais a fim de sustentar Temos uma categoria que possura um milhao de
os pacientes do SUS. Esquecem-se esses dirigentes trabalhadores, mas, por conta das demissões, do te-
hospitalares que, ao fazer isso, estao diminuindo o chamento de bancos estaduais, de privatizaçao de
número de leitos do SUS à disposiçao da populaçao, vários bancos, da Iiquidaçao de outros, hoje se en-
sem resolver o problema do hospital. contra com pouco mais de 450 mil. Mais da metade

A SOlUça0 do problema do hospital universitário da categoria foi demitida.
passa pelo Govemo Federal, e cobramos dos Minis- Estamos preocupados, porque agora os bancos
tros da Saúde e da Educaçao que voltem os olhos federais é que são objeto da discussão do Govemo
para esses hospitais, porque o que está acontecendo nas suas reformas. O que o Govemo propõe neste
é o comprometimento nao só do atendimento da saú- momento - e essa posiçao é assumida pelas direçOes
de da populaçao mas também da qualidade do ensi- dos bancos federais - é a retirada do setor mais lucra-
no médico em nosso Pars. tivo do sistema financeiro público para repassar ao

Nao é mais possrvel que esses hospitais, como setor privado. Para quê? Para que esses bancos vol-
todos os outros hospitais públicos, sejam tratados tem a depender do Tesouro Nacional? Nao.
pelo Govemo Federal dessa forma. Portanto, repudi- Queremos um banco múltiplo, que possa traba-
amos as atitudes dos Ministros José Serra e Paulo lhar na área comercial, tendo a garantia do seu sus-
Renato Souza, porque nao é possrvel continuar essa tentáculo para promover, de forma barata e até com
situaçao. lucro para o Pars, o serviço social que pode prestar a

Muito obrigado. Caixa EconOmica Federal na área de habitaçao e sa-
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neamento, e o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste de a carta de alforria de milhares de pequenos empre-
e o Banco da Amazônia na área da agricultura. endedores, que é seu estatuto.

É isso o que defendemos nesta Casa. Rogo e espero que Deus possa dar essa bên-
çêo a milhares de brasileiros que anseiam por essa

Muito obrigado. aprovaçêo.
O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Sem Muito obrigado.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB _ RO. Sem
putados, trago a esta Casa a apreensão de 4 milhões revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
de médios, pequenos e microempresários brasileiros putados, meu pronunciamento é um comentário so-
que acompanharam atentamente, durante o primeiro bre a greve dos caminhoneiros, que começou a ser
semestre, o resgate de um antigo sonho: a aprovaçêo articulada em todo o Pafs de maneira inconsciente s,
do Estatuto da Pequena e Microempresa. ao mesmo tempo, muito importante pelas agruras e

Em 1996, trouxemos ao Congresso Nacional sofrimentos dos caminhoneiros de todo o Pais.
cerca de 4 mil pequenos e médios empresários. Con- No infcio do mês de junho deste ano, num resta-
seguimos, com o então Presidente do Congresso, Dr. urante de beira de estrada, no Municipio de Jaru,
José Sarney, eminente ex-Presidente da República, Estado de Rondônia, conversando com um caminho-
sua aprovação no Senado e o compromisso de que o neiro, ainda bem longe de qualquer manifestação de
Congresso Nacional apoiaria e ratificaria o estatuto. greve da categoria, ele já me anunciava o sentimento
Neste perfodo, o estatuto foi esfriado no Congresso e geral de insatisfação de todos os seus companheiros.
dele foi extraido o SIMPLES, da Receita Federal. Na conversa que se desenrolava, aquele cida-

Esse avanço precisa ser aperfeiçoado. Meu dão fazia duras criticas ao Presidente Fernando Hen-
caro Presidente, o estatuto dormiu na Casa. Nós o rique Cardoso, todas desenvolvidas com muita lógica
resgatamos, ao longo do semestre passado, junta- e conhecimento. Ora falava da globalizaçêo, que por
mente com a Frente Parlamentar, liderada pelo com- sua fez retirava emprego do povo brasileiro, ora fala.
panheiro Deputado Augusto Nardes e com o impor- va e criticava o modelo de privatização, do qual, no
tante apoio do companheiro Custódio Mattos, Relator fundo, ninguém viu qualquer resultado prático - não
da matéria. Procuramos o apoio dos Presidentes do se investiu nada de novo na educação, na saúde ou
Senado, Dr. Antonio Carlos MagalMes, e da Câmara nas estradas.
Federal, nobre Deputado Michel Temer, e consegui- E a conversa rolava. Aquele motorista não me
mos fazer um grupo de trabalho. Motivamos e sensi- conhecia, e da minha parte, para não lhe constranger,
bilizamos também o Ministério do Desenvolvimento, permanecia calado, dando-lhe toda a atenção que o
Indústria e Comércio e começamos a trabalhar. Hou- papo merecia. Continuou a sua conversa, com muita
ve três seminários e um workshop. Estamos agora revolta, falando da situação dos fretes. Dizia que o
com o texto do estatuto pronto. Esperamos que O Governo está matando os caminhoneiros e citou um
Congresso Nacional possa, neste segundo semestre, exemplo que poderia ser constatado por qualquer
realizar o sonho de quase uma década de milhares e um: se existissem num posto de gasolina 50 carretas
milhares de pequenos e microempresários no Brasil paradas, apenas cinco a dez motoristas tinham condi-
aprovando o estatuto. çOes de sentar-se a uma mesa e almoçar, sendo que

Esse estatuto contempla uma garantia constitu- o restante se limitava o tomar um simples lanche, por
cional, que é dar um tratamento diferenciado às médi- absoluta falta de dinheiro; que trabalham simples-
as, pequenas e microempresas no Brasil, que serão mente para manter suas famflias.
fonte de desenvolvimento e de resgate do trabalho e Efalou sobre as quebradeiras das transportado-
da eficiência do nosso Pafs. raso Muitas com mais de cinqOenta carretas estavam

Tenho absoluta convicção de que o Congresso fechando as portas, desempregando. Atualmente as
não negará a esses quatro milhões e meio de peque- empresas precisam do frete, mas não têm dinheiro
nos empresários no Brasil o seu estatuto. Esta Casa, para pagá-lo, pedindo prazo ou pagando parcelado.
meu nobre Presidente, não se pode tornar uma caixa Sr. Presidente, essa conversa ocorreu em ju-
de maldade, só aprovando o que contraria a expecta- nho, prevendo a greve dos caminhoneiros, que já não
tiva da população brasileira. Estamos todos na espa- agOentavam mais os aumentos sem justificativa dos
rança da aprovação da reforma tributária, anseio de preços dos combustrveis, os roubos de cargas, os as-
mais de uma década. Estamos todos na esperança sassinatos de motoristas e as péssimas condições
de que o Congresso possa aprovar o que chamamos das estradas brasileiras. Isso tudo se propagou como
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um raio, como um contágio inexplicável, desencade
ando o acontecimento real, a paralisação dos cami
nhoneiros brasileiros, dando esta atitude uma de
monstração clara de que as medidas de governo não
podem ser tomadas à revelia das vontades das pes
soas, passando por cima das necessidades individu
ais e, ainda mais, menosprezando a racionalidade de
todos. As decisões de governo devem, antes de tudo,
expressar as vontades da maioria e não de uma pe
quena cúpula, que argúi para si toda a sabedoria do
mundo, passando a articular metas e programas, sa
crossantas idéias, para que os mortais obedeçam pa
trioticamente, mesmo que estejam com o estômago
vazio.

Nada disto. Quem manda no Brasil é o povo, as
pessoas simples, que trabalham, que produzem, que
geram o PIB, e não os gastadores perdulários, que s6
falam e falam e pouco fazem. Esta é a lição cristalina
de quem realmente é forte.

O SR. Luis EDUARDO (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, por diversas vezes denunciei, desta tribu
na, o aumento desenfreado dos preços dos medica
mentos, chamando a atenção do Governo para o ele
vado custo dos tratamentos prolongados, principal
mente junto às populações de baixa renda. É com re
volta e indignação que acompanho as informações
sobre esses aumentos abusivos dos remédios duran
te o primeiro semestre deste ano. Num período em
que a inflação acumulada não chegou a 4%, os pre
ços dos produtos farmacêuticos cresceram 11,84%,
segundo o fndice Nacional de Preços ao Consumidor
-INPC, do IBGE.

A ganância dos laborat6rios farmacêuticos tem
provocado a redução da renda líquida familiar e difi
cultado o acesso da população aos cuidados com a
saúde. Uma pesquisa de orçamento familiar realizada
nos últimos doze meses com mais de duas mil famílias
paulistas revelou que os gastos com a saúde das
famflias passaram a totalizar 7,5% do orçamento fa
miliar, contra 4,6% anteriormente. O que torna esta si
tuação particularmente dramática é que, ao contrário
do que ocorre com outras áreas do orçamento do
méstico, o consumidor tem pouca margem de mano
bra para substituirgastos com a saúde, de modo a re
duzi-los.

Somos contra o controle de preços de mercado
rias. No caso especIfico dos remédios, no entanto,
faz-se urgente encontramos mecanismos para evitar
os abusos. Não podemos esquecer que, ao comprar
um medicamento, muitas vezes vital, o consumidor

está privado da principal arma contra abusos de pre
ços, que é não consumir.

O absurdo aumento constatado no primeiro se
mestre deste ano é o agravamento de uma tendência
que se verifica desde o início do Plano Real, em julho
de 1994. Os levantamentos dos institutos de pesqui
sas mostram que, no perlodo, a variação de preços
dos medicamentos foi cerca de 30 pontos percentuais
mais alta que a inflação acumulada.

O Estado não deve, por princípio, tutelar a ativi
dade privada. Em determinadas situações, no entan
to, algum controle por parte do Estado é mais do que
desejável. Torna-se um imperativo ético uma salva
guarda da qual a sociedade não pode e não quer
prescindir. É o caso dos preços dos medicamentos.
Não se pode permitir que substâncias imprescindíve
is para amanutenção da saúde e mesmo da vida das
pessoas sejam utilizadas para a obtenção de lucros
desmedidos. Se o Estado não pode financiar integral
mente a saúde de sua população, como seria desejá
vel, que ao menos utilize os instrumentos de que dis
põe para evitar os abusos que vêm sendo perpetra
dos pela milionária indústria farmacêutica neste Pais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a nova reforma ministerial trouxe novamente
à tona a ameaça de fusão do Basa com a Sudam,
transformando o único Banco de Desenvolvimento da
nossa região em agência de fomento, vinculada ao
Ministério da Integração Regional. A fusão significa o
encolhimento do Basa, a perda da capilaridade, ou
seja, menos crédito para as pequenas e microempre
sas e mais concentração de recursos nas mãos dos
5% mais ricos, concentrados nas diversas regiões de
nosso Estado. Além disso, a fusão se traduzirá no de
semprego em massa, com a extinção de mais de 2 mil
empregos.

O Governo diz que realizará audiências públi
cas para que setores sociedade possam opinar sobre
o futuro do Basa. Esperamos que realmente honre
este compromisso, embora os métodos que vêm sen
do utilizados por FHC indiquem que as mudanças se
realizem sem atender a qualquer sugestão dos princi
pais interessados, que são os pequenos e microem
presários e o trabalhador rural.

Não vamos aceitar que o Governo encaminhe
para ser votada a toque de caixa, pelo Congresso Na
cional, uma medida provis6ria que altera toda a estru
tura de duas instituições importantes para o desen
volvimento de nossa região, somente para atender



Alguns podem alegar que houve uma mudança
na metodologia e por isso o Brasil caiu de posição.
Mesmo levando isso em conta, não podemos descon
siderar essa quedas, já que outros países subiram de
posição. Vale lembrar que nossa posição anterior não
era exatamente alta. A oitava economia do mundo es
tar apenas na 6gB posição apenas mostra a nossa
enorme disparidade social.

Um outro dado preocupante do documento é o
volume do comércio de drogas ilegais. Em 1995 o seu
valor mundial era de 400 bilhões de dólares, maior
que as vendas internacionais de velculos motoriza
dos. O tráfico de drogas é um verdadeiro câncer soci
al, que mina as autoridades nacionais e causa um
sem-número de crimes e desagregação social. O
avanço deste tipo de crime tem que ser combatido
imediatamente e com todo o rigor.

O avanço econômico brasileiro passa necessa
riamente pelo avanço social e pelo combate ao tráfico
de drogas e a outras formas de crime organizado.
Espero que haja novos investimentos na área social
para podermos não só recuperar nossa antiga posi
ção, mas subirmos muito mais. Não podemos ficar
devendo isso à população brasileira.

Muito obrigado.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, apesar de o problema da seca re
montar da era da Coroa Imperial, a região nordestina
continua, a exemplo do passado, sofrendo os efeitos
da prolongada estiagem. É verdade que algumas
poucas medidas têm sido adotadas para atenuar o
grave problema. São, no entanto, soluções paliativas
que não atendem, nem de longe, às necesf' ades
das numerosas populações ali residentes.

O Ceará, infelizmente, não foge à regn assa
pelas mesmas dificuldades dos outros Estadc'~ ;ocali-
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aos interesses de acordos feitos com poJlticos do esperado. Esses fatores colaboram para o pouco
Estado. avanço social, mas não são uma justificativa.

Ora, todos sabemos que a verdadeira intenção O Chile tem um PIB per capita praticamente
é o desmonte de mais uma empresa pública em be- igual ao do Brasil. Mas ele ocupa a 32<1 posição na
netreio do capital privado. Essa nova tentativa faz par- ONU, bem acima da nossa. Torna-se claro que o que
te de uma estratégia do neoliberalismo deste Gover- realmente falta são políticas mais eficientes na área
no, que, depois de avançar sobre as empresas do se- social.
tor produtivo, parte agora para cima dos bancos públi- Segundo a ONU, o Brasil fez importantes avan-
cos, que têm justamente o papel de buscar a redução ços nas últimas décadas em áreas como saneamen-
das desigualdades regionais. Das 561 agências to, educação e saúde. Não somos um pais miserável,
bancárias de toda a região, o Basa é a instituição finan- mas de desenvolvimento médio. Entretanto, a verda-
ceira que disponibiliza o maior volume de crédito tanto de é que ainda estamos muito longe de podermos nos
para a área comercial quanto para a de fomento. No orgulhar. Muitos outros países também conseguiram
segundo semestre do ano passado foram mais de 2 avanços tão grandes ou até maiores que os brasilei-
bilhões disponibilizados. ros.

O investimento só é posslvel com crédito, e
quem concede crédito são os nossos bancos pú
blicos. Dizer que esses bancos subsistem como
agências de fomento é desconhecer a realidade bra
sileira.

Queremos entidades governamentais e bancos
capazes de administrar nossas riquezas para o
bem-estar do povo. Não vamos mais aceitar que os
bens de nosso Estado, nossas riquezas e nossas ins
tituições sejam doadas ao capital privado, gerando
desemprego, fome e miséria para nossas regiões.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, recebemos uma triste noticia no mês
passado. O Brasil foi rebaixado no ranking do Indice
de Desenvolvimento Humano da Organização das
NaçOes Unidas - ONU. Calmos da 6gB posição para a
72a. O indice é calculado com base em vários fatores,
como atendimento à saúde, alfabetização e distribui
ção de renda.

A notrcia é realmente triste, mas não chega a
ser uma surpresa. A verdade é que, depois de um mo
mento inicial, não temos mais visto grandes avanços
na área social.

Elevar o desenvolvimento humano em qualquer
pais, e o Brasil não é exceção, exige muito trabalho. E
também exige um esforço continuado de longo prazo.
Infelizmente, o que temos visto é uma total desconti
nuidade na área social. Cada administração cria seus
próprios programas, ignorando bons resultados con
seguidos por seus antecessores. Um pouco de humil
dade dos nossos governantes seria muito importante
nessa área.

Nosso pais está enfrentando uma grave reces
são, e teremos um crescimento econômico abaixo do
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zados no chamado Polígono das Secas. As frentes
de serviço, patrocinadas pelo Governo, são investi
mentos sem o menor retorno, e a sua execução em
nada colabora para o desenvolvimento regional, além
de não reduzir o drama das famflias que sobrevivem
da atividade agrícola.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Ceará concentra volumosos recursos hldricos atra
vés de barragens localizadas, principalmente, em três
regiões: Centro-Sul, Vale do Curu e Zona Norte. No
Centro-Sul temos o Orós, o Lima Campos, oTrussu; o
Ubaldino, dentre outras obras de menor porte.

A idéia que nos ocorreu foi a elaboração de um
projeto para materializar o aproveitamento dessas re
servas na exploração da piscicultura e da cultura de
plantas medicinais, as denominadas "farmácias vi
vas". Para melhor expandir a idéia, procurei, prelimi
narmente, os Prefeitos José 110 Dantas, de Quixelô,
Hildernando Bezerra, da cidade de Iguatu, e o Depu
tado Estadual Marcelo Sobreira, no sentido de pro
mover um encontro com a participação de represen
tantes de associações de pescadores, agricultores,
Prefeitos da região, representações de órgãos fede
rais e estaduais, com a finalidade de implantar um
projeto capaz de gerar empregos para as famflias re
sidentes às margens desses reservatórios.

Ao encontro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, compareceram o representante da Secretaria
Nacional de Pesca, do Ministério da Agricultura, o De
legado Federal de Agricultura, no Ceará, o Superin
tendente do Ibama, o Diretor de Piscicultura do
Dnocs, representantes do Sebrae, da Secretaria de
Ciência e Tecnologia do Ceará, o Superintendente do
Banco do Nordeste, acompanhado de sua equipe téc
nica, além dos Prefeitos de Iguatu, Quixelô, Orós e
Icó.

O importante evento concluiu pela formação de
uma comissão para o encaminhamento· das seguin
tes providências: visita ao Programa de Piscicultura,
em Paulo Afonso, na Bahia; elaboração de um projeto
que viabiliza o treinamento e a capacitarão do pesso
al envolvido no programa, pertencente a cooperativas
ou associaç688; tipo de criatório de pesca, em gaiolas
ou tanquªs; implantação de indústrias de pequeno e
médio portO'; ração para peixe; beneficiamento do
pescado e seus derivados; instalação de unidades in
dustriais fªrmacêuticas, a partir do cultivo de plantas
medicinais; Indústria de embalagem; dentre outras
medidas que se fizerem necessárias para o êxito do
programa.

Os recursos financeiros para a execução do
projeto e a indispensável orientação técnica correri-

am por conta dos órgãos participantes do programa,
além de contar com as linhas de financiamentos pro
postas pelo Banco do Nordeste.

Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que a viabilização dess\3. projeto motivará um
novo impulso na economia cearense, a par de inau
gurar uma atividade profissional capaz de ensejar a
absorção da mão-de-obra ociosa existente na região,
oferecendo-se, igualmente, perspectivas inovadoras
que realimentam a esperança num futuro mais pro
missor, especialmente para as habituais vítimas da
seca.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se

ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Airton Dipp.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna, neste Grande Expediente, para falar
sobre as cooperativas de eletrificação rural e demos
trar a importância, ao longo desses últimos cinqüenta
anos, da sua atuação nas comunidades rurais, bus
cando o desenvolvimento e levando energia elétrica
aos mais distantes pontos do interior do nosso País.

Tais cooperativas, Sr. Presidente, passam por
incertezas quanto a seu futuro. Espero que possamos
sensibilizar o Governo Federal e a Aneel, para que,
neste novo modelo energético do Pais, deixemos lu
gar reservado às cooperativas, que, no segmento
privado, são as que melhor respondem aos seus
usuários e que melhor respondem socialmente aos
anseios da nossa comunidade.

Apresento inicialmente alguns dados e a própria
história das cooperativas, para, num segundo mo
mento, falar mais profundamente sobre o modelo
energético do Pais, que, na realidade, privilegiou em
presas privadas e o capital internacional e não aten
deu à demanda do setor energético, principalmente
na geração de energia que atendesse aos anseios da
produção nacional. Tais cooperativas têm atuação
decisiva para o atendimento das comunidades rurais
brasileiras, sendo hoje a única e efetiva alternativa
que propicia a eletrificação a essas comunidades e,
conseqUen1emente, uma melhor condição de desen
volvimento e de vida para essas pessoas.

A história do cooperativismo de eletrificação ru
ral começou com a Cooperativa Força e Luz de Qua
tro Irmãos, criada em 1941, na localidade de José Bo
nifácio, hoje Municlpio de Erechim, no Estado do Rio
Grande do Sul. Naquela época, as distribuidoras de
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energia elétrica eram empresas cujos interesses se li
mitavam apenas ao atendimento de grandes centros
urbanos. o que infelizmente continua ocorrendo até
hoje em 85% dos Estados brasileiros.

Passados 58 anos do início da eletrificação rural
cooperativada. existem mais de 500 mil estabeleci
mentos que possuem energia elétrica. através de 150
mil quilômetros de redes, distribuídas por todo o País.
Esse sistema elétrico beneficia diretamente uma po
pulação de 2,5 milhões de brasileiros, tendo acumula
do um patrimônio de R$1,5 bilhão. motivo de orgulho
para todos que acreditam no cooperativismo.

Apesar dos esforços desenvolvidos pelas coo
perativas e por alguns Governos Estaduais. principal
mente nas Regiões Sul e Sudeste, contamos com
apenas 30% dos 6 milhões de propriedades rurais
com energia elétrica. Isso quer dizer que são mais de
4 milhões e 200 mil famílias, algo em torno de 20 mi
lhões de cidadãos brasileiros, morando no campo e
sem luz, porque o desenvolvimento que houve nas
cooperativas da Região Sul não foi acompanhado pe
las demais regiões brasileiras.

Esses dados são bastante expressivos e mere
cedores de nossa atenção e. especialmente. da aten
ção do Governo Federal, pois mais de 4 milhões de
unidades de produção, que correspondem a dois ter
ços das propriedades rurais do País, onde residem
mais de 13% da população brasileira, estão ainda no
escuro.

Uma das poucas opções para reverter essa tris
te situação é o incentivo à atuação das cooperativas
de eletrificação rural, que, ao longo de sua história.
têm demonstrado qualidade e competência.

A contribuição prestada por essas entidades
tem sido realmente relevante e de indiscutível impor
tência para as regiões onde atuam. representando a
consolidação de um associativismo organizado e em
preendedor, capaz de apontar soluções. sem neces
sidade de intervenção do Governo.

As cooperativas de eletrificação rural têm contri
buído com o desenvolvimento regional. como é o
caso do Rio Grande do Sul. onde sua atuação possi
bilitou, entre outros fatos. a eletrificação de 70% dos
estabelecimentos rurais e a criação de 59 novos Mu
nicípios, totalmente atendidos pelas mesmas. O res
tante foi desenvolvido pela atual concessionária, a
companhia de energia do Estado.

Em muitas dessas localidades. se não fosse a
vontade e a organização de suas comunidades, com
certeza. estas ainda estariam no escuro, com pou
quíssimas perspectivas de alcançar melhor condição
devida.

As cooperativas gaúchas de eletrificação rural
possuem seis usinas em operação e mais sete em
construção. A maioria desses recursos, investidos na
geração, construção. operação e manutenção das re
des, em grande parte. são oriundos das próprias co
munidades organizadas, não dependendo dos recur
sos dos Governos Federal e Estaduais.

O que tem preocupado essas organizações é a
intenção da Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, de editar uma resolução para regular a atua
ção das cooperativas de eletrificação rural sem ga
rantir que estas tenham condições de manter a sua
competitividade no mercado.

A Federação das Cooperativas de Eletrificação
Rural do Rio Grande do Sul, para demonstrar as dife
renças essenciais entre a atuação das cooperativas e
a das empresas concessionárias de distribuição de
energia elétrica. elaborou um documento para subsi
diar o estudo da Agência Nacional de Energia Elétri
ca.

O primeiro ponto desse documento refere-se ao
consumo médio da energia. As cooperativas têm hoje
um consumo médio de 9 megawatts/hora por quilô
metro de rede. enquanto o consumo das empresas
concessionárias varia de 47 megawatts/hora a 165
megawatts/hora por quilômetro de rede. Isto importa
dizer que a receita das concessionárias por quilôme
tro é 5 a 17 vezes maior do que o faturamento das co
operativas. É importante ressaltar esses dados por
quilômetro linear.

Outro ponto importante do documento diz res
peito à media de consumidores por quilômetro de
rede. As cooperativas têm em média 2.88 consumido
res por quilômetro de rede, contra uma média de 12 a
44 consumidores por parte das concessionárias, de
monstrando a atuação eminentemente rural e diferen
ciada das cooperativas.

Analisando estes dados, podemos concluir que
o número de consumidores, assim como a receita das
cooperativas por quilômetro de rede. é infinitamente
inferior aos das concessionárias. sendo imperativo
para que sobrevivam receberem tratamento diferen
ciado em relação ao dado às concessionárias. a fim
de que esse atendimento efetuado pelas cooperati
vas não sofra nenhum tipo de solução de continuida
de. o que deixaria sem eletrificaçãp milhares de brasi
leiros que vivem nos campos.

Com base nestes dados. Sr. Presidente. a Fe
deração das Cooperativas de Eletrificação Rural. jun
tamente com a Confederação Nacional das Coopera
tivas de Infra-Estrutura, tem propugnado junto à Ane
el que sejam realizados mais estudos antes da edição



Esperamos que o Governo Federal, por inter
médio da Aneel, tenha a sensibilidade de preservar
esse mercado adquirido nos últimos 58 anos. ~ o
apelo que fazemos em nome das Cooperativas de

Sr. Presidente, ao fazer essas observações,
gostaria também de tecer alguns comentários sobre o
atual modelo energético nacional. Sem dúvida algu
ma, quando o Governo propôs esse novo modelo,
passando a atividade energética do PaIs de um mo
nopólio público, representado pelas concessionárias
estatais, para a atividade privada, representada ago
ra por empresas privadas que adquiriram as empre
sas de distribuiçao e de geraçao de energia, nao se
preocupou com a competitividade dos mais diferentes
Estados brasileiros e as cooperativas que lá já esta
vam e que, ao longo de 58 anos, vêm atuando nas
zonas rurais e em alguns aglomerados urbanos, em
funçao de emancipações de distritos em seus Municr
pios, e que têm demonstrado capacidade e qualidade
para continuarem a prestar o seu serviço a todos os
usuários. Esse serviço, apesar do associativismo, é pú
blico, atende a determinada comunidade regional.

O Governo Federal encaminhou o processo de
privatizaçao de forma a que as empresas particula
res, com financiamentos subsidiados pelo BNDES,
fossem adquirindo o patrimônio estatal sem nenhum
tipo de responsabilidade relativa a novos empreendi
mentos na área de geraçao para atender à demanda
de energia elétrica. Na realidade, esses investimen
tos nao geraram empregos para aqueles que buscam
mercado de trabalho.

As cooperativas que, como segmento privado,
nao tiveram acesso a essas facilidades em funçao da
sua estrutura, ainda muito pequena em relaçao às
concessionárias, vêm desenvolvendo um trabalho
completamente diferente. Com recursos comunitários
próprios, investem nas áreas de geraçao e de distri
buiçao, e estao contribuindo de forma decisiva para o
desenvolvimento rural e urbano de pequenas cida
des.

32538 Sexta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

de uma resoluçao que viabilize sua permanência no ~ preciso estabelecer, ainda, por ocasiao das
mercado, que possibilite a ampliaçao do seu trabalho revisões ou reajustes das tarifas da concessionária
e garanta competitividade. ou permissionária supridora das cooperativas, que as

Nesta resoluçao, alguns pontos devem ser mais planilhas de custos operacionais destas serao devi-
bem definidos. O primeiro diz respeito à forma jurldica damente analisadas, com vistas a garantir que os pre-
da organizaçao das cooperativas, o que conseqOen- ços de aquisiçao e venda estejam compatrveis cOm
temente definirá o raio de atuaçao das mesmas. Atu- os mesmos, devendo a Aneel determinar a tarifa de
almente, as cooperativas atuam como permissioná- suprimento que obrigará a concessionária supridora
rias para exclusivo atendimento de consumidores rurais. local. Este suprimento, em valores e condições, será
Dessa forma, nao poderiam, como fazem hoje, aten- também objeto de contrato de suprimento especIfico
der consumidores industriais e comerciais. entre a supridora local e a cooperativa permissioná-

As entidades representativas das cooperativas ria.
propõem a possibilidade de as mesmas atuarem sob
duas formas jurldicas: como cooperativas autoriza
das e como cooperativas permissionárias. No primei
ro caso, atenderiam prioritariamente a zona rural,
onde os serviços das instalações de energia elétrica
implantados e operados pelas cooperativas teriam o
uso privativo dos seus cooperados. Atenderiam, tam
bém com prioridade, áreas adjacentes e contlguas
que, em funçao da localizaçao geográfica, seriam
mais bem atendidas por elas.

A segunda forma proposta de organizaçao seria
a de cooperativas permissionárias. Sua área de atua
Çao deve ser estabelecida em contrato de adesao
que levaria em consideraçao aspectos relevantes da
geografia local, como rios, montanhas, vias públicas
e outros pontos notáveis, traçados com base nos da
dos e informações fornecidos pelo próprio interessa
do nos serviços.

Caso se transformem em prestadoras de servi
ços públicos, continuariam atendendo ao meio rural e
poderiam atender também às áreas urbanas próxi
mas e às áreas industriais e comerciais, sem signifi
car que estariam exorbitando os limites contratuais
pactuados, pois a atuaçao se daria sob contrato fir
mado entre a cooperativa e a Aneel.

As duas formas que estao sendo propostas têm
amparo constitucional e legal. Sem dúvida alguma,
Sr. Presidente, possibilitariam até mesmo melhor
qualidade na prestaçao de serviços aos seus usuários,
porque haveria de fato uma competiçao entre a con
cessionária e a permissionária do serviço público
numa determinada microrregiao, o que nao acontece
no atual modelo energético.

~ preciso, também, que as tarifas de venda de
energia às cooperativas sejam dimensionadas a par
tir de seus custos de distribuiçao inerentes à ativida
de, de tal forma que, quando acrescentados, o valor
de venda ao usuário final nao fique proibitivo e incom
patlvel com o valor praticado por outros distribuido
res.
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Eletrificação Rural, porque conhecemos de perto o Segundo G$lculos da FIPE-Saúde, a tabela de
seu trabalho, especialmente na Região Sul, que, ao procedimentos do Sistema Único de Saúde está defa-
longo desses anos, sem dúvida, foi atendida com sada em 90%, o que inviabiliza o funcionamento des-
grande qualidade e presteza. se sistema que permeia toda a Nação, apresentando

Fica o nosso registro, Sr. Presidente, na tentati- uma das maiores capilaridades neste Pafs, e que une
va de sensibilizar a Aneel, o órgão técnico, e também os Estados e o povo brasileiro na busca de melhores
o Governo Federal quanto a essa decisão acerca da dias.
regulamentação das cooperativas de todo o Pafs, que Portanto, ,no Dia Nacional da Saúde, temos de
deverá ser tomada nos próximos dias. Desta forma, falar da pobreza, tema trazido à tona do debate du-
as cooperativas poderão preparar-se para dar um rante o recesso do Congresso pelo Senador baiano
atendimento mais efetivo aos seus cooperados e ini- Antonio Carlos Magalhães. S. ExA invocou para si a
ciar esforços para que os 20 milhões de cidadãos bra- bandeira do combate à pobreza, mal gerida ao longo
sileiros sem luz possam vir a ter melhores condições dos anos por todos os Governos.
de vida. O nobre Senador da Bahia teve o mérito de

Muito obrigado. mostrar, de forma desnuda, clara e transparente, que

assu;;~a;~~e~:::~::~t:~ S;~~~~~~c~Pg~ ::~~~~s~ :::~t~~~ ~~~~~~~:o~~ ~~~~~~r~:~q~~
Srs~ Ivan Paixão e Carlito Merss, § 252 do m~lor c?nsumo de Iogurte e de carne de frang~ não
Art. 18 do Re imento Interno. fOi sufiCiente para acabar com os pobres: S. Ex , um

g dos grandes lideres deste Congresso, disse que te-
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) - Concedo mos verdadeiramente pobres no Brasil. Poderia até

a palavra ao Deputado Ivan Paixão. dizer S. ExA, para ficar ainda mais brilhante, que aju-
O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão dou a construir alguns milhares deles.

do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, Ainda ontem, Sr. Presidente, jornal especializa-
mais uma vez ocupo a tribuna desta Casa para, na do em finanças e economia estampou em sua primei-
condição de Deputado Federal pelo PPS do Estado ra página: "Bancos brasileiros apresentam um dos
de Sergipe e médico cirurgião, pronunciar-me na data maiores lucros da história deste Pafs". No primeiro
em que comemoramos o Dia Nacional da Saúde, 5 de semestre, os bancos auferiram um lucro 24% maior
agosto. do que em todo o ano de 1998; obtiveram mais de um

Aliás, quando nos referimos à área de saúde no bilhão de reais de lucro somente no primeiro semes-
Brasil, falamos de desigualdades. Forma de balizar tre de 1999.
se determinada parcela da sociedade tem condições Está hoje em Brasflia um grupo de 76 Prefeitos
de caminhar com suas próprias pernas - e seria o ide- da bacia do Baixo São Francisco, cujos Municfpios
ai se todos pudessem fazê-lo - é perguntar se deter- estão localizados em Alagoas e Sergipe. Quarenta e
minado cidadão ou cidadã possui ou não algum plano nove Municípios do lado de Alagoas e 27 do lado de
privado de assistência à saúde. Sergipe, Estado que tem oito Municfpios citados pela

Vinte e cinco milhões de pessoas neste País ONU, de acordo com o IDH -Indice de Desenvolvi-
têm acesso a essas formas de atenção e assistência mento Humano, como os piores do Brasil. São José
à saúde através de planos ou do próprio custeio indi- da Tapera, em Alagoas, ocupa o primeiro lugar dessa
vidual. A milhares de brasileiros, porém, pais, mães e relação como o Municfpio mais miserável do Brasil.
crianças, resta bater nas portas dos serviços públicos Entre os de Sergipe, ocupa o pódio Poço Redondo.
de saúde. Muito bem. Sabemos que durante este ano e

Deverfamos fazer um grande esforço nesta Na- parte do ano de 1998, em razão das secas, o Gover-
ção para minorar o sofrimento dessa grande parcela no Federal gastou aproximadamente 2 bilhões de re-
de brasileiros que procuram os serviços públicos e o ais com a politica clientelista, que envergonha o povo
Sistema Único de Saúde, que a Constituição de 1988 e humilha o cidadão ao dar de favor aquilo que ele de-
tão brilhantemente inseriu no Capftulo da Seguridade veria receber por direito. Dão comida em cestas bási-
Social como dever do Estado e direito do cidadão. cas de alimentos e água em carros-pipa, humilhando
Esqueceu-se o Constituinte, entretanto, de ali tam- o trabalhador, que despende suas energias e seu dia
bém escrever as fontes perenes, permanentes de fi- de trabalho para receber R$80,OO.
nanciamento. Até hoje estamos a debater a viabilida- O que fizemos nós, nordestinos, sergipanos ou
de desse sistema. alagoanos, enfim, todos aqueles envolvidos nas fren-
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tes de trabalho? Viemos em marcha para Brasília mais do que os 20% mais pobres. Então, para comba-
com o objetivo de dizer que o sertanejo não queria es- ter a pobreza nada se faz. O Brasil é um dos piores
mola, mas sim cidadania. países nesse aspecto. Ele apresenta uma das maio-

Caros Deputados Dr. Hélio e Regis Cavalcante, res concentrações de renda e de riqueza do mundo.
meu companheiro de Alagoas, insistiram ainda mais Temos realmente de fazer algo. Temos que des-
na humilhação, baixando de R$80,OO para R$48,OO o concentrar renda. Desconcentrar renda é tirar daque-
valor do pagamento mensal da frente produtiva de les que têm mais para dar àqueles que nada têm. Te-
trabalho. E o pior: autoridades do Governo dizem: mos que fazer obras de infra-estrutura, Iibertárias,
"Vamos pagar R$48,OO, mas vocês não precisam tra- que façam com que o povo possa andar com as pró-
balhar; basta ficarem em casa". Isso é a mesma coisa prias pernas.
que dizer: "Não nos incomodem; deixem-nos, que Os Prefeitos do baixo São Francisco, tanto de
precisamos continuar trabalhando para que São Pau- Sergipe quanto de Alagoas, têm peregrinado por Bra-
lo tenha 42% do PIB nacional e para que o Rio de Ja- sília. Nós, Deputados de Alagoas e de Sergipe, esta-
neiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tenham tam- mos unidos suprapartidariamente. Vamos buscar o
bém 40%, ficando os 18% que sobram para o resto do apoio dos Deputados da Bahia também.
Brasil". Em 1501, um piloto genovês que singrou seu

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Dr. Hélio. barco na Bacia do São Francisco disse que o rio São
O Sr. Dr. Hélio - Deputado Ivan Paixão, V. ExA Francisco era uma dádiva que poderia libertar o povo

tem sido brilhante em seu pronunciamento. Gostaria brasileiro, inclusive na sua produção agrícola.
de aproveitar para testemunhar o papel importantíssi- Temos também a felicidade de São Francisco, o
mo que tem desempenhado em prol da saúde públi- santo dos pobres, ter indicado o caminho da pobreza
ca, especialmente na Comissão de Seguridade Soci- brasileira. O rio São Francisco nasce no Chapadão da
ai e Família, na Subcomissão de Saúde, além de rati- Zangaia, a 1.820 metros de altura, na Serra da Ca-
ficar o seu compromisso com a manutenção e viabili- nastra, desce célere até chegar ao Oceano Atlântico
dade do SUS em nosso País. Temos que reconhecer e vai levando riquezas em termos de energia elétrica,
que o SUS corre o grande risco de não mais existir em ligando televisores, máquinas, implementos, turbi-
nosso meio, por necessidade de uma sangria muito nas. Contudo, as águas que passam, Presidente Ja-
grande no Orçamento, em confronto com as necessi- ques Wagner, pela frente de Brejo Grande, de Poço
dades maiores da saúde da população. Não existe Redondo, Propriá, Ilha das Flores, Pacatuba, só dei-
pobreza maior neste País que não tenha dentro do xam por enquanto pobreza e miséria.
seus indicadores sociais a necessidade de acesso à Ouço, com prazer, o nobre Deputado Regis Ca-
saúde, em especial à saúde pública gratuita. V. ExA valcante.
tocou no aspecto dos planos de saúde e sabemos O Sr. Regis Cavalcante - Nobre Deputado,
que nesta questão temos determinados setores que quero parabenizá-lo pela intervenção neste Grande
necessitarão do nosso trabalho quanto à garantia de Expediente e dizer-lhe que nos orgulhamos de tê-lo
uma assistência médica, em particular os aposenta- como membro do Partido Popular Socialista, o PPS.
dos, pessoas da terceira idade, que encontrarão difi- Quero também testemunhar, nesta intervenção de
culdades para dar continuidade ao pagamento de V. ExA, a necessidade de este País realizar obras es-
seus planos de saúde e ao atendimento das comple- truturais para promover o desenvolvimento nacional e
xas doenças que acabam alcançando essa faixa etá- enfrentar as desigualdades regionais, que são gritan-
ria. Parabenizo V. ExA pelo papel que tem assumido tes, reais e palpáveis. Infelizmente, aqueles que es-
na luta continuada em prol da saúde pública neste tão hoje no centro de decisões do País, aliados
País. Com certeza um dos indicadores sociais é o àqueles partidos que dão sustentação ao Govemo
acesso à assistência pública e gratuita da saúde. Federal, ainda não atinaram, e não é de agora. Dados

O SR. IVAN PAIXÃO - Agradeço ao Deputado fornecidos pelo próprio Governo Federal tratam da
Dr. Hélio o brilhante aparte, que incorporo ao meu questão da própria Codevasf, que, desde 1995, tem
pronunciamento. seus recursos a cada dia diminuídos. Isso devido à in-

O grande debate desta Casa hoje é o combate à cúria e à irresponsabilidade dos cortes perversos fei-
pobreza. Este País, vergonhosamente, ao longo dos tos nesse órgão tão importante para a região do Baixo
anos, acumulou os maiores recordes de concentra- São Francisco, no Nordeste brasileiro. O combate à
ção da riqueza do nosso povo. Basta dizer que apro- pobreza neste País, de modo real, concreto e sem de-
ximadamente 10% dos mais ricos detêm 49 vezes magogia, está nas mãos daqueles que, eleitos pelo



Queremos combater a pobreza no
Brasil? Vamos, então, aonde existe a maior
concentração de pobreza, que é o Nordeste
e o Baixo São Francisco. Em 1995, de 430
milhões solicitados, recebeu-se 213. Rece
beu-se, portanto, 38%. Em 1996, esta Com
panhía recebeu 31% do solicítado; em 1997,
40% e em 1998, 33%.

E pasmem, senhores! Para o ano de 2000, de
483 milhões solicitados para desenvolver ações nos
Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergi
pe e Alagoas, só iremos receber, para combater a po
breza, a miséria e a desigualdade social no Baixo São
Francisco, 41 milhões de reais!

É esta indignação que os Prefeitos deixam em
seus Municlpios, é esta indignação que move o senti
mento de harmonia, de aglutinação dos Deputados e
Senadores de Sergipe e de Alagoas, todos unidos.
Não importa se somos Deputados de Oposição ou de
Situação, temos de dizer "não". Não é possível conti
nuarmos a ser tratados dessa maneira. Isso é um
acinte, é uma vergonha!

Estive ontem com o Deputado Osvaldo Coelho,
Relator do PPA - Plano Plurianual. O nordestino per
nambucano, que tem suas raIzes em Petrolina, tam
bém luta no sentido de, no PPA, ser contemplado com
recursos financeiros para o desenvolvimento susten-
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povo, não tiveram ainda coragem de fazer esse en- tável do Baixo São Francisco, principalmente com a
frentamento na prática. Não se pode aceitar os cortes construção de obras estruturais, como os canais.
sucessivos, a irresponsabilidade política da falta de Dois são os canais de maior importância. Para
compromisso social com o povo de Alagoas, de Ser- Sergipe, um canal que percorre 50 quilômetros de ex-
gipe, da Bahia, enfim, com aquela região, que cobra tensão, sai do lago da Usina de Xingó chegando até o
urgentemente recursos no futuro Plano Plurianual e Município de Poço Redondo, irrigando 15 hectares de
pede que não sejam cortados, porque o orçamento terra e gerando 45 mil empregos. Custa algo em torno
do nosso PaIs ainda é uma bela e trágica peça de fic- de 90 milhões de reais.
ção. Que não sejam cortadas as verbas para que pos- O Canal Dois Irmãos, que sai do lago de Itapari-
samos, assim, enfrentar a pobreza e resolver essa si- ca, na Bahia, percorre 335 quilômetros, chegando ao
tuação angustiante do povo nordestino. O Baixo São Município de Ribeirópolis, em Sergipe, irrigando 55
Francisco precisa de respostas e o principal órgão do mil hectares de terra, gerando 165 mil empregos.
Governo Federal não tem como atuar naquela região Custa algo em torno de 445 milhões de reais. As duas
porque o Poder Público tem sido insenslvel e irres- obras, portanto, custam 600 milhões.
ponsável. Parabéns, Deputado Ivan Paixão, por sua E pasmem, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados:
intervenção na tarde de hoje. faltam 632 mil reais para completar o estudo de viabi-

O SR. IVAN PAIXÃO - Deputado Régis Caval- Iidade econômica deste Canal Xingó-Poço Redondo.
canti, obrigado pelo seu aparte. V. ExB trouxe à tona E peregrina-se para lá, fazem-se orações, invo-
os minguados recursos que são direcionados à Com- cam-se todos os santos e não se consegue sequer di-
panhia de Desenvolvimento do Vale do São Francis- nheiro para o estudo de viabilidade técnica da implan-
co - CODEVASF. tação de um canal que expandirá 15 mil hectares, irá

Passo a ler trecho de documento apresentado gerar 45 mil empregos, libertando o povo nordestino
pelo Deputado Federal de Alagoas, José Thomaz do meu Estado.
Nonô: Mas surge a idéia da pobreza. No PaIs a pobre-

za chegou a tal ponto que existe no Municlpio de Ara
caju, na terra dura, a lixeira na Capital do Estado. Se
acabar com a lixeira gera-se um problema social no
Brasil, porque inúmeras fam!lias vivem do lixo. Até
acabar com o lixo gera desemprego neste PaIs! Cri
anças, mães e pais vivem a catar lixo, desprotegidos,
à margem. São pessoas para as quais a sociedade e
o Poder Público fecham os olhos.

Em recente reunião da Organização Internacio
nal do Trabalho, ocorrida em Genebra, proibiu-se a
exploração das piores formas de trabalho infantil, en
tre as quais a escravidão, a prostituição, o recruta
mento militar forçado, além do trlfico de drogas e a
participação em pornografias.

Deputados Jorge Alberto e Saulo Pedrosa, peço
a V. ExBs o apoio e a mobilização das respectivas
bancadas para construirmos esses canais que tam
bém beneficiarão Bahia, Sergipe e Alagoas.

Ouço, com prazer, o Deputado Jorge Alt3rto.
O Sr. Jorge Alberto - V. ExA está conc~PJindo o

seu pronunciamento, mas mesmo assim me senti
motivado a vir a este plenário parabenizá-lo pelos
dois temas que aborda na tarde de hoje. O primeiro
deles, a saúde. Hoje, q de agosto, comemora-se o
Dia Mundial da Saúde. Nós, que estamos juntos nes
sa empreitada, compondo um grupo de Parlamenta
res interessadc;>s' em contribuir '''::Ir a solução dos
graves problemas por que par 'stência à Sí?"j-



APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SENHORES:

Durante o discurso ,do Sr. Ivan Paixão,
o Sr. Carlito Merss, § 212 do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Jaques Wagner;
312 Secretário.

VI- ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) 

Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar queiram fazê-lo.

RODRIGO MAIA - Projeto de lei que proíbe a
alienação, pela União, do controle acionário do Ban
co do Brasil e da Caixa Econômica Federal e dá ou
tras providências.

RICARDO RIQUE - Requerimento ao Presiden
te da Camara dos Deputados de inserção nos Anais
da Casa de voto de louvor ao jornal Correio da Paraí
ba pelo transcurso de seus 46 anos de fundação.

MARCOS CINTRA - Projeto de lei que dispõe
sobre a aplicação de provas e a atribuição de fre
qüência a alunos impossibilitados de comparecer à
escola por motivos de liberdade de consciência e de
crença religiosa.

Projeto de lei que dá nova redação ao inciso I do
art. 40 da Lei nll 9.503, de 1997.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de de as instituições financeiras bancárias demons
trarem, nos extratos de movimentação de seus clien
tes, todos os encargos, despesas e taxas e dá outras
providências.

Projeto de lei que estabelece período para a re
alização de provas de concurso público.
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de pública em nosso País, não poderíamos deixar de lho de crianças onde antes só víamos jovens. Sem fa-
parabenizá-Ia. Parabenizo V. ExB

_ e peço a paciên- lar nas mães que exploram seus filhos para ter o sus-
cia do Sr. Presidente _ por ter abordado esses dois tento.
temas na tarde de hoje: a saúde e o desenvolvimento Nós, que pertencemos ao PPS, afirmamos que
do semi-árido nordestino, principalmente o se- para combater a pobreza não é preciso um plano mi-
mi-árido sergipano e o alagoano. Deputado Ivan Pai- rabolante, gerado junto àqueles que constituíram
xão, sabemos que nosso País tem grandes desníveis esse estado de miséria do nosso povo, mas, sim, a re-
regionais. E o Nordeste brasileiro, quando recebeu alização de obras nos locais onde a miséria se encon-
ajuda do Governo Federal, correspondeu e vem cor- tra, como, por exemplo, São José da Tapera, em Ala-
respondendo. Mas temos uma grande preocupação, goas, terra do meu companheiro Régis Cavalcante;
porque sabemos que esses recursos, ao longo des- Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Pacatuba,
ses últimos cinco, dez anos, vêm cada vez mais sen- Brejo Grande e Ilha das Flores, em Sergipe; enfim, to-
do diminuídos, comprometendo assim o desenvolvi- dos aqueles Municípios compõem o Baixo São Fran-
menta da região nordestina. Os Estados nordestinos cisco.
respondem com desenvolvimento quando ali chegam Muito obrigado, Sr. Presidente.
recursos. Quero hipotecar solidariedade à sua causa,
que deve ser de todos nós, Deputados Federais que
representam a região nordestina. Nosso objetivo mai
or é descentralizar o desenvolvimento do nosso País,
levando crescimento à nossa região. Muito obrigado
a V. ExB por ter me concedido esse aparte.

O SR. IVAN PAIXÃO - Agradeço ao Deputado
Jorge Alberto, Deputado Federal pelo Estado de Ser
gipe, o aparte. V. ExAtem desenvolvido um grande
trabalho na Comissão de Saúde. E nós estamos na
luta pelo SUS.

Sr. Presidente, juntamente com toda a bancada
de Sergipe e Alagoas estamos tentando colher o apo
io da bancada federal da Bahia, a fim de apontarmos,
na verdade, o caminho de combate à pobreza. Para
combater a pobreza devemos investir em obras de in
fra-estrutura para que grande parcela das pessoas
que trilham uma verdadeira cruzada de sofrimento
humano possa ser libertada. E essas pessoas são os
nossos irmãos nordestinos, em particular aqueles
que vêem passar na frente de suas casas as águas
do Rio São Francisco, rio que já leva o nome do santo
dos pobres, daquele que fez opção pela pobreza, e
que parece marcar cada um desses Municípios.

Com este pronunciamento, pretendemos deixar
claro para as autoridades do Governo Federal, em
Brasília, que estamos, sim, juntos, Governadores,
Senadores e Deputados de Situação e de Oposição,
porque precisamos de justiça social, das obras que
garantam o desenvolvimento do semi-árido, o que li
bertará o Nordeste.

Aproveito esta oportunidade para parabenizar a
Unicef pela campanha que está levando para todo o
Brasil para erradicar o trabalho infantil nas lixeiras.
Vejam V. ExAs que conhecíamos trabalho infantil nos
laranjais de Sergipe, nas pedreiras, nos cruzamentos
dos sinais de transito. Agora vemos proliferar o traba-



MEDEIROS - Projeto de lei que cria o Fundo de
Aval para a Geração de Emprego e Renda
(FUNPROGER), e altera o art. 11 da Lei nIl 9.365, de
1996.

MARCELO BARBIERI - Projeto de lei que dis
põe sobre a inclusão de agências franqueadas dos
Correios no regime tributário do Simples, previsto na
Lei nIl 9.317, de 1996.

OLIVEIRA FILHO - Indicação ao Ministro da
Justiça de criação de postos de atendimento ao con
sumidor (Procon) elou órgãos fiscalizadores em to
dos os aeroportos do País para reclamações referen
tes às falhas, que corriqueiramente, ocorrem por par
te das empresas.

Requerimento de informações ao Ministro das
Comunicações sobre a atuação da Anatel.

ALBÉRICO FILHO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de apensação do
Projeto de Lei n1l 116, de 1999, de autoria do Deputado
Enio Bacci, ao Projeto de Lei nll 50, de 1999, de auto
ria do Deputado Léo Alcântara.

ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que institui
cadastro nacional de empresas fabricantes e reven·
dedoras de uniformes, distintivos e demais peças de
fardamento de instituições militares dos Estados e do
Distrito Federal, ou de instituições policiais federais, e
dá outras providências.
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Projeto de lei que estabelece período para a re- ZEZÉ PERRELLA - Indicação ao Ministro da
alização de exames destinados ao acesso a cursos Educação de inclusão dos Municípios do Vale do Je-
superiores. quitinhonha e área mineira da Sudene (região norte

Projeto de lei que dispõe sobre medidas de apo- do Estado) no programa denominado Fundo de For-
io aos pais ou responsáveis por pessoas portadoras talecimento da Escola (FUNDESCOLA).
de deficiências físicas, sensoriais ou mentais. CARLOS SANTANA - Projeto de lei que dispõe

Projeto de lei que proíbe a destinação de recur- sobre os princípios e diretrizes para a cobrança de
sos públicos para atividades confessionais. pedágio nas rodovias do sistema nacional de viação e

Indicação ao Ministro das Comunicações de dá outras providências.
adoção de medidas de proteção aos acionistas mino- POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que con-
ritários da Telefônica, tendo em vista as informações cede isenção do Imposto sobre Produtos Industriali-
de terceirização de alguns serviços rentáveis da em- zados (IPI) na aquisição de caminhões, quando ad-
presa. quiridos por transportadores autônomos de carga.

Indicação ao Ministro da Justiça de adoção de Projeto de lei que dispõe sobre a proibição do
medidas de apoio aos pais elou responsáveis por uso e comercialização de produtos à base de amianto
pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoria- em todo o território nacional.

is ou mentais. ANTONIO JORGE - Requerimento ao Presi-
Indicação ao Ministro do Orçamento e Gestão dente da Câmara dos Deputados de inserção nos

de adoção de medidas no âmbito da Administração Anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do
Pública Federal para agilização e maior transparência Sr. Almir Ribeiro de Queiroz.
dos serviços públicos prestados a todo cidadão brasi- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
leiro.

Deputados de inserção nos Anais da Casa de voto de
Requerimento de informações ao Ministro do pesar pelo falecimento do Sr. Pacífico de Souza Regi-

Trabalho e Emprego sobre o PLANAFOR (Plano Na-
cional de Qualificação do Trabalhador) e o FAT (Fun- no.
do de Amparo ao Trabalhador).

FERNANDO FERRO - Projeto de lei que dispõe
sobre a participação do usuário da administração de
entidades de pesquisa científica e tecnológica da
Administração Federal, direta e indireta, o Compro
misso de Desempenho, e dá outras providências.

ANDRÉ BENASSI- Projeto de lei que disciplina
a instalação de bombas de auto-serviço nos postos
de abastecimento de combustíveis.

DUILlO PISANESCHI- Projeto de lei que altera
dispositivo da Lei nIl 9.427, de 1996.

EBER SILVA - Indicação ao Ministro do Orça
mento e Gestão para que o pagamento dos atrasados
relativos à vantagem de 28,86%, objeto da decisão
do Supremo Tribunal Federal assentada no julga
mento do Recurso Ordinário no Mandado de Segu
rança nIl 22.307-7- Distrito Federal, seja feito em par
cela única, no caso de inativos e pensionistas com
mais de 70 anos de idade.

ALBERTO MOURÃO - Projeto de lei que altera
a redação do inciso IX do art. 22 da Lei nll 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

WALTER PINHEIRO - Requerimento de infor
mações ao Ministro da Previdência e Assistência So
cial sobre a intervenção na Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
(CAPEF).



PROJETO DE LEI NIl1.409, DE 1999
(Do Sr. Rodrigo Maia)

Proíbe a alienação, pela União, do
controle acionário do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Jl. É vedado à União, a alienação de ações

do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, se
tais operações resultarem em perda do controle acio
nário ou administrativo destas empresas.

Parágrafo único. Enquadram-se nas determina
ções do caput deste artigo quaisquer formas de acor
do operacional ou outra operação societária que te
nham como resultado a perda do controle administra
tivo integral da União sobre as empresas citadas.

Art. 2Jl. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O Banco do Brasil, em quase dois séculos de
existência, é parte integrante da história do nosso
País. Nesses seus 191 anos, a instituição participou
diretamente dos principais acontecimentos da vida
econômico-financeira da Nação, mantendo sólido 
compromisso com o desenvolvimento e atividades
produtivas nas mais diversas regiões.

Nos últimos tempos, o Banco do Brasil tem de
monstrado sua capacidade de adaptação às mudan
ças determinadas pela nova realidade econômica do
Brasil e do mundo. Com o ajuste realizado a partir de
1995, o banco passou de um prejuízo de cerca de
R$8 bilhões de 1996 para um lucro de quase R$1 bi
lhão no ano passado, refletindo a intensidade e
abrangência das medidas tomadas nesse processo,
com redução significativa do quadro de funcionários,
investimentos em tecnologia, automatização da totali
dade de suas agências, além do desenvolvimento de
novos produtos e serviços, com conseqüente atração
dos novos clientes.

Tendo em vista a perspectiva histórica da institu
ição e sua performance mais recente, não são pou
cas as razões para que se venha combater e repudiar
a privatização da entidade. Com 2.819 agências e
2.673 postos de atendimento, o BB está presente em
2.700 municípios brasileiros, sendo que, em muitos
deles, não haveria atratividade para instituições priva-
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NILSON PINTO - Projeto de lei que estabelece das. Logo, sem a presença do Banco do Brasil, mui-
vedação à realização de concursos públicos e exa- tas localidades ficariam sem agências ou postos de
mes vestibulares entre 18h de sexta-feira e 18h de atendimento - essenciais para o fomento e incentivo
sábado e dá outras providências. de suas atividades econômicas. Além disso, o Banco

do Brasil tem outras funções públicas que exigem ma
ior maturidade operacional do sistema financeiro an
tes de serem transferidas para bancos privados.
Como exemplo, podem ser citadas a arrecadação
das contribuições das empresas para a Previdência
Social, pagamento do funcionalismo federal e de
mais sete estados que não possuem banco próprio,
execução das transações de toda a rede de hospitais
do SUS e do Fundo de Educação. A principal de to
das estas atividades é o financiamento e fomento da
agricultura, com geração de créditos, leilões e inter
mediação de negócios. A aplicação de recursos do
PROGER (Programa de Geração de Emprego e Ren
da) no campo e na cidade tem garantido a manuten
ção e/ou criação de mais de 200 mil empregos e a
aplicação dos recursos do PRONAF (Programa Nacio
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar), por
sua vez, tem proporcionado a geração/manutenção
de cerca de 630 mil postos de trabalho.

No comércio exterior, por meio principalmente
do PROEX (Programa de Financiamento às Exporta
ções), o Banco do Brasil fornece importante suporte
às exportações brasileiras, com 587 exportadores be
neficiados em 1998, resultando em um valor exporta
do de US$27,4 bilhões. Por fim, não se pode deixar
de citar os incentivos concedidos às micro e peque
nas empresas, relacionados, sobretudo, às opera-

-ções de capital de giro, que atingiram o montante de
US$1,5 bilhões em 1998.

Em relação à Caixa Econômica Federal deve
mos, igualmente, considerá-Ia como um importante
referencial de desenvolvimento econômico e social
do nosso País. Desde a unificação de um aglomerado
de 22 empresas afins em 1969, com a formação da
Caixa Econômica Federal, esta entidade completa
trinta anos de serviços prestados ao País.

Da mesma forma como foi exposto em relação
ao Banco do Brasil, as funções da Caixa Econômica
Federal também necessitam de permanecer sob con
trole oficial. Atualmente, a entidade é responsável
pela gestão de 72 milhões de contas e o atendimento
de 33,S milhões de trabalhadores que buscaram na
empresa os benefícios do FGTS e do PIS.. Em relação
a benefícios do INSS e Seguro-Desemprego, a Caixa
realizou, em 1988, 42,7 milhões de pagamentos.

Do ponto de vista da política habitacional, a Cai
xa assume relevante papel na operacionalização de
políticas públicas visando a redução do déficit habita-



PROJETO DE LEI NIl1.410, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

"Dispõe sobre a aplicação de pro
vas e a atribuição de freqüência a alunos
impossibilitados de comparecer à escola,
por motivos de liberdade de consciência
e de crença religiosa".

o Congresso Nacional decreta:

Art. 111 É assegurado ao aluno, por motivo de li
berdade de consciência e de crença religiosa, reque
rer à escola em que esteja regularmente matriculado,
seja ela pública ou privada, e de qualquer nível de en
sino, que lhe sejam aplicadas provas em dias não co
incidentes com o período de guarda religiosa.

Parágrafo único. A escola fixará data alternativa
para a realizaçao da obrigaçao acadêmica, que deve
rá coincidir com o período ou o turno em que o aluno
estiver matriculado, ou contar com sua expressa
anuência se em turno diferente daquele.

Art. 211 Poderá o. aluno, pelos mesmos motivos
previstos no art. 111 desta lei, requerer à escola que,
em substituição à sua presença na sala de aula, e
para fins de obtenção de freqOência, lhe seja assegu
rado que esta lhe seja dada em aula a ser ministrada
em outro dia e horário, apresentar trabalho escrito ou
qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica de
terminados pela escola, observados os parâmetros
curriculares e o plano de aula do dia de ausência do
aluno.
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cional brasileiro que, atualmente, ultrapassa 9 mi- veu seu mais destacado empreendimento, por ter
IMes de unidades. É importante lembarar que, so- acreditado no potencial econômico da Paraíba, assu-
mente durante o ano de 199B, as contratações habi- mindo, ainda na década de 70, uma postura ousada,
tacionais da Caixa Econômica Federal ultrapassaram investindo no estado e contribuindo para o seu de-
os R$4 bilhões, enquanto todas as Sociedades de senvolvimento socioeconômico.
Crédito Imobiliário juntas nao chegaram a R$3 bi- Registre-se que, nos últimos seis anos, o Correio
Ihões. da Paraíba consolidou-se como um dos jornais diári-

A Caixa está presente em mais de BO% dos mu- os mais importantes do Nordeste, pelo dinamismo
nicípios brasileiros, de todas as regiões, com obras de sua equipe, pela seriedade de suas propostas e
de saneamento, infra-estrutura urbana e do apoio à pela feiçao gráfica arrojada que implementou nesse
agricultura familiar. No ano de 199B, os números indi- período.
cavam mais de 8.000 obras com recursos diversos, Por ter, portanto, o Correio da Paraíba atuado
beneficiando mais de 9 milhões de pessoas e geran- sempre no jornalismo estadual e regional com isen-
do cerca de 400 mil empregos. Também deve ser çao e profissionalismo, levantando questões relevan-
destacado o atendimento creditício às micro, peque- tes para o desenvolvimento do estado, e tendo sido
nas e médias empresas, principalmente por meio dos fundamental para a consolidaçao do processo demo-
programas Caixagiro (recursos do PIS) e do Proger crático, cumpre seja reconhecido todo o trabalho que
(recursos do FAT), que, juntamente, representam vem desenvolvendo, já há 46 anos, em defesa do res-
mais de 46 mil contratos. gate da cidadania e da dignidade do povo paraibano.

Dificilmente poderíamos imaginar essas impor- Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De-
tantes funções sendo desempenhadas por agentes putado Ricardo Rique.
privados. As atividades do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal estao diretamente ligadas a obje
tivos de políticas de desenvolvimento - geração de
empregos e renda, habitação e saneamento, estímu
lo ao comércio exterior, dentre outros, que devem es
tar sob a gerência e responsabilidade do poder públi
co.

Por isso, encaminho esta proposiçao visando
preservar instrumentos fundamentais para o desen
volvimento econOmico e social do País.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Rodrigo Maia.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ricardo Rique)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exil, nos termos do art. 117, inciso

XIX e § 311 do Regimento Interno, registrar nos Anais
desta Casa voto de louvor ao jornal Correio da Paraí
ba, que, no dia de hoje, completa 46 anos de funda
ção.

Justifica-se o presente requerimento pela im
portância para todo o povo paraibano desse órgão in
formativo, integrante do Sistema Correio de Comuni
caça0, capitaneado pelo empresário Roberto Caval
canti, que recebeu, pela segunda vez consecutiva, o
prêmio "Líder Empresarial do Ano", concedido pelo
jornal Gazeta Mercantil, em solenidade promovida
no mês passado em São Paulo. Saliente-se que o
empresário Roberto Cavalcanti é pernambucano de
nascimento, mas foi em solo paraibano que desenvol-



O Congresso Nacional Decreta:
Art. 111 O inciso I do art. 40 da Lei n1l 9.503, de 23

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

rio.
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Art. 311 O requerimento solicitando a aplicação Interno da Câmara dos Deputados, está sendo rea-
de verificação de aprendizado alternativo deverá ser presentada agora por concordarmos inteiramente
feito após a divulgação da data e horário da prova e com os seus objetivos.
até 5 (cinco) dias da realização da mesma. A proposição tem como meta regulamentar situ-

Art. 411 No que concerne à substituição da sua ações outras que, a exemplo do serviço militar, pos-
presença na sala de aula, o requerimento deverá ser sam ensejar alegação de imperativo de consciência
feito até 5 (cinco) dias após a apresentação, pela es- por motivo de crença religiosa, filosófica ou política.
cola, do calendário escolar anual ou semestral, se for Especificamente, tratamos da situação dos Protes-
o caso. tantes, dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Batistas

Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- do Sétimo Dia, dos Judeus e de todos os seguidores
blicação. de outras religiões que guardam o periodo compreen-

Art. 611 Revogam-se as disposições em contrá- dido desde o pôr-do-sol da sexta-feira até o
pôr-do-sol do sábado em adoração divina. E que por
isso, por seguirem à risca as determinações das reli
giões que professam, freqUentemente são vitimas de
um dilema: cumprem as suas obrigações escolares e
desrespeitam as suas crenças religiosas ou, de forma
inversa, mantêm suas convicções religiosas com
grandes e graves prejuizos à sua formação intelectu
al e profissional?

Tanto de parte do legislador, quanto dos gover
nantes, a formação religiosa sempre foi objeto de
atenção e respeito. A Lei das Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), por exemplo, sancionada em 20 de
dezembro de 1996, estabelece no art. 33 que "O ensi
no religioso, de matricula facultativa, constitui discipli
na dos horários normais das escolas públicas de ensi
no fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os
cofres públicos, de acordo com as preferências mani
festadas pelos alunos ou por seus responsáveis...". E
a própria Constituição Federal, ao prever a prestação
alternativa de obrigações, permite a coexistência dos
preceitos religiosos e do aperfeiçoamento intelectual
e/ou profissional.

Sendo assim, a presente proposta objetiva, por
tanto, regulamentar um direito implfcito na legislação
brasileira - permitindo àqueles que, por convicções
religiosas, guardam um dia da semana para adoração
divina, possam continuar a fazê-lo sem prejuizo de
suas obrigações profissionais e escolares.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Mar
cos Cintra, Deputado Federal (PL - SP).

PROJETO DE LEI Nll1.411, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

"Dá nova redação ao inciso I do art.
40 da Lei n{l 9.503, de 23 de setembro de
1997."

Justificação

Ao dispor sobre os direitos e as garantias funda
mentais do cidadão, a Constituição Federal estabele
ce, em seu art. 511, inciso VIII, que "Ninguém será pri
vado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou polftica, salvo se as invocar
para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei". E determina ainda o mesmo art. 511 da Constitui
ção Federal, no inciso VI, a inviolabilidade da "Liber
dade de consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas
liturgias".

Já o § 111 do art. 43 da Carta Magna assegura
competência às Forças Armadas para "Atribuir servi
ço alternativo aos que, em tempos de paz, após alis
tados, alegarem imperativo de consciência, enten
dendo-se como talo decorrente de crença religiosa e
de convicção filosófica ou poHtica, para se eximirem
de atividades de caráter essencialmente militar".

O que se buscou então, com tais determinações,
foi assegurar ao cidadão o direito de prestar serviço al
ternativo frente à obrigação que colide com suas con
vicções - seja elas religiosas, filosóficas ou políticas.

Prevendo a possibilidade de ocorrência de mui
tas outras hipóteses, a Assembléia Nacional Consti
tuinte de 1988 sabiamente assegurou, no § 211 do art.
511, a isonomia de tratamentos a essas situações. Tal
dispositivo estabelece que "Os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros de
correntes do regime e dos princípios por ela adota
dos, ou dos tratados internacionais em que a Repúbli
ca Federativa do Brasil seja parte".

A presente propositura, originalmente apresen
tada na legislatura passada pelo então Deputado
Marcos Vinicius de Campos (PFL - SP), e arquivada
em obediência ao disposto no art. 105 do Regimento



I - o condutor manterá acesos os fa
róis do veículo nas vias urbanas e estradas,
utilizando luz baixa durante a noite e duran
te o dia.

Art. 211 Ficam revogados o inciso IV e o
parágrafo único do art. 40 da Lei nll 9.503,
de 23 de setembro de 1997.

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 411 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

A entrada em vigor do Código Nacional de Tran
sito, Lei n1l 9.503, de 23 de setembro de 1997, trouxe
ao País uma nova noção de cidadania, de respeito e
de responsabilidade há muito reclamada peja
sociedade brasileira.

As estatísticas conferiam ao transito brasileiro
números assustadores de mortes e de mutilados.
Tanto que comparava-se o número de mortes em aci
dentes de transito no Brasil com o número de mortes
decorrentes da Guerra do Vietnã.

Felizmente, desde que o Código Nacional de
Transito entrou em vigor, esses Indices alarmantes
estão sendo reduzidos significativamente.

Para que essa tendência realmente se mante
nha, e até se acentue, é necessário despertar a cida
dania, o respeito, a educação e a responsabilidade do
motorista, bem como resgatar a dignidade do pedes
tre, sobrepondo o homem à máquina. E há que se cui
dardas normas de transito, modernizando-as, aperfe
içoando-as e acolhendo os aspectos positivos já ex
perimentados em outros palses.

Nesse particular insere-se o presente projeto de
lei, apresentado na legislatura passada pelo
ex-Deputado Marcos VinIcius de Campos e arquiva
do por força do Regimento Interno da Casa.

O art. 40 da Lei nll 9.503/97, ao dispor sobre o
uso de luzes em veículos, foi silente no tocante à obri
gatoriedade de os velculos trafegarem com luz acesa
durente o dia, nas estradas e nas vias urbanas.

É sabido o quanto contribui para a redução do
número de acidentes a visualização de todos os vel
culos que trafegam nas estradas e nas vias urbanas.
A probabilidade de um pedestre avistar o carro à dis
tancia é maior se esse veIculo que muda de faixa
para uma ultrapassagem ou que cruza uma via urba-
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"Art. 40.................................................. na ou uma rodovia onde trafega um veículo com luz
acesa.

Nos Estados Unidos, no Canadá e em muitos
países da Europaessa norma é obrigatória em várias
localidades.

No Brasil, alguns estados já adotaram a mesma
obrigatoriedade.

E até o Conselho Nacional de Transito
(CONTRAN), por meio da Resolução nll 18/98, de 17
de fevereiro de 1998, resolveu "Recomendar às auto
ridades de transito com circunscrição sobre as vias
terrestres, que por meio de campanhas educativas,
motivem seus usuários a manter o farol de baixo
acesso durante o dia, nas rodovias". Para justificar tal
resolução, o Contran argumenta que "O sistema de
iluminação é elemento integrante da segurança ativa
dos veículos" e que "As cores e as formas dos veícu
los modernos contribuem para mascará-los no meio
ambiente, dificultando a sua visualização a uma dis
tancia efetivamente segura de qualquer ação preven
tiva, mesmo em condições de ,boa luminosidade".

Sendo assim, creio que este é o momento de,
como o simples ato de acender as luzes dos velculos
durante o dia, nas estradas e nas vias urbanas, cola
borar para uma redução ainda maior do número de
acidentes de transito no Brasil.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Marcos Cintra (PL - SP).

PROJETO DE LEI NIl1.412, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
instituições financeiras bancárias demons
trarem, nos extratos de movimentação de
seus clientes, todos os encargos, despe
sas e taxas, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 As instituições financeiras bancárias fi

cam obrigadas a demonstrar, nos extratos de movi
mentação das contas de seus clientes, de forma indi
vidualizada e especIfica, todas as despesas, taxas e
encargos, além de seu respectivo custo, debitados na
conta do correntista, em face de sua administração.

Art. 211 Considera-se administração bancária
toda despesa debitada na conta do correntísta, exce
to débito em conta corrente, através de saque em di
nheiro ou de pagamento de cheques nominais ou ad
ministrativos emitidos.

Art. 311 As instituições financeiras que não cum
prirem o disposto nesta lei, ou prestarem informaçOes
incorretas, q~e resultem ou não em danos materiaís e
morais, ficam sujeitas às sanções penais e adminis-



rio.

Justificação

A presente proposta de projeto de lei foi apre
sentada na legislatura passada pelo então Deputado
Federal Marcos VinIcius de Campos (PFLlSP), mas
acabou sendo arquivada em obediência ao disposto
no art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

Agora, por julgarmos a idéia meritória e a inicia
tiva louvável, estamos reapresentando a proposição
- que pretende vedar a realização aos sábados, um
dia guardado para adoração divina por seguidores de
algumas religiões, de provas de concurso público de
acesso aos governos federal, estadual e municipal.

No art. !)li, incisos VI e VIII, a Constituição Federal
dispõe sobre a inviolabilidade da liberdade de cons
ciência, de crença e culto como um direito fundamen
tai universalmente consagrado.

'0 inciso VI da Carta Magna diz que "é inviolável
a liberdade de consciência e de crença, sendo asse
gurado o livre exerclcio dos cultos religiosos e garan
tida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a
suas liturgias".

Já o inciso VIII da Constituição Federal determi
na que "ninguém será privado de direitos por motivo
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou polr

, tica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir presta
ção alternativa, fixada em lei".

Ainda no art. SD., § 2D., prevendo-se a possibilida
de de ocorrência de muitas outras hipóteses, está es
crito que "os direitos e garantias expressos nesta

rio.

Justificação

O presente projeto, apresentado na legislatura
passada pelo Deputado Federal Marcos VinIcius de
Campos (PFLlSP), e arquivado em decorrência do
disposto no art. 105 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, tem por objetivo obrigar as institui
ções financeiras a informar, de maneira individualiza
da e especIfica, todas as despesas, encargos e ta
xas, além do seu respectivo custo, debitados em con
ta corrente em face de sua administração.

O art. 170 da Constituição Federal, no Inciso V,
CapItulo I do TItulo VII, prescreve que "a ordem eco
nômica, fundada na valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça soci
al, observados os princlpios da defesa do consumi
dor'.

Dispõe ainda o caput do art. 4D. da Lei nD. 8.078,
de 11 de dezembro de 1990, cuja redação foi determi
nada pela Lei nD. 9.008, de 21 de março de 1995, que
"a Polltica Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômi
cos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como
a transparência e harmonia das relaçOes de consu
mo, atendidos determinados princlpios".

Sendo assim, o consumidor moderno não pode
e nem deve ser privado das informações transparen
tes relativa aos débitos lançados em sua conta cor
rente, mesmo porque a legislação vigente ratificou
este direito das pessoas.

Dessa forma, é obrigação das instituições finan
ceiras bancárias atentar para este princIpio funda
mentai das relações de consumo. Salvo raras exce
ções, a grande maioria não cumpre de maneira satis
fatória esse mandamento. Cabe, pois, ao Poder PÚ
blico, objetivando proteger o cidadão da sua vulnera
bilidade no mercado de consumo, atuar efetivamente
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trativas, sem o prejulzo de repará-los à parte interes- para que o Inciso I do art. 4D. do Código de Proteção e
sada. Defesa do Consumidor seja rigorosamente cumprido

Art. 4D. Os correntistas ficarão isentos de qual- e respeitado.
quer cobrança por parte da instituição financeira ban- Sala das Sessões, 5 de, agosto de 1999. - Mar-
cária para implantação e execução desta lei. cos Cintra, Deputado Federal (PLlSP).

Art. 5D. O Poder Executivo regulamentará esta lei PROJETO DE LEI ND.1.413, DE 1999
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da (Do Sr. Marcos Cintra)
data de sua publicação.

Art. 6D. Esta lei entra em vigor na data de sua pu- "Estabelece perlodo para a realiza-
blicação. ção de provas de concurso público"

Art. 7D. Revogam-se as disposições em contrá- O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1D. O processo seletivo de ingresso na Admi

nistração Pública, direta ou indireta, bem como autar
quias nos âmbitos federal, estadual e municipal, reali
zar-se-á no período de Domingo a Sexta-feira, entre 8
h (oito horas) e 18 h (dezoito horas).

Art. 2D. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3D. Revogam-se as disposições em contrá-



o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1Q É assegurada a adoça0 de horário espe

cial de trabalho aos pais ou responsáveis por pesso
as portadoras de deficiências físicas, sensoriais ou
mentais que necessitem de atenção permanente ou
tratamento educacional, fisioterápico ou terapêutico
em instituição especializada.

Parágrafo único. O horário especial, com mo
bilidade para o cumprimento. da carga horária de
trabalho, será concedido nos casos em que o defici
ente necessitar de atençêo permanente ou quando
o horário do tratamento em instituição especializa
da coincidir com o horário de trabalho dos pais ou res
ponsáveis.

rio.

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 111 A realização de provas de acesso a cur

sos superiores de instituições públicas ou privadas
dar-se-á no período de domingo a sexta-feira, no ho
rário compreendido entre 8 h (oito horas) e 18 h (de
zoito horas).

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

Trata a presente propositura, apresentada na le
gislatura passada pelo então Deputado Federal Mar
cos Vinícius de Campos (PFLlSP), mas arquivada em
obediência ao disposto no art. 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, de estabelecer o
período para a consecuçao de exames destinados ao
acesso a cursos superiores. A exclusão do dia de sá
bado deve-se ao fato de ser este dia, para algumas
religiões, guardado para adoraçêo divina. Assim,
quando da realizaçao de tais exames neste dia, ines
timáveis perdas ocorrem àqueles que, por crença reli
giosa, nêo podem submeter-se às provas em ques
tão.

A Constituição Federal, no art. 511, Incisos VI e
VIII, dispõe sobre a inviolabilidade da liberdade de
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Constituiçêo nêo excluem outros decorrentes do regi- consciência, de e clll~(). O inciso VI preceitua
me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados que "é inviolável a Iiberrja!:le dóS consciência e de cren-
internacionais em que a República Federativa do Bra- ça, sendo assegw"ado õ livre e::(ercício dos cultos reli-
sil seja parte". gios08 e garantia, na forma da lei, a proteçêo aos lo-

Tais dispositivos constitucionais, que incorpo- cais de culto e a suas liturgias". E o Inciso VIII diz que
ram direitos fundamentais do ser humano, estão con- "ninguém será privado de direitos por motivo de cren-
substanciados em pactos e declarações aprovados ça religiosa ou de convicçêo filosófica ou política, sal-
por organismos internacionais dos quais o Brasil é vo se as invocar para eximir-se de obrigaçao legal a
signatário. todos imposta e reClJsar-Se a cumprir prestaçao alter-

Sendo assim, o direito do ser humano converge nativa, fixada em lei".
no impedimento do Estado em imiscuir-se nas convic- Já o § 211 do citado art. 511 da Constituiçao Federal,
ções religiosas de quaisquer cidadêos. E como para prevendo a possibilidade de ocorrência de muitas ou-
muitos a guarda do sábado é uma questêo de fé, de tras hipóteses nêo exauridas em seus dispositivos,
opçao pessoal e religiosa, é certo e que este dia da sabiamente assegura a isonomia de tratamento a es-
semana pode e deve ser excluído para a realização sas situações - "os direitos e garantias expressos
de provas de concurso público e/ou de exames desti- nesta Constituiçêo não excluem outros decorrentes
nados ao acesso a cursos superiores. do rthJime e dos princípios por ela adotados, ou dos

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Mar- trat:::dos internacionais em que a República Federati-
cos Cintra, Deputado Federal (PLlSP). va do Brasil seja parte".

Consagrado, então, o absoluto respeito à Iiber-
PROJETO DE LEI N° 1.414, DE 1999 dade de consciência e de crença do brasileiro, não o

(Do Sr. Marcos Cintra) sujeitando a parâmetros, conceitos ou restrições de
"Estabelece período para a realiza- qualquer espécie, entendemos que a guarda do sá-

ção de exames destinados ao acesso a bado é uma questão de fé para um grande número de
cursos superiores" pessoas e, portanto, deve ser respeitada.

Sendo assim, pelas razões expostas, concla
mamos os nossos pares ao apoiamento a esta pro
posta, cuja aprovaçêo permitirá que todos, sem ne
nhuma exceção, exerçam a plena cidadania.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Marcos Cintra, (PLlSP).

PROJETO DE LEI NIl1.415, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

"Dispõe sobre medidas de apoio
aos pais ou responsáveis· por pessoas
portadoras de deficiências físicas, sen
soriais ou mentais"



rio.

Justificação

Dentre os princlpios que norteiam a Constitui
ção Federal, estão a liberdade de consciência e de
crença e o tratamento isonômico entre os iguais. O
Brasil caracteriza-se atualmente pela multiplicidade
de cultos, invariavelmente é descrito como um Pais
tolerante quanto aos aspectos sociais, raciais e religi
osos e tem dentre os seus objetivos fundamentais,
descritos no art. 3.D., Inciso IV, da Carta Magna, "pro-

Justificação

É inegável que o cuidado, o tratamento e o
acompanhamento hospitalar, de reabilitação ou edu
cacional, de que necessita a pessoa deficiente, con
some horas e horas da vida de seus familiares. E
esse necessário e imprescindlvel acompanhamento
deve ser visto sob duas óticas distintas, mas indisso
ciáveis entre si.

A primeira delas é financeira. A situação econô
mica familiar da grande maioria da população brasile
ira nao permite a contratação de um profissional em
tempo integral para acompanhar o deficiente. Aliado
a isso, o deficiente tem despesas pessoais muito mai
ores do que a parcela dita normal da sociedade. Tais
despesas englobam desde acompanhamento médi
co regular e continuado, fisioterapia, acompanha
mento psico-pedagógico e fonoaudiológico, como
também, em muitos casos, várias cirurgias e próteses
dos mais variados tipos.

O segundo aspecto que deve-se levar em consi
deração é de ordem afetiva e emocional. É evidente,
e cientificamente comprovado, que o tratamento mé
dico, psicológico ou fisioterápico do deficiente tem re
sultados bem melhores se forem acompanhados de
perto por seus familiares.

Nos dois casos relatados, o membro da famflia
que acompanha o deficiente tem que conciliar essa
tarefa com o seu trabalho. E muitas vezes é incom
preendido, perseguido e até prejudicado no emprego
que sustenta a ele e aos seus.

A iniciativa que agora propomos, uma idéia ori
ginalmente apresentada a esta Casa pelo
ex-Deputado Marcos Vinicius de Campos, a quem
respeitosamente parabenizo, já está sendo encam
pada, mesmo que timidamente, pelos governos do
Rio Grande do Sul e do Distrito Federal.

Tal projeto de lei é defensável, e perfeitamente
executável, principalmente se levarmos em conside
ração o Inciso 11 do § 1.0. do art. 227 da Constituição
Federal, que estabelece que o Estado promoverá
programas de assistência social visando a "criação
de programas de prevenção e atendimento especiali
zado para os portadores de deficiência flsica, senso
rial ou mental, bem como de integração social do ado-

rio.
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Art. 2.0. O Poder Executivo regulamentará o dis- lescente portador de deficiência, mediante o treina-
posto nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a con- mento e a convivência e a facilitação do acesso aos
tar de sua publicação. bens e serviços coletivos, com a eliminação de prece-

Art. 3.0. Esta lei entra em vigor na data de sua pu- itos e obstáculos arquitetônicos".
blicação. Por fim, se alguns alegarem que essa conces-

Art. 4.0. Revogam-se as disposições em contrá- são legitima e humana pode ter custo elevado, há que
responder que o custo será bem menor do que o da
omissão e o do sofrimento de se ter um tratamento
disponlvel mas inacesslvel por meras razões buro
cráticas.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Marcos Cintra, (PL/SP).

PROJETO DE LEI N.o.1.416, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

"Proíbe a destinação de recursos
públicos para atividades confessionais"

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1.0. Fica proibida a destinação de recursos

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municlpios para atividades estritamente con
fessionais.

§ 1.0. A proibição de que trata o caput deste arti
go aplica-se a qualquer forma de subsidio ou privilé
gio a entidades que tenham por fim atividades estrita
mente confessionais, ressalvada a hipótese prevista
na alfnea b do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal.

§ 2.0. Ficam ressalvadas da proibição de que tra
ta o caput deste artigo as ações de ensino e assistên
cia social que tenham por objeto o atendimento à po
pulação em geral, vedada qualquer discriminação ou
privilégio.

§ 3° Na hipótese de destinação de recursos,
empréstimo ou cessão de bens ou serviços públicos
para as ações de caráter confessional promovidas
por qualquer culto, fica obrigado o poder concedente
a oferecer o mesmo tratamento aos demais cultos.

Art. 2.0. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3.0. Revogam-se as disposições em contrá-
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mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, INDICAÇÃO N1l 391, DE 1999
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de (Do Sr. Marcos Cintra)
discriminaçao", já que todos, ainda de acordo com a Sugere adoção de medida de prote-
Constituiçao Federal, no art. 51l

, "são iguais perante a ção aos acionistas minoritários da Tele-
lei sem distinçao de qualquer natureza". fônica, tendo em vista as informações de

A fundação da República Federativa do Brasil terceirização de alguns serviços rentáveis
assentou-se no princIpio basilar da separação abso- da empresa.
luta entre a Igreja e o Estado. O Estado - laicista -
reconhece a responsabilidade que tem para com os Exmo. Sr.
valores religiosos e afirma que o direito à liberdade Pimenta da Veiga
religiosa é um direito inerente à pessoa. Portanto, a 0.0. Ministro de Estado das Comunicações
liberdade de consciência, de expressão e de crença Informado de que a Telefônica transferiu uma lu-
é, antes de mais nada, um direito natural - e não crativa parte de suas operações para a atento Brasil,
apenas um direito civil, positivo, reconhecido pelo uma holding que tem como principal acionista a Telefó-
Estado. nica de Espana, coincidentemente a controladora majo-

Assim, tomando por base os princlpios constitu- ritária da companhia brasileira, solicito a Vossa Exce-
cionais da liberdade de consciência e de crença, da lência a adoção de providências imediatas para verificar
igualdade, da proibiçao de qualquer forma de discri- a legalidade de tal procedimento e, principalmente, es-
minaçao ou privilégio, e ainda ou principalmente le- tudar os eventuais prejulzos que o negócio poderá pro-
vando-se em consideraçao a extensa gama de cultos vocar aos interesses dos acionistas minoritários.
religiosos existentes no Brasil, estamos propondo por Na sua edição de 14 de abril do corrente ano, a
meio deste projeto de lei, cuja idéia original foi apre- revista Carta Capital já havia alertado a opinião públi-
sentada na legislatura passada pelo entao Deputado ca para o assunto. Em reportagem assinada pela jor-
Marcos Vinfcius de Campos, que nao haja favoreci- nalista Suzana BareJli, a revista contou que o negó-
mentos governamentais a determinadas entidades cio, empreendido na "surdina", transferia as informa-
em detrimento de outras. ções aos clientes (102 a 104) para a Atento Brasil,

Entendemos que a fonte ou a causa principal da holding da Telefónica de Espana, permitindo a trans-
intolerancia religiosa, que almejamos nao se instale ferência de lucros obtidos com tais serviços direta-
em nosso paIs, encontra-se na imposição estatal ou mente para a matriz européia - o que provocaria cla-
no privilégio de uma determinada religião. Quando o ros e irremediáveis prejulzos para os milhares de aci-
Estado acolhe, oficialmente ou nao, uma religião ou onistas minoritários brasileiros.
culto, certamente ocorrerá o inevitável conflito entre o Ciente de que o Ministério comandado por Vossa
interesse público e a esfera privada e individual do ci- Excelência abriga em seu organograma a Agência Na-
dadao. cional de Telecomunicações (ANATEL), órgão de vigi-

Na nossa opinião, o Estado está absolutamen- rancia do setor, espero que tais procedimentos adota-
te impedido de imiscuir-se nas convicções religio- dos pela Telefónica de Espana, francamente desfavorá-
sas de seus cidadaos, atuando como fator limitador veis aos interesses da Telefônica brasileira, porque per-
em favor desta ou daquela religião ou deste ou da- mitem a transferência de grande parte de seus lucros
quele culto. para o mercado europeu, sejam objeto de providências

imediatas no sentido de salvaguardar os interesses do
Dal o projeto de lei agora apresentado, que cin- nosso PaIs e, especialmente, dos pequenos e indefe-

ge-se única e exclusivamente às atividade confessio- sos acionistas que apostaram as suas economias na
nais, nao afetando as demais atividades das institui- referida empresa de telecomunicações.
ções - como, por exemplo, as de caráter filantrópico Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De-
ou social. putado Marcos Cintra (PL - SP).

Registre-se, por fim e oportunamente, que a
isençao constitucional que veda à União, aos Esta- REQUERIMENTO
dos, ao Distrito Federal e aos Municipios instituir im- (Do Sr. Marcos Cintra)
postos sobre templos de qualquer culto nao é e nem Requer o envio de Indicação ao Mi-
poderia ser afetada pela presente propositura. nistério das Comunicações, pedindo a

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De- adoção de medidas de proteção para os
putado Marcos Cintra, (PLlSP). acionistas minoritários da Telefônica.
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Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1.11 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex8 seja encaminha ao Exmo. Sr. Ministro de Esta
do das Comunicações a Indicação em anexo, pedin
do providências imediatas para a proteção dos inte
resses dos acionistas minoritário brasileiros da em
presa telefônica.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Marcos Cintra (PL - SP).

INDICAÇÃO N.II392, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

Sugere a adoção de medidas de
apoio aos pais elou responsáveis por
pessoas portadoras de deficiências físi
cas, sensoriais ou mentais.

Exmo. Sr.
José Carlos Dias
DD. Ministro de Estado da Justiça

Com o intuito de corrigir desigualdades e ampli
ar oportunidades para pessoas em situação de nítida
desvantagem na sociedade moderna, portadoras de
deficiências físicas, sensoriais ou mentais, no mundo
inteiro estão sendo desenvolvidas ações que as pro
tejam e as amparem.

No Brasil, a Constituição Federal estabelece, no
inciso 1/ do § 1.11 do art. 227, que o Estado promoverá a
"Criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência físi
ca, sensorial ou mental, bem como de integração so
cial do adolescente portador de deficiência, mediante
o treinamento para trabalho e a convivência e a facili
tação de acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de preceitos e obstáculos arquitetônicos".

Por sua vez, a Lei n2 7.853, de 24 de outubro de
1989, prescreve no art. 9° que "A administração públi
ca Federal conferirá aos assuntos relativos às pesso
as portadoras de deficiência tratamento prioritário e
apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado
o pleno exercício de seus direitos individuais e socia~

is, bem como sua completa integração social".

Assim sendo, sugerimos a Vossa Excelência o
encaminhamento ao Congresso Nacional de um pro
jeto de lei que assegure a adoção de horário especial
ou redução de carga horária de trabalho para os pais
elou responsáveis por pessoas portadoras de defi
ciências físicas, sensoriais Oll mentais que necessi
tem de atenção permanente e, na maioria das vezes,
de tratamento educacional, fisioterápico e terapêutico
em instituição especializada.

A iniciativa que propomos agora já foi adotada
no Distrito Federal, por meio da Lei nO 323, de 30 de
novembro de 1992, e a própria administração pública
Federal recomenda, na Portaria nO 4.0017, de 27 de
novembro de 1995, a flexibilização de horário de tra
balho para cidadãos nessa situação.

Por entendermos que as medidas até então to
madas ainda são tímidas, e sabermos que em sua es
trutura organizacional o Ministério da Justiça abriga a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, sugerimos a Vossa Exce
lência que encampe essa idéia e encaminhe ao Con
gresso Nacional um projeto de lei claro e definitivo so
bre o assunto.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Marcos Cintra (PL - SP).

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Cintra)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Justiça, pedindo medidas de
apoio aos pais elou responsáveis por
pessoas portadoras de deficiências físi
cas, sensoriais ou mentais.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex8 seja encaminhada ao Exmo. Sr. Ministro de
Estado da Justiça a Indicação em anexo sugerindo
medidas de apoio aos pais elou responsáveis por
pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoria
is ou mentais.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Marcos Cintra (PL - SP).

INDICAÇÃO N1l393, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

Sugere a adoção de medidas no âm
bito da administração pública Federal,
para agilizar e dar maior transparência
aos serviços públicos prestados a todo
cidadão brasileiro.

ExmRSr.
Martus Tavares
DD. Ministro de Estado de Orçamento e Gestão.

Desde 11 de setembro de 1990, quando foi pro
mulgada a Lei n.ll8.078, criando o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, a prestação de serviços em
todo o setor privado brasileiro passou a ser feita com
maior responsabilidade.

Infelizmente a relação de respeito que se verifi
ca na iniciativa privada, entre consumidor e fornece-
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dor, não se estendeu ainda para a administraçao pú- Sendo assim, o que sugerimos a Vossa Exce-
blica Federal. lência é apenas e somente o cumprimento da legisla-

São inúmeras e diárias as reclamações que re- çao em vigor - válida tanto para a iniciativa privada
cebemos de todo o PaIs, dando conta da prestaçao quanto para a administraçao pública. Se todos paga-
inadequada de serviços na grande maioria dos ór- mos impostos cumprimos com os nossos deveres,
gãos públicos federais. assumimos as nossas responsabilidades de cida

dãos, é certo que tenhamos acesso rápido e se9;IJro
Os protestos mais freqUentes dizem respeito à aos direitos que nos cabem perante a União. '

falta de informações vislveis e, principalmente, ao
não cumprimento de prazo para a prestação desse ou Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De-
daquele serviço muitas vezes inprescindlveis e ur- putado Marcos Cintra (PL - SP).
gentes, para a vida de milhares de brasileiros. REQUERIMENTO

O Código de Defesa e Proteção do Consumidor (Do Sr. Marcos Cintra)
é bastante claro, e rlgido, no cumprimento das obriga- Requer o envio de Indicação ao Mi-
ções e dos deveres de fornecedores. nistério do Estado do Orçamento e Ges-

O art. 22 do referido código, por exemplo, diz tio pedindo maior agilidade e visibilida-
que "Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, de na prestação de serviços públicos.
concessionárias permissionárias ou sob qualquer for- Senhor Presidente,
ma de empreendimento são obrigados a fornecer ser- Nos termos do art. 113, inciso I e § 111 do Regi-
viços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos menta Interno a Câmara dos Deputados, requeiro a
essenciais, contInuas". E arremata, em parágrafo úni- V.Exa seja encaminhada ao Exmll Sr. Ministro de
co: "Nos casos de descumprimento, total ou parcial, Estado do Orçamento e Gestão a Indicação em ane-
das obrigações referidas neste artigo, serão as pes- xo, pedindo providências'imediatas para que os servi-
soas jurldicas compelidas a cumpri-Ias e a reparar os ços públicos prestados à população em toda e qual-
danos causados, na forma prevista neste código". quer instância ganhem maior agilidade e visibilidade.

O art. 411, inciso li, do mesmo Código de Defesa Sala das sessões, 5 de agosto de 1999. - Depu-
e Proteçao do Consumidor, preceitua "Açao governa- tado Marcos Cintra (PL - SP).
mental no sentido de proteger efetivamente o consu-
midor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à cria- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ção e desenvolvimento de associações representati- NIl1.159, DE 1999
vas; c) pela presença do Estado no mercado de con- Requer ao Exmll Sr. Ministro de
sumo; d) pela garantia dos produtos e serviços com Estado do Trabalho e Emprego informa-
padrões adequados de qualidade, segurança, durabi- çôes detalhadas sobre o PLANAFOR
Iidade e desempenho". (Plano Nacional de Qualificação do Tra-

E ainda no Código de Proteçao e Defesa do balhador) e o FAT (Fundo de Amparo ao
Consumidor aprovado pelo Congresso Nacional e Trabalhador)
sancionado pelo Presidente da República, determina Senhor Presidente,
no art. 31 que "A oferta e a apresentação de produtos Baseado no art. 50, § 211 da Constituição Federal,
ou serviços devem assegurar informações corretas, e também nos arts. 24, inciso V, § 211, e 115, inciso I,
claras, precisas, ostensivas e em rlngua portuguesa do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, so-
sobre suas caracterlsticas, qualidades, quantidade, licito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao
composição, preço, garantia, prazos de validade e ExmA Sr. Ministro cie Estado do Trabalho e Emprego,
origem, entre outros dados, bem como sobre os ris- Francisco Dornelles, o presente Requerimento de
cos que apresentam à saCIde e segurança dos consu- Informações com dois objetivos.
midores". O primeiro, no âmbito da Secretaria de Forma-

Por fim, a Constituição Federal, no § 611 do art. ção e Desenvolvimento Profissional, é saber quantos,
37, estabelece que "as pessoas jurldicas de direito quais e onde foram realizados cursos de qualificação
público e as de direito privado, prestadoras de servi- nos últimos cinco anos, em todo o Brasil, com os res··
ços públicos, responderão pelos danos que seus pectivos custos de cada um deles.
agentes dessa qualidade, causarem a terceiros, as- O segundo objefivo do Requerimento de Infor-
segurando o direito de regresso contra o responsável mações, agora no âmbito do Conselho Deliberativo
nos casos de dolo ou culpa". do Fundo de ,Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), é
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saber o valor exato dos recursos aplicados pelo FAT, pectivos Conselhos de Administração ou equivalen-
também nos últimos cinco anos, em programas e cur- tes, mediante indicação de membros por elas eleitos,
sos de requalificação profissional para os desempre- na proporção de pelo menos um terço dos seus mem-
gados brasileiros. Além disso, e ainda no ãmbito do bros, os quais observarão os requisitos de idoneidade
Codefat, gostaria também de receber o detalhamento moral e administrativa, experiência profissional e co-
específico de todos os programas e cursos de requali- nhecimentos da área de atuàção.
ficação profissional realizados nesse período - para Art. 4n Haverá, nos órgãos e entidades referidos
cada um deles cabendo o levantamento de custos, de no art. 2n, Comitês de Gestão dos quais participarão
metodologias de ensino, de público atingido e, se for representantes dos usuários na proporção de pelo
o caso, de eventuais terceirizaçOes ou contrataçOes menos um terço das vagas, que terão competências
de empresas que assumiram essas responsabilida- de fixar metas de desempenho e aprovar o Plano Di-
des. retor das respectivas entidades, proposto pelo Con-

Tais informaçOes e esclarecimentos se fazem selho de Administração ou similar, e avaliar a sua
necessários tendo em vista as denúncias cada vez execução.
mais freqUentes de que o dinheiro público não vem Art. sn A cada 4 anos os órgãos e entidades re-
sendo utilizado pelo Fundo de Amparo ao Trabalha- feridos no art. 2n firmarão, com o poder público, Com-
dor (FAT) em programas de requalificação profissio- promissos de Desempenho com o Usuário e com a
nal o que estaria proporcionando o surgimento da Sociedade, os quais observarão os princípios da ad-
chamada "indústria do desemprego". ministração pública e, ainda, o seguinte:

Sala das SessOes, S de agosto de 1999. - De- I _ definição dos serviços prestados e dos pro-
putado Marcos Cintra (PL - SP). dutos oferecidos ao usuário e á sociedade, e as alter-

PROJETO DE LEI Nn 1.417, DE 1999 nativas para a sua obtenção;
(Do Sr. Fernando Ferro) 11_ estabelecimento de metas de desemprego,

Dispõe sobre a participação do relativamente aos serviços prestados e produtos ofe-
usuário na administração de entidades recidos aos usuários, considerada, quando possível,
de pesquisa científica e tecnológica da a prestação de serviços ou produção de bens em con-
administração federal, direta e indireta, o junto com outros órgão e entidades públicos;
Compromisso de Desempenho e dá ou- 111 - definição do público usuário preferencial, e
tras providências. as medidas para a sua ampliação;

O Congresso Nacional decreta: IV - fixação de padrOes explícitos, públicos e
Art. 1n Esta lei dispOe sobre a participação do monitorados, que os usuários podem esperar encon-

usuário na administração de órgãos e entidades de trar em cada serviço, assegurada a sua adaptabilida-
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico e de às necessidades dos usuários;
sobre os Compromissos de Desempenho a serem fir- V - informação completa, sucinta, compreensí-
mados no âmbito da administração pública Federal vel e acessível a todos os usuários sobre como funci-
entre esses órgãos e entidades e o poder público. onam os serviços, quanto custam e quem é o respon-

Art. 2n A participação do usuário na administra- sável pela sua prestação, em cada unidade de servi-
ção de órgãos e entidades de pesquisa e desenvolvi- ço alcançada pelo Compromisso de Desempenho;
mento científico e tecnológico far-se-á mediante: 'VI _ consulta regular e sistemática e envolvi-

I - a participação em organismos colegiados de mento do usuário e funcionários na prestação de ser-
deliberação, no âmbito de cada órgão e entidade; viços e definição de prioridades, as quais serão leva-

11 - a participação na formulação de políticas e das em consideração na tomada de decisão sobre a
diretrizes, mediante processo de planejamento parti- prestação de serviços;

cipativo; VII _ garantia de acesso igualitário a todos os
111 - a participação na avaliação das políticas, destinatarios dos serviços e produtos, independente-

planos, programas, projetos e atividades; mente de capacidade econOmica;
IV - a avaliação periódica da qualidade dos ser-

viços. VIII - garantia do exercício facilitado do direito
Art. 3n É assegurado às entidades representati- de reclamação;

vas de usuários ele ; ~, .' - ,'. ," '(."':';", ~ ~y ~ prt:,~tr.>,(}ão de serviços eficientes, dentro do~

entidades referidos no art. 22 a participação no;;; res- d,?';UI';7,;Dt



Justificação

Pela sua condição de prestadores de serviços e
produtores de bens públicos de interesse social, os
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X - avaliação, por instância independente, dos órgãos e entidades de pesquisa e desenvolvimento
niveis de satisfação do usuário e dos niveis de efi- científico e tecnológico requerem regras especificas
ciência, eficácia e efetividade alcançados; que assegurem, simultaneamente, a aplicação do art.

XI - mecanismos de incentivo à inovação e 37, §§ 311 e 811, e a preservação de suas peculiarida-
aperfeiçoamento dos serviços prestados e produtos des, em especial as dificuldades para a avaliação do
oferecidos. seu desempenho, decorrente do grau de incerteza,

Art. 511 Anualmente, os órgãos e as entidades re- que é inerente à pesquisa cientrfica básica e aplicada,
feridas no art. 211 promoverão processo de consulta ao longo período de maturação exigido para que a
pública, em sua área geográfica de atuação, com o pesquisa apresente seus resultados e dos beneficios
propósito de promover a avaliação, mediante consul- que assegura e transfere ao conjunto da sociedade.
ta aos respectivos usuários, dos serviços prestados. O desenvolvimento e a transferência de tecno-

Parágrafo único. Participarão da consulta públi- logias geradas por instituições públicas, assim se di-
ca, na condição de supervisores, pelo menos dois ferencia, sobremodo, de outras espécies de serviços
membros do Comitê de Gestão referido no artigo an- públicos, cuja mensurabilidade é muito mais facilita-
terior. da. Da mesma forma o direcionamento da pesquisa

Art. 611 ~ facultado aos órgãos e entidades de científica e tecnológica deve observar um processo
que trata esta lei instituir, durante a vigência do Com- de consulta, regular e permanente, que permita a de-
promisso de Desempenho, sistema de remuneração finição de prioridades, a avaliação dos resultados e a
que assegure, ao pessoal efetivo do quadro perma- correção de rumos em caráter permanente, mas que
nente, desvinculada do salário ou remuneração, parti- não acarrete a instrumentalização desses esforços
cipação nos resultados e direitos de propriedade inte- em função de interesses menores, ou mesmo a des-
lectual derivados das pesquisas e inovações tecnoló- continuidade ou o abandono de projetos em curto
gicas desenvolvidas, individual ou coletivamente, em prazo, por erros de avaliação.
decorrência de vínculo funcional efetivo com o órgão Para que se supere esses problemas, garantido
ou entidade, bem assim premiação decorrente do às atividades de pesquisa científica e tecnológica o
atingimento dos objetivos e metas, na forma estabe- tratamento necessário, a presente proposição visa
lecida em regulamento especifico, aprovado pelo Co- estabelecer mecanismos e principios de participação
mitê de Gestão. e controle social na formulação, avaliação e gestão

Parágrafo único. O disposto no caput observará das políticas de ciência e tecnologia, no âmbito das
a disponibilidade prévia de dotação orçamentária e fi- instituições públicas.
nanceira suficiente e, quando couber, a autorização Para tanto, propõe-se a participação de repre-
específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. sentantes, eleitos pelo usuários, na proporção de um

Art. 711 Os órgãos e entidades de que trata esta terço dos seus membros, nos Conselhos de Adminis-
lei terão, na vigência dos Compromissos de Desem- tração das entidades, quando houver, bem assim a
penho, assegurados os repasses de recursos neces- criação de Comitês de Gestão, com a mesma propor-
sários ao cumprimento das metas fixadas, observado ção de representantes das sociedades civis, aos qua-
o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no is caberia fixar as metas e aprovar o Plano Diretor das
Orçamento Geral da União, bem assim a gestão e entidades, permitindo que suas prioridades sejam,
aplicação dos recursos por elas diretamente arreca- efetivamente, ajustadas ao interesse social.
dados em decorrência da comercialização de bens ou PreVê-se, também, a adoção Compromissos de
prestação de serviços, quando couber. Desempenho com os Usuários e com a Sociedade,

Art. 811 Os resultados da consulta pública referi- forma específica de "contrato de gestão", os quais ob-
da no art. 511, serão encaminhados, anualmente, ao servarão como principios a fixação de padrões expH-
Tribunal de Contas da União, que os apreciará quan- citos, públicos e monitorados, que os usuários podem
do vier a julgar as contas dos administradores respon- esperar encontrar em cada serviço; acesso à informa-
sáveis pelos órgãos e entidades referidos nesta lei. ção completa, sucinta, compreensível e acessível a

Art. 9!l Esta lei entra em vigor da data de sua pu- todos os usuários sobre como funcionam os serviços,
blicação. quanto custam e quem é o,responsável; consulta re

gular e envolvimento do usuário e funcionários na
prestação de serviços e sua avaliação a respeito dos
serviços prestados; a consideração da opinião e prio
ridades apontadas pelo usuários, na tomada de deci-
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são sobre a prestação de serviços; o acesso igualitá
rio a todos os destinatários dos serviços; a garantia
do direito a explicaçOes e soluções efetivas e do exer
cicio facilitado do direito de reclamação; a prestação
de serviços efetivos e eficientes, dentro dos recursos
disponlveis; e a avaliação independente da eficiência
alcançada.

Baseamo-nos, para tanto, na experiência imple
mentada, desde 1991, no serviço público britênico,
onde mais de 10.000 compromissos de desempenho
foram firmados em todos os níveis de governo. Valori
zando o conceito de cidadão, mais do que o de con
sumidor, a experiência recente naquele pais demons
tra que a contratualização da gestão não significa ne
cessariamente, privatização ou extinção de institui
ções públicas. Valorizando-se o papel das instituiçOes
públicas, compatibilizando-se a formulação e imple
mentação de polfticas, com a participação do usuário,
assegura-se ao cidadão-usuário, e à sociedade, o
atendimento de suas demandas e prioridades, de ma
neira transparente e participativa com ênfase na qua
lidade, na responsabilidade, na efetividade e o traba
lho cooperativo das instituições de pesquisa.

Visa-se, ademais, incentivar, encorajar e recom
pensar a melhoria na prestação de serviços, reconhe
cendo-se os padrões de excelência alcançada pelas
instituições, inclusive mediante mecanismos de com
pensação financeira adequada à natureza dos bens
públicos por elas produzidos. Trata-se de uma forma
para incentivar o compromisso dos profissionais que
atuam no desenvolvimento de novas tecnologias com
as instituiçOes públicas, recompensando-se, na for
ma aprovada por Comitê de Gestão, o desempenho
individual e coletivo alcançados na vigência dos com
promissos de desempenho.

Em vista da importência e oportunidade da pre
sente proposição, esperamos contar com o apoio dos
Ilustres Pares.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Fernando Ferro - PT/PE.

PROJETO DE LEI NIl1.418, DE 1999
(Do Sr. André Benassi)

Disciplina a instalação de bombas
de auto-serviço nos postos de abasteci
mento de combustíveis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 A instalação de bombas de auto-serviço

nos postos de abastecimento de combustíveis não
poderá exceder o limite máximo de cinqUenta por
cento do total de bombas existentes em cada posto.

§ 111 Entende-se como bombas de auto-serviço
aquelas que permitem o consumidor abastecer o seu
veiculo por conta própria, dispensando a atuação do
frentista.

§ 211 É vedada a cobrança de preços diferencia
dos entre os combusUveis comercializados nas bom
bas de auto-serviço e nas bombas operadas por fren
tistas.

Art. 2.D. O descumprimento desta lei implicará o
pagamento de multa pelo posto infrator no valor de
1.000 (mil) Ufir, dobrando-se o valor em caso de rein
cidência.

Parágrafo único. No caso de nova reincidência,
o posto de abastecimento de combusUveis infrator
será interditado, até que se ajuste às condições pre
vistas nesta lei.

Art. 311 Esta lei entra em vigor no prazo de no
venta dias.

Justificação

Constitui uma realidade dos tempos modernos
a influência cada vez maior das inovações tecnológi
cas nas relações de trabalho, fato que nos parece ir
reversível. Assim tem sido em relação a diversas ca
tegorias como, por exemplo, os bancários.

Se a invasão tecnológica é inevitável, as suas
conseqUências no nível geral de emprego são previ
slveis e nefastas. A experiência dos bancários é bas
tante elucidativa, pois a informatização das agências
bancárias é responsável pela eliminação, nos últimos
anos, de mais da metade das vagas então existentes
no setor. É o fenOmeno da substituição da
mão-de-obra pelas máquinas.

O mesmo pode acontecer em relação aos fren
tistas dos postos de abastecimento de combusUveis,
com a tendência hoje verificada de substituição das
bombas manuais por outras, operadas pelo próprio
consumidor.

Esses fatos nos levam a questionar qual seria o
bem mais importante a se proteger: os ganhos de ca
pital das empresas, com redução de seus encargos a
partir da modernização, ou a pessoa humana, amea
çada com a perda do emprego? Esse questionamen
to é que nos leva a apresentar o presente projeto.

Diante da inevitabilidade da incorporação das
inovações tecnológicas pelas empresas e, também,
do impacto que isso irá acarretar nos índices do de
semprego, estamos propondo que cada posto que re
solva instalar bombas de auto-serviço terá que man
ter pelo menos a metade das bombas do estabeleci
mento operadas pelos frentistas. Imaginamos que tal



A proposição viabilizao equacionamento do
custeio da iluminação pública, atualmente faturado
peJas concessionárias do serviço de energia elétrica
diretamente junto às prefeituras. As dificuldades fi
nanceiras por esta enfrentadas, potencializadas pela
impossibilidade de cobrança da Taxa de Iluminação

PROJETO DE LEI NIl1.419, DE 1999

Altera dispositivo da Lei nll 9.427, de
26 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 0 art. 15 da Lei n11 9.427, de26 dedezem

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:

Justificação

O projeto de lei acrescenta parágrafo ao art. 15
da Lei nll 9.427, de 26 de dezembro de 1996 (lei de
criação da Aneel), para estabelecer a possibilidade
de inclusão nas tarifas de fornecimento aplicáveis às
classes consumidoras das concessionárias do servi
ço público de distribuição, exclulda a rural, do custo
do consumo da energia destinada à iluminação públi
ca.

"Art. 15 ..
§ 311 As tarifas de fornecimento a se

rem homologadas pela Aneel, aplicáveis às
classes consumidoras das concessionárias
do serviço público de distribuição, excluída
a rural, poderão cobrir o consumo da ener
gia elétrica destinada à iluminação pública,
segundo os critério, limites e condições defi
nidos pela agência."(NR)

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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medida diminuirá sensivelmente o número de postos Pública, tendo em vista as inúmeras decisões judiciais
de trabalho que poderiam ser eliminados no setor. contrárias, retirou dos municípios a capacidade de

Além disso, os postos que instalarem bombas atender aos compromissos assumidos para com as
de auto-serviço não poderão cobrar preços diferenci- concessionárias dos serviços de energia elétrica, dis-
ados daqueles pratícados nas bombas manuais, so resultando débitos que se avolumam e ameaçam
como forma de evitar uma discriminação dos frentis- comprometer a própria estabilidade econOmi-
tas. co-financeira dos contratos de concessão.

Muitos poderão entender que do projeto advirá Estabelece a Constituição que compete à União
um aumento dos encargos dos empregadores, ao "explorar, diretamente ou mediante,autorização, con-
contrário, acreditamos que ele, na verdade, vem em cessão ou permissão, os serviços e instalações de
defesa de algo maior, a defesa do emprego e, em energia elétrica e o aproveitamento dos cursos de
conseqUência, da dignidade humana. água, em articulação com os estados onde se situam

Evidenciado o relevante alcance social da pro- os potenciais hidroenergéticos" (art. 21, inciso XII, le-
posição em tela, rogamos o apoio de nossos Ilustres tra b).
Pares à sua aprovação. No entanto, nos termos do inciso V do art. 30 da

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De- mesma Carta Política, compete aos município "orga-
putado André Benassi. nizar e prestar, diretamente ou sob regime de conces

são ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter
essencial". Em face dessa norma, generalizou-se o
entendimento de que o serviço de iluminação pública
está compreendido no elenco dos serviços de interes
se local devendo, portanto, ser implantado, operado e
mantido pelos municípios, inclusive, pagando, direta
mente às concessionárias do serviço de distribuição,
as contas do consumo correspondente.

Ainda que se abstraia o questionamento que se
pode levantar quanto ao aparente conflito entre os
dois dispositivos acima referidos, não pode haver dú
vida quanto à competência da União para fixar os va
lores das tarifas a serem cobradas pelas concessio
nárias do fornecimento de energia elétrica, inclusive a
destinada ao serviço de iluminação pública. Com efei
to, a disciplina legal sobre energia elétrica está conti
da na competência privativa da União, nos termos do
art. 22, inciso IV, da Constituição.

Em face do exposto e sensível aos apelos que
têm sido manifestados pelos municípios, estamos
propondo que seja a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, como órgão responsável pela re
gulação e fiscalização dos serviço e instalações de
energia elétrica, autorizada a admitir, nas propostas
de reajustes tarifários, a inclusão dos custos da ilumi
nação pública.

O anteprojeto prevê que a Aneel deverá definir
os critérios, limites e condições para a inclusão acima
referida, de modo a evitar aumento indiscriminado e
excessivo dos valores das tarifas.

Para que seja respeitado um princípio básico,
faz-se necessário que cada município promova um
debate amplo sobre as alternativas para o custeio da
iluminação pública. O regulamento a ser editado pela



IX - coletar dados estatisticos, elabo
rar estudos sobre acidentes' de trânsito e
suas causas e encaminhar, mensalmente,
aos órgãos executivos de trânsito dos muni
clpios integrantes do próprio estado, relató
rio detalhado das ocorrências de trânsito re
gistradas no âmbito de suas competências."
(NR)

REQUERIMENTO
(Do Deputado Eber Silva)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, concernente ao pagamento dos
atrasados relativos à vantagem de
28,86%, objeto da decisão do Supremo
Tribunal Federal assentada no julgamen
to do Recurso Ordinário no Mandado de
Segurança nl!. 22.307-7-Distrito Federal,
estendida aos servidores públicos civis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O inciso IX do art. 22 da Lei nll 9.503/97

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. Compete aos órgãos ou enti
dades executivos de trânsito dos estados e
do Distrito Federal, no âmbito de sua cir
cunscrição:

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ExB seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo que o pagamento dos
atrasados relativos à extensão aos servidores civis da
vantagem de 28,86% seja feito de uma só vez, no
caso de inativos e pensionistas com idade superior a
70 anos.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Eber Silva.

PROJETO DE LEI Nll 1.420, DE 1999
(Do Sr. Alberto Mourão)

Altera a redação do inciso IX do art.
22, Lei nl!. 9.503/97, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro.

Exmll Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão,

Tendo em vista as regras estabelecidas
para o pagamento dos atrasados devidos, em razão
da extensão, aos servidores civis, da vantagem de
28,86%, vimos sugerir que, no caso de inativos e pen
sionistas com idade superior a 70 anos, tais importfm
cias sejam pagas .em uma única parcela.

É evidente que, em razão de sua idade, redu
zem-se as probabilidades que essas pessoas consi
gam sobreviver ao longo perfodo de até sete anos es
tabelecido para pagamento total dos valores a que fa
çam jus, sendo medida de alto cunho humanitário o
acolhimento da presente sugestão.

Vale ressaltar que se cogita pagar tais atrasa
dos de uma única vez para os servidores que vie
rem a aderir ao Programa de Demissão Voluntária,
o que demonstra a viabilidade financeira da medida
proposta.
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Aneel só autorizará a forma de custeio prevista neste É por esses motivos que vimos solicitar a V. ExB
anteprojeto se for essa a alternativa expressamente que determine o exame da presente sugestão que,
indicada pelo municfpio através de sua Câmara Le- confiamos, será acolhida.
gislativa. A autorização não será dada por área de Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De-
concessão mas sim para cada municfpio na área de putado Eber Silva.
atuação da concessionária. Isto deve evitar que con
sumidores situados em municfpios que já disponham
de recursos orçamentários para custear o serviço se
jam desnecessariamente onerados.

Ao mesmo tempo em que se viabiliza o equacio
namento da questão financeira enfrentada pela ex
pressiva maioria dos municfpios brasileiros, a propo
sição objetiva, também, distribuir, de forma eqUitativa,
entre todos os consumidores de energia elétrica, à
exceção da classe rural, beneficiários do serviço de
iluminação pública, os ônus do seu custeio. A exclu
são dos consumidores rurais justifica-se pela razão,
óbvia, de que nessas regiões inexiste o serviço.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Duilio Plsaneschi.

INDICAÇÃO Nll 394, DE 1999
(Do Deputado Eber Silva)

Sugere que o pagamento dos atra
sados relativos à vantagem de 28,86%,
objeto da decisão do Supremo Tribunal
Federal assentada no julgamento do Re
curso Ordinário no Mandado de Seguran
ça nl!. 22.307-7-Distrito Federal, seja feita
em parcela única, no caso de inativos e
pensionistas com mais de 70 anos de
idade.



INDICAÇÃO N° 395, DE 1999
(Do Sr. Zezé Perrella)

Sugere a inclusão dos municipios
do vale do Jequitinhonha e área mineira
da Sudene (região norte do estado) no
programa denominado Fundo de Fortale
cimento da Escola - FUNDESCOLA.

Exmo Sr. Ministro de Estado da Educação,
O Fundo de Fortalecimento da Escola 

FUNDESCOLA compreende um conjunto de açOes,
no âmbito do ensino público fundamental regular, de
senvolvidas em zonas de atendimento prioritário.

Provê as escolas e os órgãos estaduais e muni
cipais de educação de instrumentos e recursos que
viabilizem açOes e tomadas de decisões mais efeti
vas, reforçando, dessa forma, o papel da escola e sua
relação com a comunidade e promovendo a real inte
gração dos sistemas educacionais. Adota como filo
sofia de trabalho a idéia de que a comunidade que
vive o dia-a-dia da escola é quem tem as melhores
condições para administrar os recursos, aplicando-os
corretamente, de acordo com as necessidades frsicas
do prédio escolar.

Presentemente, os recursos do Fundescola são
investidos no ensino fundamental das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Assim, é oportuno lembrar
que, a partir da Lei nO 9.690, de 15 de julho de 1998,
que incluiu o vale do Jequitinhonha e a região norte
do Espírito Santo na área de atuação da Sudene, fi
cou oficialmente reconhecido que os municlpios des
tas duas regiões são um prolongamento do Nordeste,
em razão da existência de padrões comuns de dificul
dades sócio-econômicas, especialmente em razão
dos problemas decorrentes das seca~.

Eis por que, Sr. Ministro, a inclusão dos municl
pios do vale do Jequitinhonha e da érea mineira da
Sudene (região norte do estado) no Fundescola que,
ao ensejo, tomamos a iniciativa de indicar, não só de
corre naturalmente de sua incorporação à área de
atuação da Sudene, como da mesma é complemento
essencial. .

Não temos dúvidas quanto ao benefrcio que a
providência ora indicada levará para aquela região

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N2 1.160, DE 1999

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Requer informações do Exm2 Sr.
Waldeck Ornelas, Ministro de Estado da
Previdência e da Assistência Social, rela
cionadas à intervenção na Caixa de Pre
vidência dos Funcionários do Banco do
Nordeste do Brasil- CAPEF.

Justificação

Dentre as competências atribuidas pelo Código
de Trânsito Brasileiro aos órgãos e entidades executi
vos de trânsito, tanto dos estados como dos municipi
os está "coletar dados estatisticos e elaborar estudos
sobre acidentes de trânsito e suas causas".

Tal atribuição serve de base ao adequado pla
nejamento do trânsito e à promoção de projetos e pro
gramas de educação e segurança de trânsito, com
vistas à redução de acidentes e à obtenção de melho
res condições de trânsito.

Considerando que nos territórios municipais
atuam também órgãos de trânsito do Estado, na fisca
lização e policiamento de trânsito, estamos propondo
que os órgãos executivos de trânsito dos municipios
sejam devidamente informados, mediante relatórios
mensais, das ocorrências e acidentes de trânsito, re
gistrados pelos Detran. Essa informação será essen
cial para o desenvolvimento do planejamento de trân
sito nos municrpios.

Consciente de que esta medida será de grande
importância para a obtenção de melhores condições
de trânsito, esperamos contar com a sua aprovação
pelos ilustres deputados.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. 
Alberto Mourão, Deputado Federal.

Senhor Presidente,

Através da imprensa, os funcionários do BNB
tomaram conhecimento de que o Governo Federal te
ria dado por conclurda a fase de intervenção junto à
Capef, após longos dois anos em total distanciamen
to e isolamento das partes interessadas e solidárias,
patrimonialmente e por direito, a essa entidade.

Considerando que está em jogo a sobrevivência
econômico-financeira e os direitos mais elementares
desses funcionários (como o da informação), requeiro
as seguintes informações:
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Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 1 - Cópia integral do relatório do interventor, in-
publicação. clusive dos balancetes trimestrais e dos balanços

anuais, a partir de dez/95;
2 - Calendário ou cronograma discutido ou defi

nido para fins de restauração da normalidade na vida
administrativa, patrimonial e social da Capef.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - \/Val
ter Pinheiro, Deputado Federal, PT - BA.
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marcada pela miséria e pela fome que, segundo pes- lativo da jurisdição da União, do estado, do Distrito
quisas realizadas recentemente, ocupa aproximada- Federal ou do município, a que a rodovia, sujeita ao
mente 30% do territ6rio de Minas Gerais e onde vi- pedágio, estiver subordinada, por iniciativa do res-
vem aproximadamente dois milhões e quinhentas mil pectivo Poder Executivo.
pessoas, grande parte no campo: ampliar o acesso e Parágrafo único. O pedágio de rodovia delega-
a permanência das crianças em idade escolar, em to- da, mediante convênio, confo'rme a Lei nO 9.277, de
das as séries; otimizar a qualidade da escola, das sa- 10 de maio de 1977, será autorizado pelo respectivo
las de aula e dos resultados educacionais; aprimorar Poder Legislativo do estado, Distrito Federal ou muni-
a gestão das escolas e dos 6rgãos municipais de edu- cípio, objeto da delegação e por iniciativa do respecti-
cação. vo Poder Executivo.

Sala das sessões, 5 de agosto de 1999 - Depu- Art. 30 Somente poderá ser instituído pedágio
tado Zezé Perrella. em sistema viário especial que estiver de acordo com

REQUERIMENTO as seguintes diretrizes, além de outras que poderão
(Do Sr. Zezé Perrella) ser determinadas pelos respectivos Poderes Públicos

competentes:
Requer o envio de indicação ao Po-

der Exercutivo, relativa á inclusão dos I - seja formado por rodovias expressas, fecha-
municipios do vale do Jequitinhonha e das, exceto em acessos predeterminados, com vias
área mineira da Sudene (região norte do es- duplicadas e canteiro central adequado;
tado) no programa denominado Fundo de 11 - garanta ao cidadão o direito de ir e vir, em
Fortalecimento da Escola - Fundescola. especial o disposto no inciso XV, art. 5° da Constitui

ção Federal, que garante a todos a livre locomoção
Senhor Presidente, no territ6rio nacional em tempo de paz, podendo qual-
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi- quer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permane-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a cer ou dele sair 'com seus bens, garantindo, esta lei,
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a indi- para este fim, o uso de via alternativa, sem pedágio,
cação em anexo sugerindo a inclusão dos municípios compatível com as necessidades fundamentais do
do vale do Jequitinhonha a área mineira da Sudene usuário de transporte;
(região norte do estado) no programa denominado
Fundo de Fortalecimento da Escola 111- possua, entre uma praça de pedágio e outra
FUNDESCOLA. do mesmo sistema viário, a distância mínima de cem

Sala das Sessões, 5 de Agosto de 1999. - De- quilômetros;
putado Zezé Perrella. IV - qualquer praça de pedágio deverá estar lo-

calizada, no mínimo, a uma distância de vinte quilô-
PROJETO DE LEI N° 1.421, DE 1999 metros da cidade ou conglomerado urbano mais pr6-

(Do Sr. Carlos Santana) ximo da mesma;

Dispõe sobre os principios e diretri- V - funcione em regime de plena eficiência ope-
zes para a cobrança de pedágio nas ro- racional e econômica, com padrão de qualidade su-
dovias do sistema nacional de viação, perior às rodovias sem pedágio, em bom estado de
entre outras providências. manutenção, sinalização adequada e conservado

Art. 1° Entende-se por pedágio rodoviário a tari- permanentemente, adequando a capacidade das
fa ou preço público, instituído pelo Poder Público vias às necessidades da demanda por transporte, de
competente, cobrado do usuário das rodovias do sis- modo a evitar congestionamentos indevidos ou pon-
tema nacional de viação, conforme definido em lei, tos de estrangulamento de tráfego;
em contrapartida pelo uso de sistema viário especial, VI - seja dotado de garantias de segurança de
formado por rodovia ou conjunto de trechos rodoviários acordo com as necessidades pr6prias do sistema viá-
integrados, inclusive seus acessos, com padrão de rio sob pedágio, sem pontos críticos, com sistemas de
qualidade superior às demais, funcionando em regi- proteção às pessoas e ao patrimônio adequados, evi-
me de eficiência e padrões de segurança adequados, tando, o máximo possível, acidentes e assaltos;
conforme diretrizes definidas nesta lei e na sua devi- VII - possua sistema pr6prio de pronto atendi-
da regulamentação. mento a acidentes, com ambulâncias apropriadas,

Art. 2° O pedágio s6 poderá ser cobrado, se de- devidamente equipadas, com equipe de médicos ou
vidamente autorizado pelo competente Poder Legis- paramédicos e equipamentos adequados, inclusive



rio.

Art. 8° Os atuais sistemas com pedágios já esta
belecidos terao o prazo de dois anos para ajusta
rem-se às diretrizes estabelecidas nos dispositivos do
art. 3° desta lei, ressalvado o disposto nos seus inci
sos I, 11I e IV, cujo prazo será de três anos, ajustan
do-se devidamente os contratos de concessões exis
tentes. Extinguir-se-ao, automaticamente, a cobrança
de pedágios nos casos em que as determinações
deste artigo nao forem devidamente cumpridas.

Art. 9° Esta lei será devidamente regulamentada
pelo Poder Executivo competente, no prazo de até
cento e vinte dias.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçêo no Diãrio Oficial da Uniao.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrá-
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preparado para o atendimento a problemas com o cinqüenta por cento da maior tarifa estabelecida para
transporte de cargas perigosas; e os verculos de carga;

VIII - seja devidamente equipado com moder- § 4° o valor do pedágio cobrado por verculo de
nos sistemas de comunicaçao disponrveis para o carga nao poderá superar em quarenta por cento o
usuário, no mrnimo, a cada dois quilômetros e siste- valor cobrado por verculo de passeio ou automóvel;
ma apropriado de acompanhamento do tráfego. § 5° As demais isenções, descontos, critérios ou

Art. 4° O sistema viário, com caracterrsticas formas de cobrança serao estabelecidas pelo com-
eminentemente urbanas, terá legislaçao própria para petente Poder Legislativo por proposta do Poder
o estabelecimento de pedágio urbano, com lei apro- Executivo;
vada pelo respectivo Poder Público local, por iniciati- § 6° O Conselho de Gestao, quando devida-
va do Poder Executivo correspondente, sem a obriga- mente instituído, deverá ser sempre previamente
toriedade de seguir as diretrizes estabelecidas no ar- consultado sobre as propostas do Poder Executivo
tigo anterior desta lei. sobre quaisquer determinações sobre pedágio.

Art. 5° O sistema de vias sob pedágio será ex- Art. 7° O Poder Público competente deverá rea-
piorado diretamente pelo Poder Público competente, Iizar auditoria contábil, econômico-financeira e técni-
ou mediante concessao à iniciativa privada, nos ter- co-operacional, no mrnimo anualmente, que poderá
mos da legislaçao que dispõe sobre concessões, po- ser solicitada, a qualquer instante, também pelo Po-
dendo o Poder Público competente propor ao respec- der Legislativo respectivo e pelo Conselho de Gestao
tivo Poder Legislativo as medidas institucionais ade- respectivo, quando criado. O resultado da auditoria
quadas para a regulaçao dos sistemas em regime de deverá ser amplamente divulgado à sociedade e, em
exploraçao privada, inclusive de criaçao de órgao qualquer hipótese, encaminhado ao Poder Legislati-
apropriado e conselho de gestao, composto por re- vo, com parecer do Tribunal de Contas.
presentantes dos governos envolvidos, dos usuários, Parágrafo único. Os cidadaos, inclusive através
dos operadores de transporte e dos trabalhadores em de suas entidades de classe legalmente institurdas,
transporte. poderao, a qualquer momento, ter pleno acesso às in-

Parágrafo único. O Ministério dos Transportes formações operacionais das rodovias pedagiadas,
será a entidade responsável pela supervisao da apli- especialmente às suas contas de receitas, despesas
caça0 dos dispositivos contidos nesta lei, especial- de resultado e patrimoniais, assim como às planilhas
mente das diretrizes estaturdas no art. 30 desta lei. de cálculo detalhadas, adotadas com referência para

o estabelecimento do valor do pedágio, sendo as enti-
Art. 6° A tarifa do pedágio rodoviário será pro- dades públicas ou privadas que exploram o pedágio,

posta pelo Poder Executivo competente e aprovada obrigadas a publicar em jornal de grande circulaçao,
pelo Poder Legislativo respectivo, inclusive a forma seus balanços anuais e suas planilhas de custos,
de cobrança, de acordo com lei que estabelece os sempre que houver variações no valor dos pedágios,
princrpios e as diretrizes para o sistema nacional de assim como informações de relevante interesse públi-
viaçêo e em consonência com a legislaçao sobre con- co.
cessões, no caso de rodovias exploradas pela iniciati-
va privada, observadas as seguintes disposições:

§ 1° O verculo de carga, transportando produtos
agrrcolas, de origem vegetal ou animal, destinado ao
abastecimento interno, assim como insumos para a
agricultura, será isento do pedágio;

§ 2° O pedágio cobrado dos verculos de carga
que estiverem transportando produtos agrícolas des
tinados à exportaçêo, assim como de medicamentos
essenciais à saúde da populaçao, será estabelecido,
no máximo, no valor de até cinqüenta por cento da ta
rifa integral estabelecida para os demais verculos de
carga, assim como o de material didático para educa
Çao básica;

§ 3° O pedágio cobrado de ônibus, destinado ao
transporte público coletivo, nao poderá ser superior a
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Justificação

O recente movimento dos caminhoneiros por si
só é a mais eloqUente justificativa deste projeto de lei.
Como razão principal desta mobilização nacional de
trabalhadores rodoviários em transporte, sem prece
dentes na história da Nação, está a afirmação princi
pal de seus lideres: "onde existem pedágios, as estra
das são razoáveis, quando deveriam ser ótimas, pelo
elevadlssimo valor do pedágio, custo esse que invia
biliza boa parte dos fretes. Onde não existem pedágios,
as estradas estão com péssimo estado de conser
vação, onerando de forma excessiva os custos opera
cionais de transporte e colocando em risco a vida dos
usuários".

Na verdade, nos últimos tempos, o Congresso
Nacional tem assistido passivamente à implantação
desmesurada de praças de pedágio, aumentando em
muito os encargos pagos pelos usuários de rodovias
pedagiadas, encargos esses já elevados mesmo sem
esse tipo de Onus adicional (Imposto de Importação e
Imposto sobre Circulação de Mercadorias -ICMS, in
cidentes sobre os preços dos combustrveis e lubrifi
cantes, além de parcelas de compensação embutidas
nos preços dos derivados de petróleo, estes últimos
verdadeiros tributos disfarçados, sem amparo consti
tucional, mas praticados há décadas, além do Impos
to sobre a Propriedade de Velculos Automotores 
IPVA e do Imposto sobre Serviços de Transporte de
Passageiros Interestaduais e Intermunicipais). Se
gundo estimativas, os encargos fiscais representam
mais de 30% na gasolina. O ICMS sobre combustrve
is arrecada hoje cerca de R$7 bilhões, quando o tribu
to que o sucedeu antes da Constituição de 1988, o
Imposto Único sobre Combustrveis, não arrecadava
mais de R$1 bilhão, não passando de R$3 bilhões na
época áurea do setor de transporte, em meados da
década de 70.

Percebe-se aI a enorme carga tributária que
grava os usuários do setor de transporte. Os pedágios
agravaram-na muito mais, sem resolver os problemas
centrais de transporte do PaIs. Tampouco diminulram
o propalado "custo Brasil". Na verdade, o setor de
transporte mais arrecada do que gasta, transferindo
renda para outros setores da economia, mas sem ga
rantir as mfnimas condições de segurança das vias.
Basta dizer que o usuário de transporte, via gasolina,
subsidia de forma brutal o preço do gás de cozinha e
da nafta. Por outro lado, não consegue transportar de
forma eficiente estes mesmos produtos em suas ro
dovias.

O custo excessivo do pedágio foi a gota d'água
que faltava para que ocorresse a fortrssima reação

dos caminhoneiros, que obrigou o Governo Federal a
ceder de forma nunca vista antes, em perlodo
pós-ditadura. Na verdade, a solução do pedágio virou
moda, acompanhada do exagero e modismos de pri
vatizaçOes e concessões feitas de forma incon
seqUente. De solução virou problema, criando um cIr
culo vicioso de complexo e diffcil arranjo e equilrbrio.

Na verdade, é o pedágio um instrumento útil e
clássico de polftica fiscal e tarifária, adotado na maior
parte do mundo, se aplicado de forma equilibrada e
moderada, implantado complementarmente a impos
tos seletivos no setor, em especial os tributos sobre
combustfveis, destinados à preservação do patrimO
nio viário.

No mundo, os pedágios não ultrapassam 10%
do total das extensões das rodovias. Em grande par
te, os pedágios dos pafses desenvolvidos represen
tam apenas 5%, sendo adotados tão somente em
vias expressas, de elevadlssimo padrão de qualidade
e segurança.

No Brasil, a meta é muito mais ambiciosa, pre
tende-se pedagiar um volume de mais de 30% das ro
dovias asfaltadas brasileiras (cerca de 142.000km).
Estados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do
Sul e até o Estado de Tocantins, este último sem ne
nhuma via expressa, alardeiam metas superiores a
50% de suas estradas. A verdade é que a frustração
começa a aparecer: de um lado, os governos deixa
ram, de longe, de cumprir as suas metas, inclusive o
Governo Federal, não atingindo ainda 10% das rodo
vias asfaltadas; no entanto, mesmo não cumprindo o
objetivo declarado, a implantação dos pedágios foi re
alizada de forma desmedida e irresponsável, pedagi
ando-se vias não apropriadas, algumas já com pra
ças de pedágio em pista simples, instaladas antes de
serem feitas as obras de conservação e manutenção.

A paciência dos usuário foi saturada. A revolta
dos proprietários de carros de passeio é enorme, mas
surda pelo seu fraco poder de organização, dada a
impossibilidade de sua organização em entidade re
presentativa deste tipo de usuário. A revolta dos ca
minhoneiros é idêntica e pode ser manifesta pela sua
tradicional organização em entidades representativas
da categoria e pela essencialidade da atividade de
transporte para a sobrevivência de suas famflias. Na
verdade, foram pacientes demais, quando o Govemo
e o Poder Legislativo da União não adotaram medi
das preventivas e cautelares para evitar o exagero na
imposição de pedágios.

O Congresso, principalmente, não deu seqUên
cia à Proposta de Emenda Constitucional, PEC nO
81/95, que cria o Fundo Nacional de Transportes,



- procura definir, de forma mais preci
sa, o conceito de pedágio rodoviário;

- estabelece as principais diretrizes
para a instituição correta e adequada de pe
dágio, garantindo o consagrado direito mun
dial de ir e vir, respeitado no mundo todo,
exceto no Brasil, que chega ao ponto de co
brar pedágio para cidadão que mora perto
dos seus locais de cobrança, obrigando-os
a pagar por tráfego urbano diário, inclusive
para ir de sua casa ao trabalho e vice-versá.
Nos demais países, ,são assegurados cami
nhos alternativos, sem pedágios, fato esse
desconhecido neste País;

- determina que só as rodovias espe
ciais, expressas, funcionando com plena efi
ciência e elevado padrão de segurança,
além de tecnologia moderna para comunica
ção e controle do tráfego, poderão contar
com a instituição do pedágio;

- permite a criação dos Conselhos de
Gestão, com a participação da comunidade,
para garantir a efetiva regulação e correta
instituição dos pedágios;

- estabelece critérios sociais e neces
sários ao desenvolvimento do pais para o
estabelecimento dos preços ou tarifas de
pedágios.

Do ponto de vista polftico social, a apresentação
deste projeto de lei está fundeada nas vigorosas e le
gitimas reivindicações da população brasileira. Do
ponto de vista legal, tem amplo amparo constitucio-
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nem propôs, ainda, a sua criação na Comissão de mento, estamos com duas emendas sobre o assunto,
Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, sem mais completas e mais bem elaboradas, à Proposta
contar as oportunidades perdidas na própria Assem- de Emenda Constitucional, PEC-175, Reforma Tribu-
bléia Constituinte, na Revisão Constitucional, na cria- tária, aguardando discussão e aprovação pela Co-
ção do Selo-Pedágio, na aprovação da Taxa de Con- missão Especial criada para este fim.
servação Rodoviária, julgada inconstitucional pelo Acreditamos assim estar atentos, há cerca de
Supremo Tribunal Federal. Enquanto oportunidades dez anos, à questão fundamental da manutenção e
raras e preciosas são perdidas, a infra-estrutura do do alto custo das vias brasileiras, 'esforçando-se por
sistema nacional de viação desmantela-se ou ado- atender de forma satisfatória aos interesses da socie-
tam-se soluções carlssimas, como o pedágio, prejudi- dade, e agora, em especial, ao seu forte brado de
cando o custo social de transporte de todo o Pais. alerta, através do movimento dos caminhoneiros.

Em seu histórico movimento, os caminhoneiros Para ir mais além do que a essencial medida para cri-
apregoaram a necessidade imperiosa de diminuir o ação do Fundo Nacional de Transportes, mas extre-
valor e o ritmo de cobrança dos pedágios, clamando mamente demorada por se tratar de uma mudança
na prática, por uma regulamentação adequada da constitucional e por fortes barreiras pollticas, apre-
questão por parte do Congresso. Mas foram muito sentamos a presente propositura legal, que "dispõe
mais além: afirmaram, enfaticamente, que muito mais sobre os princlpios e diretrizes para a cobrança de
importante que resolver a questão dos pedágios é re- pedágio nas rodovias do sistema nacional de viação",
instituir o fundo nacional de transporte, que existia no que contém, em resumo, as seguintes disposições
Brasil desde 1945 e foi sendo gradativamente elimi- principais:
nado desde 1975 e totalmente extirpado com a vigên
cia da Constituição de 1988. Na verdade, concorda
mos plenamente com' a posição dos caminhoneiros,
da seguinte forma:

- a revisão dos sistemas de pedágio é
medida extremamente necessária, mas
emergencial; e

- a criação do Fundo Nacional de
Transportes, lastrado na instituição do
Imposto sobre Combustlveis, em substitui
ção ao ICMS e Imposto sobre Importação
de Combustlveis, destinado exclusivamente
à preservação do patrimônio viário nacional,
é medida estrutural de caráter essencial e
estratégico, que resolverá de forma perma
nente o problema de manutenção e segu
rança do sistema viário brasileiro.

O parlamentar que ora apresenta este projeto,
já no seu terceiro mandato, vem lutando de forma in
sistente pela criação do Fundo Nacional de Transpor
te, inclusive quando teve a honra de ser Presidente
da Comissão de Viação e Transporte desta Casa em
1991.

Apresentamos diversas propostas ou emendas
à Proposta de Emenda Constitucional, destacan
do-se a apresentada à Comissão da PEC-81, em con
junto com a Deputada Teima de Souza, acatada pelo
relator e aprovada, na forma de substitutivo pela Co
missão de Transportes em conjunto com emendas de
outros parlamentares, principalmente do Deputado
Eliseu Resende. Infelizmente, o substitutivo referido
não foi colocado em votação em Plenário. No mo-
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nal, em especial o inciso XXI, art. 21 da Constituição
da República Federativa do Brasil, o inciso XI, art. 22,
da Carta Magna, e fundamentalmente o inciso XV,
art. 5° da Constituição Federal.

Contamos com a forte sensibilização dos parla
mentares desta Casa e com o seu consciente apoio.

Plenário da Câmara dos Deputados, Sala da
Sessões, 5 de agosto de 1999. - Deputado Carlos
Santana, PT - RJ.

PROJETO DE LEI N° 1.422, DE 1999
(Dep. Pompeo de Mattos)

"Concede isenção de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisi
ção de caminhões, quando adquiridos por
transportadores autônomos de carga."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI), os caminhões classificados na
posição 8704 da Nomenclatura Comum do Mercosul,
quando adquiridos por motorista profissional autôno
mo, que comprovadamente exerça o transporte de
carga há, por no mlnimo, dois anos.

Art. 2° A isenção a que se refere o artigo 1° será
reconhecida pela Secretaria da Receita Federal, à
vista de documentação comprobatória das condições
estabelecidas.

Art. 3° Fica assegurada a manutenção e a utili
zação de crédito do Imposto sobre Produtos Industri
alizados (IPI), relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e ao material de embalagem efetiva
mente utilizados na industrialização dos produtos re
feridos nesta lei.

Art. 4° O imposto incindirá normalmente sobre
quaisquer equipamentos acessórios do veIculo ad
quirido.

Art. 5° A alienação do veIculo adquirido sob am
paro desta lei à pessoa que não preencha as condi
ções contidas no artigo 2°, antes do decurso de três
anos contados da data de sua aquisição, implicará no
pagamento pelo alienante, do imposto dispensado e
demais cominaçOeslegais, inclusive de caráter penal,
previstas na legislação própria.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará no pra
zo de trinta dias o disposto nesta lei.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A periculosidade de nossas estradas aliada ao
alto custo de manutenção do veículos transformam o

transporte de cargas em atividade árdua e de baixa
rentabilidade.

A reduzida capacidade de poupança agravada
por indesejáveis condições de conservação do siste
ma viário e pela concorrência de empresas dificulta
a substituição do veIculo, que rapidamente se dete
riora.

O movimento sem precedentes que parou as
estradas, protagonizados pelos caminhoneiros de
todo o paIs, constitui-se em um grave alerta sobre a
situação daqueles que são responsáveis por quase
todo o transporte de cargas do Brasil. Uma das prime
iras reivindicações divulgadas pelos lideres do movi
mento é a isenção de impostos federais na compra do
instrumento de trabalho, ou seja, o caminha0.

Considerando-se que a atividade do transporte
de cargas guarda similitude com aquela do transporte
autOnomo de passageiros, uma vez que o veIculo re
presenta para ambas instrumento essencial de traba
lho, cabe a adoção de tratamento tributário isonOmi
co, estendendo-se também aos "caminhoneiros" a
isenção do IPI concedido aos "taxistas".

Conto com o apoio dos nobres Pares desta
Casa, cujos efeitos refletem-se na economia do PaIs
e no estimulo à indústria nacional.

Sala das Sessões, 30 de julho de 1999. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Llder da
Bancada, PDT.

PROJETO DE LEI N° 1.423, DE 1999
(Dep. Pompeo de Mattos)

"Dispõe sobre a proibição do uso e
comercialização de produtos à base de
amianto em todo o território nacional."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°Fica proibida a utilização e comercializa

ção de produtos, à base de amianto, em todo o territó
rio nacional.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput
deste artigo estende-se sobre todo e qualquer produ
to, derivado ou misto, de silicato natural hidratado de
cálcio e magnésio.

Art. 2° Em caso de descumprimento desta lei,
será aplicado ao infrator as seguintes penalidades:

I - multa de quinhentas UFIR, na lavratura do
auto da primeira infração;

11 - multa de mil UFIR, na lavratura do auto da
reincidência.

Art. 4° O Poder Ex~cutivo regulamentará esta
lei, no que couber, podendo atribuir penalidades adi
cionais.



REQUERIMENTO DE PESAR
(Do Sr. Antonio Jorge)

Solicita voto de pesar pelo faleci
mento de Almir Ribeiro Queiroz.

Senhor Presidente,
Em conformidade com o estatuldo no art. 177,

Caput, inciso XVIII, do Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência, ouvido o Plenário, voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Almir Ribeiro de Queiroz.

O de cujus desempenhou papel de maior rele
vência para a coletividade de Taguatinga, no Estado
de Tocantins, sendo merecedor do respeito e da ad
miração da população.

Dentre várias atividade que exerceu em benefi
cio do bem-comum, o Sr. Almir Ribeiro de Queiroz foi
vereador junto à Cêmara Municipal de Taguatinga,
caracterizando-se por iniciativas que sempre tinham
por objetivo o interesse público, o que lhe proporcio
nou o respeito e o carinho de toda a comunidade.

Sua morte recente, ocorrida no dia 30 de junho
transato, enlutou toda a cidade de Taguatinga, e exa
tamente em seu nome apresentamos este voto de pe
sar.

Esperamos, destarte, que a iniciativa mereça o
devido acolhimento, em uma singela, mas justa ho
menagem a um homem público que sempre lutou em
defesa dos menos favorecidos.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Antonio Jorge.

REQUERIMENTO DE PESAR
(Do Sr. Antonio Jorge)

Requer voto de pesar pelo passa
mento de Pacifico de Souza Regino.

Senhor presidente,

rio.

Justificação

O amianto é um mineral encontrado no solo em
mais de 30 variedades, das quais apenas seis têm in
teresse comercial. É utilizado na fabricação de quase
três mil produtos em todo o mundo, sendo que a
construção civil é o setor que mais aproveita o materi
al. Telhas, caixas d'água, tubos divisórias, entre ou
tros, são alguns dos produtos fabricados com base no
cimento-amianto.

Estudos cientlficos já comprovaram, porém, que
o uso do amianto direta ou indiretamente causa doen
ças como cancer de pulmão (abestose) e insuficiên
cia respiratória. O primeiro paIs a identificaros proble
mas para a saúde pública e a tomar medidas enérgi
cas foi a França. O governo francês comprovou a
morte de milhares de cidadãos, pelo contato direto ou
indireto com produtos à base de amianto. Em decor
rência desta comprovação, em 1996, proibiu o uso de
seus produtos definitivamente no paIs. Seguindo o
exemplo, outros palses, como a Itália, Sulça, Alema
nha, Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda, Áustria,
Austrália, Espanha, Finlêndia, Israel e Polônia, tam
bém tomaram medidas para banir o amianto. A ade
são foi tamanha que a Comunidade Européia decidiu
tomar a decisão de eliminar totalmente o amianto até
o ano 2000. Até lá, as empresa terão um tempo para
se adaptar ao novo mercado.

No Brasil, os jornalistas Bárbara Gancia e Reali
Jr. denunciaram com veemência o problema, alertan
do para as consequências que certamente já esta
mos sofrendo em razão da profusão do uso do amian
to entre nós. O Estado de S. Paulo, no dia 30 de ju
nho de 1999, traz uma importante reportagem sobre o
assunto e anuncia que empresas instaladas no Brasil,
conscientes da tendência mundial, já se mostraram
preocupadas em buscar alternativas para o amianto.

O amianto não contamina apenas trabalhadores
que manuseiam diretamente a fibra natural, mas tam
bém a população que utiliza caixas d'água, canos, di
visórias ou produtos do seguimento automotivo. As fi
bras, quase que invisíveis, são aspiradas ou ingeri
das de forma imperceptlvel. Como são indestrutlveis,
vão acumulando-se, especialmente no pulmão e com
o passar dos anos, em média 20 ou 30 anos, podem
transformar-se em problemas sérios de saúde. Como
no Brasil não existem estatrsticas oficiais, nem mes
mo em relação aos trabalhadores, não há como pro-
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Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- var que o amianto também é nocivo para a saúde de
blicação. quem utiliza seus produtos.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrá- De forma ainda modesta, surge no Brasil a
Associação Brasileira das VItimas do Amianto, uma
ONG, que pretende levantar casos e defender o bani
mento do amianto.

Vale destacar que projetos de lei desta nature1j:i3
já foram apresentados por deputados em São Paulo e
Rio Grande do Sul. O objetivo é unicamente garantir e
preservar a saúde dos brasileiros.

Pelos motivos apresentados, e pela necessida
de de prevenir as doenças, conto com a aprovação do
mesmo.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1999. - Pom~
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-LIder da
Bancada, PDT.



Justificaçio

O Programa de Geração de Emprego e Renda 
PROGER, criado pela Lei nO 8.352, de 28 de dezem-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criado o Fundo de Aval para a Gera

çao de Emprego e Renda - FUNPROGER, de nature
za contábil, com a finalidade de prestar complemen
taçao de garantia de risco aos financiamentos conce
didos pelas instituições financeiras oficiais federais,
diretamente ou por intermédio de outras instituições
financeiras, no êmbito do Programa de Geraçao de
Emprego e Renda - PROGER, Setor Urbano.

Art. 2° Constituem recursos do Funproger:
1-O valor originário da diferença entre a aplica

çao da taxa média referencial do Sistema Especial de
Liquidaçao e de Custódia - SELlC e da Taxa de Juros
a Longo Prazo - TJLP, na remuneração dos saldos
disponrveis de depósitos especiais do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, nas instituições finan
ceiras oficiais federais, destinados ao financiamento
do Proger, ainda não liberados aos tomadores finais
dos financiamentos;

11 - a receita decorrente da cobrança de comis
são pela concessão de aval;

111 - a remuneração de suas disponibilidades
pelo gestor do Fundo;

IV- a recuperação de crédito de operações honra
das que foram garantidas com recursos do Fundo;

V - outros recursos que lhe sejam destinados.
§ 1° Será devida ao Funproger comissão de

concessão de aval a ser cobrada do beneficiário do fi
nanciamento, pela compleme"ntação da garantia
prestada.
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Em conformidade com o estaturdo no art. 177, § 2° As instituições financeiras deverão partici-
Caput, inciso XVIII, do Regimento Interno, requeiro a par do risco das operações para os quais estejam
Vossa Excelência, ouvido o plenário, voto de pesar prevista a garantia do Funproger e farão jus ao rece-
pelo passamento de Sr. Pacrfico de Souza Regino. bimento de taxa de administraçao, a ser abatida das

Originário de uma das mais tradicionais famflias disponibilidades do Fundo, n'â forma a ser definida
da região, o ex-alcaide Pacrfico Regino deixa não em regulamento.
apenas seus familiares, mas toda a comunidade. Art. 3° O regulamento desta lei deverá estabele-

Por isso reputamos da maior justiça que esta cer, entre outras disposições:
Casa consigne voto de pesar por sua morte. I - os depósitos especiais destinados ao Proger

Tal medida consubstanciada nesta proposiçao que serão considerados na formaçao do Funproger,
que, temos plena convicçao, haverá de merecer a na forma do inciso I do art. 2° desta lei;
acolhida por parte de nossos ilustres Pares. 11 - as linhas de créditos, lastreadas com recursos

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. _ De- do FAT, que serão objeto de garantia pelo Funproger;
putado Antonio Jorge. 111 - o volume das operações a terem risco ga-

rantido;
PROJETO DE LEI N° 1.424, DE 1999 IV - os nrveis máximos relativos à cobertura de

(Do Sr. Medeiros) garantia a serem praticados nos financiamentos;
Cria o Fundo de Aval para a Gera- V - os percentuais da comissão de concessão

çio de Emprego e Renda - FUNPROGER, de aval;
e altera o art. 11 da Lei nO 9.365, de 16 de VI- as condições de efetivaçao da concessão
dezembro de 1996. de aval pelo Funproger;

VII - as demais regras necessárias à gestao do
Funproger.

Art. 4° Nos depósitos especiais considerados na
formação do valor de que trata o inciso I do art. 2° des
ta lei será apropriada como receita do FAT apenas a
remuneraçao dos recursos com base na TJLP, aplica
da sobre os saldos diários disponrveis nas institui
ções financeiras e sobre os recursos liberados aos to
madores finais dos financiamentos.

Art. 5° O art. 11 da Lei nO 9.365, de 16 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11 Os recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador aplicados em depó
sitos especiais, definidos pelo art. 9° da Lei
nO 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1° da Lei nO 8.352, de 28 de de
zembro de 1991, destinados a programas
de investimento voltados para a geração de
emprego e renda, enquanto disponrveis nas
instituições financeiras, serão remunerados,
Pro Rata Die, pelo mesmo indexador esta
belecido para remunerar os saldos diários
dos depósitos da União, e, a partir da Iibera
çao das parcelas do financiamento ao toma
dor-final, pela TJLP, Pro Rata Die." (N.R.)

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



PROJETO DE LEI N° 1.425, DE 1999
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Dispõe sobre a inclusão de agênci
as franqueadas dos Correios no regime
tributário do Simples, previsto na Lei nO
9.317, de 5 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É permitido às agências franqueadas dos

Correios, que atendam aos requisitos previstos na Lei
nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ingressar no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

As lojas ou agências franqueadas dos Correios
são, em geral, pequenos estabelecimentos com fatu
ramento pouco elevado, passlveis de enquadrar-se
nos limites de receita bruta que permitem o ingresso
no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte, o Simples.

As empresas franqueadas adquirem os produ
tos da franqueadora, no caso, os Correios, e assu
mem os riscos pela venda. Não se trata de atividade
de intermediação, nem se assemelham elas a repre
sentantes comerciais ou a corretores, que agem por
conta e risco de terceiro.

Assim, não há por que negar às empresas fran
queadas dos Correios a faculdade de ingressar no
sistema Simples, como tem acontecido através de
decisões administrativas da Secretaria da Receita
Federal, mediante interpretação restritiva e imprópria
da Lei nO 9.317, de 1996.

Esta proposição objetiva explicitamente permitir
o ingresso das empresas franqueadas dos r Teios
nesse sistema de pagamento de tributos.

Desejo contar com o apoio dos nob Jarla-
mentares para a aprovação deste projeto de k;!'
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bro de 1981, a despeito de sua importância e necessi- de renda, em virtude da atual conjuntura só-
dade para o Pais, não vem tendo a amplitude de ação cio-econômica e das medidas a serem implementa~

desejada. Hoje, quando o desemprego encontra-se das com vistas à estabilização fiscal, urgindo, neste
em patamar jamais alcançado na economia brasilei- contexto, propiciar aos empreendedores com baixa
ra, urge implementar medidas que propiciem o forta- renda e dificuldade de apresentação de garantir as
lecimento do Proger. condições de acesso ao crédito, no âmbito do Proger.

O presente projeto de lei enquadra-se neste es- Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres
plrito, ao pretender criar um mecanismo que reduza Pares para a aprovação do presente projeto de lei.
um dos problemas de operacionalização daquele pro- Sala das Sessões, de 1999. - Deputado Medei-
grama, qual seja a dificuldade de empreendedores de ros.
baixa renda, que constituem grande parte dos preten
dentes de linhas de crédito do Proger, atenderem à
exigência de prestar garantias reais imposta pelos
agentes financeiros. Trata-se da criação de um fundo
de aval com a finalidade de prestar complementação
de garantia de risco aos financiamentos concedidos.

A concepção de tal fundo data de um ano, cons
tituindo um dos pontos que já foram amplamente de
batidos no âmbito do Ministério do Trabalho e Empre
go, Ministério da Fazenda, Comissões Estaduais de
Emprego, entre outros.

Acompanhamos atentamente todas as suges
tões surgidas tanto no âmbito do Poder Executivo da
União como nos Estaduais, bem como as apresenta
das por segmentos da sociedade civil. Entendemos
que o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e
Renda - FUNPROGER, ora proposto, se reveste de
grande importância.

Não se trata de medida pontual, que apresente
reflexos rápidos no nlvel de desemprego, mas de
ação de consolidação da grande parte dos pequenos
e médios empreendedores geradores de emprego.

O Fundo proposto é de natureza contábil, não
estando previstos recursos orçamentários na sua
composição. Uma das suas principais fontes será o
valor originário da diferença entre a aplicação da taxa
SELlC e da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP na
remuneração dos saldos disponfveis de depósitos es
peciais do FAT nas instituições financeiras oficiais fe
derais, destinados ao financiamento do Proger, ainda
não liberados aos tomadores finais. Cálculos elabora
dos no âmbito do Ministério do Trabalho e pelo Banco
do Brasil apontam estas receitas em torno de R$40
milhões anuais.

Propomos, também, que na elaboração do re
gulamento do Funproger sejam adotadas normas ml
nimas, dentre as quais destacamos as condições
para prestação de aval e o nfvel da garantia a ser
prestada.

O Funproger poderá se constituir em mais um
instrumento do Governo Federal para o enfrentamen
to da questão do desemprego e o estimulo à geração



REQUERIMENTO
(Do Sr. Oliveira Filho)

Requer o envio de requerimento de
Informação ao Ministro das Comunica
008., afim de obter esclarecimentos da
atuaolo da Anatel.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Oliveira Filho)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistro da Justiça, sugerindo a criação de
postos de atendimento ao consumidor
(Procon) elou órgãos fIScalizadores em to
dos os aeroportos do Pais para reclama
ções referentes às falhas que corriqueira
mente ocorrem por parte das empresas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 3°, do Regi

mento Interno, requeiro a V. Exa que seja encaminha
da ao Poder Executivo a indicação em anexo, suge
rindo a criação de postos de atendimentos ao consu
midor (Procon) elou órgãos fiscalizadores em todos
os aeroportos brasileiros para receberem reclama
ções por parte dos passageiros, quando prejudica
dos, ao usarem o transporte aéreo.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Oli
veira Filho, Deputado Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 1.161, DE 1999

(Do Sr. Oliveira Filho)

Exmo Sr. Ministro,
O Deputado Oliveira Filho, no exercício de seu

mandato parlamentar na Câmara dos Deputados, vem
respeitosamente a V. Exa requerer o que se segue:

A Anatel é subordinada ao Ministério das Comu
nicações?

Quem delegou poderes para a Anatel fazer apro
vação de locais e equipamentos de rádio, já que era de
competência do Ministério das ComunicaçOes?

Existe algum movimento para a extinção do Mi
nistério das Comunicações?

Pelo exposto, solicitamos de V. Ex8 breve res
posta.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Oli
veira Filho, Deputado Federal.
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Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De- os consumidores, neste caso os passageiros, que
putado Marcelo Barbieri além de pagarem preços elevados pelos serviços,

INDICAÇAo N0 396, DE 1999 são tratados com total desrespeito.
(Do Sr. Oliveira Filho) Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Oli-

veira Filho, Deputado Federal.
Requer o envio de indicação ao Minis-

tro da Justiça, sugerindo a criação de pos
tos de atendimento ao consumidor (Pro
con) elou órgãos fIScalizadores em todos
os aeroportos do Pais para reclamações re
ferentes às falhas que corriqueiramente
ocorrem por parte das empresas.

Senhor Ministro,
O Deputado Oliveira Filho, no exercício de seu

mandato parlamentar na Câmara dos Deputados, vem
respeitosamente a V. Exa reivindicar o que se segue:

Que se criem postos de atendimento para recla
mações de passageiros (Procon) elou órgãos fiscaliza
dores em todos os aeroportos brasileiros, por se enten
der que os passageiros, muitas vezes, são tratados sem
o devido respeito, por parte das empresas aéreas.

Exemplo:
- Muitas vezes o cidadão vai de urna cidade para

outra em qualquer empresa. Esta empresa atrasa o vôo
e, conseqUentemente, o passageiro, ao chegar atrasado
naquela cidade, perde seus compromissos, se for o
caso, ou ainda, se for continuar a viagem por outra em
presa, já que aconexão com a primeira seria uma espera
muito grande, perde o outro vôo, que quase sempre atra
sado também, mas infelizmente já decolou, ou ainda fica,
4, 5ou mais horas esperando urna conexão, que na mai
oria das vezes é feita com atraso.

Depois de tudo, já se passaram algumas horas
e o passageiro continua no aeroporto. Sem ter a
quem recorrer, dirige-se ao balcão da empresa, seja
qual for, e os funcionários já têm em mente as frases
decoradas: - O atraso deu-se devido ao mau tempo,
senhor. Ou então: - Houve uma falha técnica, senhor.
Ou ainda: - O tráfego está intenso e a aeronave não
pode ainda pousar, senhor.

Para terminar, ainda lembro que nos aeroportos
os únicos órgãos para receberem as reclamações
são as próprias empresas ou a Infraero que, mais ou
menos 4 meses após o fato reclamado pelo passagei
ro, envia uma cartinha para o endereço do mesmo, di
zendo: - Sua reclamação foi encaminhada para a
empresa. Ora, Sr. Ministro, 4 meses após e tudo que
a Infraero fez foi mandar a reclamação para a empre
sa. Todo esse tempo para a reclamação chegar até a
empresa e ir direto para a lata do Iixol

Por esses e muitos outros motivos, peço sua es
pecial atenção para o fato que agride profundamente
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 3°, do Regi

mento Interno, requeiro a Vossa Excelência seja en
caminhada ao Senhor Ministro das Comunicações re
querimento de informação, afim de obter informações
sobre a atuação da Anatel.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Oli
veira Filho, Deputado Federal.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência a apensação, por

tratar-se de matéria análoga, do Projeto de Lei n°
116/99, do Sr. Enio Bacci, que "acrescenta parágrafo
único ao art. 259 da Lei nO 9.503/97", ao de nO 50/99,
do Sr. Léo Alcantara, que "altera a Lei nO 9.503/97,
que institui o Código de Transito Brasileiro, para fins
de flexibilização da aplicação do disposto no § 1° do
art. 261, à categoria dos motoristas profissionais".

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Albé
rico Filho, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N° 1.426, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Institui cadastro nacional de empresas fabri
cantes e revendedoras de uniformes, distintivos e
demais peças de fardamento de instituições milita
res dos estados e do Distrito Federal, ou de institui
ções policiais federais e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas fabricantes e revendedoras

de uniformes, distintivos e demais peças de farda
mento de instituições militares dos estados e do Dis
trito Federal, ou de instituições policiais federais de
verão, para funcionarem, efetuar cadastro na forma
desta lei e de seu regulamento, sem prejurzo das de
mais exigências legais.

Art. 2° O cadastro deverá ser efetuado, confor
me o caso, em órgão federal, estadual ou distrital de
segurança pública competente, na forma do regula
mento, devendo ser renovado em prazo não superior
a 1 (um) ano.

Parágrafo único. Cópias dos registros deverão
ser enviadas ao Ministério da Justiça, para fins de ca
dastro nacional.

Art. 3° A compra e venda, no varejo, de unifor
mes, distintivos e demais peças de fardamentos de
instituições militares estaduais, ou de instituições po
liciais federais, deverá ser precedida da identificação
do comprador, com nome endereço e número de
identidade, ou equivalente, se pessoa jurrdica.

§ 1° A empresa vendedora deverá efetuar regis
tro do material adquirido, com identificação do consu
midor e data.

§ 2° Para venda de quantidades superiores a 5
(cinco) peças, exigir-se-á, além do previsto no artigo
anterior, prévia autorização escrita de comandante
de organização militar estadual ou distrital, ou chefe
de órgão policial federal, a qual permanecerá em po
der do vendedor.

§ 3° Os registros efetuados <;jeverão ser envia
dos, mensalmente, ao órgão de ql,le trata o art. 2°

Art. 4° As empresas que fabriquem ou cOmercia
lizem uniformes, distintivos e demais peças de farda
mento, de que trata esta lei, no atacado, deverão in
formar ao órgão previsto no art. 2° a identificação dos
compradores e quantidades fornecidas.

Art. 5° É vedado às empresas prestadoras de
serviços de segurança o uso de uniformes semelhan
tes aos dos utilizados nas instituições militares esta
duais ou distritais, ou em instituições policiais
federais.

Art. 6° O não cumprimento do previsto nesta lei,
na forma do regulamento, acarretará para a empresa
infratora:

1- multa;
11 - apreensão do material.
Parágrafo único. As penalidades poderão ser

aplicadas cumulativamente.
Art. 6° Constitui crime:
1- usar, publicamente, de uniforme ou distintivo

de função de segurança pública que não exercer;
Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)

anos e multa.
§ 1° Na mesma pena incorre quem vende, con

fecciona, ou entrega, ainda que gratuitamente, para
uso público, uniforme ou distintivo de função de segu
rança pública a pessoa que sabe não exercer a fun
ção.

§ 2° Se o uso do uniforme ou distintivo visar a
prática de outros crimes, a pena será de detenção de
2 (dois) a 3 (três) anos e multa.

§ 3° As penas aplicam-se independentemente
das previstas aos demais crimes praticados.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Tem-se tomado comum a prática de crimes com
o uso de uniformes das Policias Militares, Corpos de
Bombeiros, Forças Armadas e Polrcia Rodoviária Fe
deral, especialmente roubos a bancos. O uso de tais
vestimentas facilita o acesso armado a locais restri
tos, a abordagem de verculos nas ruas etc. Assim, va
lendo-se do poder de polrcia delegado aos agentes



Justificação

O art. 50 da Constituição Federal determina, em
seu inciso VI, que "é inviolável a liberdade de cons
ciência e de crença", estabelecendo o princípio da li
berdade religiosa como elemento fundamental para a
sociedade brasileira.

A importância desse princípio constitucionalle
vou os constituintes a reafirmá-lo, de forma ainda
mais explícita, no inciso VIII do mesmo artigo, o qual
garante que "ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política...".

A essas determinações constitucionais estão
submetidas as ações administrativas de qualquer na
tureza, tanto as praticadas no âmbito do setor público
como no do setor privado. Assim, nenhum ato admi
nistrativo pode obrigar qualquer cidadão a abdicar de
sua crença religiosa para poder ter acesso a seu direi
to, pois, como preceitua o inciso" do mesmo artigo 5,
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer al
guma coisa senão em virtude de lei".

A participação em concursos públicos ou em
exames vestibulares é um direito assegurado a qual
quer cidadão legalmente habilitado para tal fim. No
entanto, quando tais eventos se realizam no período
que vai da sexta-feira, às 18h, ao sábado, às 18h, fi
cam privados desse direito os adventistas, batistas do
sétimo dia, judeus tradicionais e fiéis de várias outras
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públicos uniformizados, o criminoso realiza seu inten- Art. 10 É vedada a realização de concurso públi-
to. cos e exames vestibulares em instituições públicas e

Verifica-se que a cómpra de tais uniformes é so- privadas no período de sexta-feira, às 18h, até sába-
bremaneira facilitada pela pouca fiscalização sobre do, às 18h.
os estabelecimentos que os fabricam ou comerciali- Art. 20 As instituições de ensino das redes públi-
zam. É necessário restringir esse comércio, fiscali- ca e particular ficam obrigadas a abonar as faltas de
zando as empresas. É isso que faz o projeto, propon- alunos que, por força de suas crenças religiosas, não
do um cadastro nacional para essa atividade por meio possam freqUentar as aulas e atividades acadêmicas
da atuação dos órgãos federais e estaduais compe- realizadas nos dias de sexta-feira, a partir das 18h, e
tentes. É necessário que o cadastro seja nacional, sábado, até às 18h.
pois o criminoso compra o uniforme em um estado e § 1° Para beneficiar:"se do disposto no caput
efetua o delito em outro, especialmente em estados Ii- deste artigo, é imprescindível que o aluno apresente
mítrofes. Particularmente, o Distrito federal conhece à instituição de ensino declaração da congregação
bem essa prática criminosa. religiosa a que pertence, comprovando sua condição

O projeto também prevê penalidades para as de membro da mesma.
empresas que não procederem conforme a determi- § 20 Na ocorrência do disposto no parágrafo an-
nação legal. E vai além, ao corrigir um vazio legal, ao terior, a instituição de ensino poderá fixar períodos al-
criar tipos penais punindo quem fizer uso indevido de ternativos para a realização das tarefas a que o aluno
uniformes de instituições policiais. O vazio legal de- estiver ausente.
corre do fato de que o uso indevido de uniforme das Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
Forças Armadas é crime, consoante o Código Penal blicação.
Militar, entretanto, não o é o uso de uniformes das Po- Art. 40 Revogam-se as disposições em contrá-
/feias Militares e Corpos de Bombeiros, vez que a Jus- .no.
tiça Militar Estadual não julga civis. Nem é crime o uso
indevido de uniformes de outros órgãos policiais civis.
A solução tem sido aplicar uma contravenção penal,
apenada somente com multa. Com tal abrandamento
penal, o uso de uniformes de instituições policiais tor
nou-se comum para a prática dos mais diversos delitos.
Assim, se o criminoso é surpreendido transitando com
esse tipo de uniforme, praticamente não há punição.

Os tipos penais abarcam o uso de distintivos e
uniformes de todas as instituições ligadas à seguran
ça pública, como a Polícia Civil e Polícia Rodoviária
Federal.

Também veda o projeto o uso, por parte das em
presas privadas de segurança, de uniformes seme
lhantes aos dos utilizados pelas polícias, prevendo
penalidade para tal prática.

Por fim, pela importância do projeto que ora
apresento para a diminuição da violência, conto com
meus colegas parlàmentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De
putado Alberto Fraga.

PROJETO DE LEI N° 1.427, DE 1999
(Do Sr. Nilson Pinto)

Estabelece vedação à realização de
concursos públicos e exames vestibula
res entre 18h de sexta-feira e 18h de sã
bado, e dã outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
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confis~ões religiões que guardam o sábado, como dia Ismo da compra d~ votos. Sua degeneração polftica
especial de adoração ao Senhor e de descanso se- continuou com as controversas CPI do Judiciário e do
manal, nos estritos. termos blblicos assim expressos Sistema Financeiro, com a influência presidencial na
no capitulo 20 do Livro do t=xodo: privatização da Telebrás, com o vazamento de infor-

"Vers. 8 - Lembra-te do dia de Sába- mações na desvalorização cambial, com a paralisia e
do, para o santificar. incompetência do Governo para tratar da crise social

Verso 9 - Seis dias trabalharás e farás do Pais e sua submissão total às polfticas recessitas
toda a tua obra. do FMI. Como ficou confirmadlssimo pela greve dos

Verso 10 - Mas o sétimo dia é o Sába- caminhoneiros, o Governo FHC é lento, incompetente
do do Senhor, teu Deus: não farás trabalho e omisso. Para amenizar este quadro de dificuldades,
algum , nem tu, nem o teu filho, nem a tua o Governo saudou o recesso parlamentar de julho e
filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem prometeu uma reforma ministerial para recompor for-
o teu animal, nem o forasteiro das tuas por- ças. Teria tempo e o silêncio do Parlamento para isso.
tas para dentro." Entretanto, o tiroteio entre ACM e Michel Temer deu o

No Brasil inteiro vivem milhões de fiéis dessas tom de qu~ a disputa persistia. E a reforma ministeri-
tradicionais e importantes confissões religiosas que dai, cOd",lo dldl~semos, m~da resolveu e acabC?-u agravan-

d t
·· . I .' o o ISS 10.

apesar a expressa garan la constltuclona , continu-
am a ser privadas do direito de participar das ativi- . Nesta voltado Congresso assistimos a um cên-
dades mencionadas, por motivo de sua crença reli- drdo ACM quer~mdo debater a pobreza que avassala
giosa, em flagrante desrespeito à Carta Magna Bra- o Pais, ao presidente d? PMDB, Senador ~áder ~ar-
sileira. Da mesma forma, são afetados os estudan- balho, atacando a Receita Federal pela omissão dlan-
tes obrigados a freqUentarem atividades acadêmi- te da sonegação fiscal e ao Governador Mário Covas
cas e escolares no sábado. (PSDB) patrocinando a guerra fiscal. E, mais surpre-

Administradores sensibilizados com o prejulzo end~nte, é o posicionam~nto assumido por esses
imposto a esses cidadãos vem evitando promover os partidos no Congresso NaCional, ao negarem a agen-
eventos citados no dia de sábado. Não é admissivel da proposta pelo Governo Federal (reformas adminis-
porém, que o cumprimento de uma garantia constitu~ trativa e previdenciária, Lei de Res~onsabilidadeFis-
cional tão importante seja submetido ao arbltrio de cal), ~dotan~o a agenda da OPOSiçãO: fortalecer o
qualquer autoridade. Compete, pois, ao Congresso ColégiO de Lideres, deb~ter a.pobreza na forma pro-
Nacional adotar, por meio da legislação in- post~ pela Senado~ ~anna Silva (PT) e a reforma tri-
fra-constitucional pertinente, as providências neces- butána, como as pnondades do Parlamento.
sárias para tornar exeqUlvel a Norma Constitucional. Sem dúvida, o Governo FHC está à deriva em

O presente projeto de lei visa corrigir essa grave face desta precipitada disputa pela próxima eleição
distorção, assegurando, em sua plenitude, o exercl- presidencial. Não podemos permitir, entretanto, que o
cio da garantia constitucional da liberdade religiosa. País inteiro sucumba no preciplcio. Precisamos, com

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De- efeito, aprovar uma reforma tributária que desonere a
putado Nilson Pinto, PSDB - PA. produção, amplie a arrecadação e represente um in-

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço cremento ao desenvolvimento social. É preciso, sim,
a palavra pela ordem. incluir o debate sobre responsabilidade fiscal no sen-

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem tido de estabelecer limites para a gestão pública;
V. Ex'l a palavra. aprovar o Estatuto da Microempresa para impulsionar

O SR. CARLlTO MERSS (PT- SC. Pela ordem. este setor; concluir as CPI com propostas de efetiva
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, SrBs transformação no sistelT'a financeiro e judiciário; de-
e Srs. Deputados, além de decepcionante e plfia, a bater uma reforma poUtica que elimine a corrupção
reforma ministerial promovida por FHC não conse- eleitoral; votar uma reforma agrária e agrlcola que
guiu contornar a acirrada disputa interna na base do gere empregos e renda no setor rural; adotar uma po-
Governo. A exclusão de PFL e PMDB da coordena- Iltica industrial e de comércio que alavanque nossa
ção polftica ampliou as divergências internas que já participação soberana no Mercosul e na globalização.
permeavam a base de sustentação governista desde Precisamos deb.ater a pobreza endêmica com
os debates sobre a montagem da segunda gestão de soluções emergenciais e compensatórias capazes de
FHC. Como já denunciamos em várias oportunidades eliminar o sofrimento que grassa em larga parcela de
a reeleição nasceu eticamente condenada pelo casu- nossa sociecIac:l8. Mas, acima de tudo, precisamos debater



VII - Comunicações Parlamentares

Tem a palavra o Sr. Deputado Ronaldo Perim,
pelo PMDB.
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estruturalmente O modelo econômico do PaIs, sua depen- O SR. RONALDO PERIM (PMDB - MG. Sem
dência de risco ao fluxo de capital especulativo e o desaslJo. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Parla-
50 custo social de mantermos a ciranda financeira do endM- mentares, por fidalguia do meu nobre colega, Deputado
damento interno e externo, que produz a exportação de nos- Armando Abílio, titular deste horário nas Comunicações
sas divisas e empregos. A Marcha a Brasnia, no próximo dia Parlamentares, ocupo esta tribuna de forma curiosa, por-
26 de agosto, vai fazer este debate. Vai mostrar que basta que o faço como Deputado suplente retomando à Casa e
das poIlticas de FHC e que está na hora de pavimentar um também como ex-Deputado, tendo em vista que, em ho-
caminho de reconstrução nacional, com desenvoMmento e menagem muito menos a minha pessoa, certamente
integraçao social. A organização, mobilização e fortaleci- mais ao povo laborioso da minha cidade, Governador
mento de nossa sociedade já é o primeiro passo. Valadares, e da minha região, o leste e o nordeste de Mi-

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Nobre nas, houve por bem o Governador Itamar Franco tor-
Deputado, este perCodo não é destinado ao Pequeno Expe- nar-me alvo de sua homenagem àquela gente convidan-
diante, mas sim à apresentação de proposiçOes. Tenho uma do-me para integrar o seu Governo na qualidade de Se-
lista de ora<::lorBs inscritos para as ComunicaçOes Parlarnen- cretário de Estado da Habitação.
taleS. Mas será aceita a comunicação de V. Exa. Seria natural, neste instante, sendo eu o futuro

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço titular da Pasta da Habitação, desenvolver algumas
a palavra pela ordem. propostas, idéias e pontos de vista sobre o trabalho

que pretendo desenvolver à frente de importante Pas-
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem V. ta de nosso Estado. Mas confesso que, ao me prepa-

Exa a palavra. rar para retornar a esta Casa, já que havia essa ex-
O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pela or- pectativa há alguns meses, me debrucei sobre um

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho problema que aflige de forma definitiva grande parte
dois requerimentos a apresentar. Um deles é um pe- da sociedade mineira e brasileira: a saúde pública.
dido de informação ao Ministro das Comunicações a Com a autoridade de quem gerenciou coisas
respeito da atuação da Anatel. Nele pergunto por que públicas durante doze anos num dos Municípios de
essa agência está deliberando sobre liberações, na menor orçamento per capita do Estado, talvez um
área de radiodifusão, de locais e equipamentos, dos mais pobres do nosso País, reconheço que, nes-
quando, na realidade, essa é uma prerrogativa do Mi- te País _ afirma-se isso com freqüência e não deixa
nistério das Comunicações. Gostarlamos de saber de ser verdade -, há carência de recursos para aten-
qual é o papel da Agência e o do Ministério. Aprovei- der às necessidades básicas da população e, sobre-
tamos a oportunidade para pedir que esta Casa inter- tudo, socorrer as comunidades mais carentes.
ceda para que o Ministro responda com certa brevida- Porém, muitas vezes, o que vem ocorrendo
de, já que n6s, Deputados da bancada do Governo, como desleixo, como mazela a infelicitara nossa gen-
por vezes somos relegados a segundo plano, e a res- te não ocorre somente e principalmente por falta de
posta dos Ministérios é muito demorada. recursos públicos. Desgraçadamente, verificamos

O segundo requerimento que apresento sugere que vem ocorrendo com freqüência pela falta de ta-
ao Ministro da Justiça que seja implantado nos princi- lento, de dedicação, de competência que, de certa
pais aeroportos do Brasil um posto de reclamação do forma, não podemos imputar como dolosos por parte
Procon, porque as empresas aéreas, às vezes, sus- de quem as pratica, porque isso é questão de heran-
pendem ou atrasam os vôos, e n6s não temos a quem ça genética. Ninguém tem a obrigação de ser inteli-
reclamar. Pode-se dizer que há a Infraero, mas este gente, brilhante, culto, capaz no gerel)ciamento das
Deputado fez uma reclamação à Infraero e, três me- coisas privadas ou públicas. Mas a ninguém pode ser
ses depois, recebeu um comunicado dizendo que a permitido a falta de responsabilidade e a condução le-
empresa aérea foi comunicada da reclamação. viana da aplicação de valores tão parcos para aten-

Os usuários de empresas aéreas têm sido pre- der as f1.ecessidades de nossa sociedade.
judicados e não têm com quem reclamar. Exemplifico com o que presenciamos na área

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas- da saúde em nossa Minas Gerais na administração
sa-se ao horário de passada. Sr. Presidente, é simplesmente lamentável

o quadro encontrado naquela Pasta pela atual admi
nistração. Trago alguns dados, porque sei que é mui
to fácil denunciar, acusar sem comprovação, o que
não é do meu feitio. Nestas minhas palavras, gostaria



Agosto de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 6 32573

que ficasse registrado de maneira absolutamente ce-Presidente da Cêmara e do Congresso, não foram
cristalina que tenho relação pessoal muito atenciosa poucas as vezes em que, seduzido pelo brilhantismo de
com meus companheiros e que se trata apenas de re- V. Ex!' como Lfder do PT, me quedava diante da necessi-
gistro institucional. dade de conceder-lhe mais alguns minutos.

Imaginem que em nosso País há cerca de 140 Agradeço a V. Exa e aos meus demais pares.
consórcios de saúde. Sabem quantos há em nosso Deixo aqui a minha palavra de saudade e, espero, um
Estado? Setenta e um, ou seja, pouco mais da metade. "até breve".
Mas dos 71 consórcios mineiros, apenas 29 funcionam. Muito obrigado.
A administração passada repassou para os consórcios 8 O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Depu-
milhões e 300 mil reais. A apenas 7 consórcios foram re- tado Ronaldo Perim, tenha V. Exa a certeza de que se
passados mais de 3 milhões de reais, e - sem entrar no não fosse a obrigação que tenho de dar a palavra a tan-
mérito da questão, mas apenas satisfazendo a curiosida- tos outros companheiros que desejam fazer uso dela,
de eleitoral do meu caro colega Deputado Cabo Júlio, seguramente teria estendido mais ainda o tempo de V.
que nos homenageia com a sua presença - o então titu- Exa, porque percebi a emoção com que fez o seu pro-
lardaquela Pasta obteve aproximadamente 50 mil votos. nunciarnento. Eu sei que os apaixonados pela Casa e
Não vai aqui, evidentemente, nenhum reparo à decisão pela coisa pública como V. Exa sempre se referem ache·
democrática daquela gente. gadas ou a despedidas de uma forma emotiva.

Sr. Presidente, os homens da sua Bahia, da mi- O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con·
nha Minas Gerais, dos nossos rincões são diferencia- cedo a palavra ao Deputado Cabo Júlio, pelo Bloco
dos. Este País tem coisas fantásticas. A diferença so- Parlamentar PUPST/PSUPMN/PSD.
cial não se registra apenas na calamitosa, absurda e O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem re·
criminosa distribuição de renda. Ela tem outros regis- visão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados,
tros insofismáveis da falta de critério e responsabili- não poderia iniciar meu discurso sem antes saudar meu
dade para com a classe mais sofrida. amigo, nobre Deputado Ronaldo Perim, de Governa-

Cito um exemplo: na cidade de Santo AntOnio dor Valadares.
do Amparo, em Minas Gerais, aplicava-se per capita Nobre Deputado, na cidade de V. Exa eu tive
R$260,OO na Saúde, enquanto que na riquíssima ci- uma boa votação. Mas V. Ex· tem um grande caráter.
dade do norte de Minas, São João do Paraíso, eram Mesmo havendo casualmente uma pequena concor-
aplicados per capita R$1,50, ou seja, o mineiro da rência - V. Ex· sabe como foi a minha eleição -, sem-
sofrida região do Vale do Jequitinhonha vale dez, vin- pre que estive com V. Exa fui excelentemente bem tra-
te, trinta vezes menos do que o mineiro da região de- tado. Quando eu me encontrava perdido na cidade,
senvolvida do Sul, do Triêngulo, do Centro, da Zona V. Exa me estendia a mão e me ajudava.
da Mata e de outras regiões do nosso Estado. Por isso, não poderia iniciar este discurso sem

Competiria também registrar um dado contun- àntes prestar-lhe esta simples homenagem.
dente. Não gostaria de utilizar adjetivação mais pesa- Sr. Presidente, vou discorrer sobre um tema mu-
da, mas quero estranhar, talvez até resvalando na le- ito discutido no Brasil: a segurança pública. Falo so-
viandade, que num ano eleitoral um órgão da impor- bre este assunto com muita tranqüilidade, porque es-
tância da Secretaria da Saúde de um Estado como tive por cerca de dez anos na Po~ícia Militar, fazendo
Minas Gerais possa se permitir firmar convênios que nas ruas o combate à violência.
alcançaram valores absolutamente expressivos e sig- Depois de eleito Deputado, pude viajar a algu-
nificativos. Foram aproximadamente 10 milhões de mas capitais e observar que o problema de seguran-
reais, todos eles sem a menor condição de suprimen- ça pública era grave não somente em Minas Gerais,
to financeiro, tanto que não foram cumpridos pela ad- mas também em São Paulo, no Rio de Jan'~iro, no
ministração anterior, que deixou essa herança abso- Nordeste, enfim, em todo o Brasil.
lutamente insustentável para a atual. Após estudar o sistema atual das nossas polici-

Meu caro Presidente Jaques Wagner, quero as, chegamos a uma conclusão: o problema de segu-
agradecer a V. Exa a compreensão por ter-me conce- rança pública também pode ser ênfrentado com uma
dido alguns minutos além do que me era regimental- reestruturação do atual sistema.
mente permitido utilizar. Acredito que o tenha feito Não podemos negar que o aumento da crimina-
não só pela generosidade e pela amizade, mas certa- Iidade no Brasil também é resultado da situação de
mente por uma questão de reciprocidade. Quando desemprego e de pobreza que hc'''l envolve nosso
tive a honra de presidir os destinos desta Casa como Vi- País. Tudo isso faz com que alidade cresr-a.
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Mas é preciso mexer também no sistema atual de se- à Constituição. Estaremos lá como porta-vozes de to-
gurança pública, que precisa de uma reestruturação. dos os policiais militares.

Temos um problema no Brasil, a chamada dico- Falamos por todos os praças porque sabemos
tomia; temos duas palreias: a Polícia Militar, que faz o que, para a cúpula das polícias, isso não interessa,
policiamento ostensivo, e a Polícia Civil, que é a cha- porque significa perder poder. Mas somos funcionári-
mada polrcia de investigação, polícia judiciária. Mas os do povo. Não temos que nos preocupar se vamos
em determinados momentos não sabemos até onde ganhar ou perder poder. Temos que nos preocupar,
vai o trabalho da Policia Militar e onde se inicia a fun- sim, se algo está errado e precisa mudar. E essa é
ção da Policia Civil. uma mudança radical, porque muda toda a estrutura

Nos países do Primeiro Mundo, nos países mais de segurança pública no País.
avançados, verificamos que só existe uma polícia, É preciso que as Polícias Militares tenham cora-
bem diferente do Brasil, que é o País dos contrastes. gem de discutir com a sociedade, seja em audiência
Nos países do Primeiro Mundo existe uma só polrcia pública, seja onde for, se algo está errado, e a estrutu-
com um segmento uniformizado, que é bem diferente ra de segurança pública do nosso País está errada.
de farda, e um segmento sem farda ou sem uniforme, Durante as audiências públicas, vamos trazer a
que é o segmento de investigação. E muito mais do esta Casa todas as associações ligadas à segurança
que isso, tem até a figura do promotor criminal, que pública em todo o Brasil para discutirmos essa situa-
começa a apuração a partir da delegacia. ção. Entendemos que se trata de mais uma guerra,

Fizemos uma comparação entre o que acontece porque todas as cúpulas virão combater.
nos países do Primeiro Mundo e o que acontece no Brasil. Mas já estou acostumado com isso. Lembro-me
De início, encontramos nesta Casa, desde a Legislatura de que, em 1997, fui líder do movimento reivindicató-
passada, uma proposta de emenda constitucional que rio por melhores salários na Polícia Militar de Minas .
modifica essa estrutura, criando uma só polícia, como nos Gerais; como sou cabo da Polícia Militar, toda a cúpula
países do Primeiro Mundo, com um segmento com unifor- recriminou-me, e, por isso, fui afastado por cerca de
me e um segmento de investigação. dois anos sob a acusação de ter sido o principal líder

Essa proposta está emperrada devido a um do movimento de cunho reivindicatório por melhores
grande lobby das Polícias Militares, que sempre co- salários. Fui expulso, mas saí de cabeça erguida, pois
locaram nesta Casa suas assessorias. Isso é muito não saí da Polícia Militar porque roubei ou trafiquei,
correto, mas elas trabalham contra esse projeto. mas, sim, porque tive a coragem de mostrar à socie-

Pergunto a esta Casa: constitucionalmente, dade que o profissional que ela paga para garantir se-
qual é a missão militar da Polícia Militar? Não existe. gurança pública estava abandonado e passando
Quando as Polícias Militares foram criadas, eram for- fome.
ças auxiliares, de reserva do Exército. Iam para a Vamos encarar essa luta, com o apoio desta
guerra para matar e morrer. Hoje nem o Exército faz Casa, não para a aprovação, mas para a discussão
isso. Com o passar dos anos, modificou-se a atuação desse projeto.
da Polfcia Militar, que hoje faz segurança pública, que O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con-
é atividade essencialmente civil. cedo a palavra ao Sr. Deputado Regis Cavalcante,

Pergunto: o que interessa para a sociedade se o pelo PPS.
militar faz continência com a mão direita ou esquerda, O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
se marcha com um ou outro pé? Isso não interessa revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De-
para a sociedade, que clama por segurança pública. putados, na tarde de hoje, estamos lembrando que

Enquanto estamos com os homens dentro dos iniciamos o segundo semestre legislativo com uma
quartéis, enquanto estamos ensinando-os a marchar, certa perplexidade pela confusão em que está mergu-
a fazer tudo aquilo que não traz benefício algum para Ihado o País depois do declarado insucesso do Plano
a sociedade, estamos perdendo tempo. Poderíamos de Estabilização.
tê-los lá, mas dando um treinamento policial, técnico, OCorre que, na política, em nenhum momento
para fazerem aquilo que é sua missão: proteger o ci- se pode deixar um vácuo. E as elites políticas brasilei-
dadão, fazer segurança pública. ras procuram ocupar esse vácuo, diante do insucesso

Sr. Presidente, levantamos essa questão por- do projeto político-econômico adotado hoje no País,
que agora em agosto será criada uma Comissão estabelecendo algumas ações que estamos vendo
Especial para dispor sobre essa proposta de emenda na prática.
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Sr. Presidente, não poderia jamais partir de Esse é o desafio que está sendo imposto a toda
quem partiu, do Senador Antonio Carlos Magalhães, hora às elites brasileiras, à parte das elites brasileiras
a preocupação com a pobreza neste País. O Senador que ainda não acordaram para essa realidade perver-
Antonio Carlos Magalhães, que representou, durante sa que estamos vivendo. E não vamos com políticas
décadas, toda uma estrutura de poder neste País, in- compensat6rias encarar uma realidade que é hoje
clusive governos autoritários que levaram a descren- não s6 escrachante no Nordeste brasileiro, mas no
ça, a miséria, a violência e a tortura a esta Nação, não Norte, enfim, em todo o País. Aliás, o modelo industri-
poderia lembrar, neste vácuo político em que hoje vi- ai concentrado no Centro-Sul faliu exatamente pela
vemos, um plano para combate à pobreza, enquanto inconseqüência dessas elites.
sabemos que, se o Brasil tivesse adotado uma políti- É preciso refletir sobre esse quadro. E quando
ca de desenvolvimento diferente da que hoje é impos- se fala em combate, em estabelecer metas, quando
ta pelos países ricos, já teríamos mudado completa- fazemos o Orçamento, e quando discutimos o plano
mente a face do povo brasileiro e da realidade social plurianual, por que não encaramos essa discussão de
que ora experimentamos. frente e apresentamos soluções? Os orçamentos, os

Quantas iniciativas para combater a pobreza planos plurianuais são peças de ficção, porque adota-
neste País foram adotadas, sem se falar nas comuni- mos apenas um modelo de subserviência às deci-
dades solidárias da vida! sões que vêm de quatro ou cinco países ricos do

Sabemos que não será um imposto específico ou mundo. O brasileiro sofre a fama de nascer devendo
qualquer outra iniciativa que combaterá a pobreza, até e morrer velho e inadimplente. Essa é a realidade do
porque medidas compensatórias cabem em países onde Brasil, e nós precisamos encará-Ia e discuti-Ia com
o grau de pobreza tem com uma relevância diminuta. profundidade!

Um plano e um imposto estabelecidos para Queremos reformas profundas que distribuam ren-
combater a pobreza, fora do bojo da discussão da re- da, riqueza, que desconcentrem o poder na mão de pou-
forma tributária que está em curso, que deveria ser coso E é preciso, a partir dessa lógica, investir cada vez
aprofundada no Congresso Nacional, debatida exa- mais naquilo que o Estado brasileiro hoje não oferece à
ustivamente, não são suficientes para resolver o pro- população, isto é, na Educação e na Saúde.
blema da pobreza deste País. Isso é apenas pescar Quem acredita no Estado brasileiro? Está ele,
em águas turvas diante da crise nacional que esta- por esse caminho, atendendo à maioria da população
mos vivendo neste momento. quanto a tais necessidades? Não, Sr. Presidente,

O País passa por sérias dificuldades. As desi- S~s e Srs. Deputados! E é por isso que lanço hoje,
gualdades sociais não são de hoje, como não são de nesta Casa, o desafio a uma reflexão profunda sobre
hoje as denúncias feitas no plenário desta Câmara e o que de fato se está qu.erendo discutir neste País,
do Congresso Nacional. Sempre se denunciaram sobre o que se está querendo fazer do Parlamento
aqui essas causas, sempre se apontaram esses ca- brasileiro. Vivemos a crise que estamos vivendo por
minhos. Quantos políticos adotaram como prática e falta da iniciativa de fazer uma discussão concreta e
como bandeira de luta a denúncia contra a miséria e a de encará-Ia de frente, encaminhando uma saída de-
pobreza que tomam conta deste País, e que vêm to- mocrática para o País e, assim, superando a grave si-
mando conta há décadas e décadas?! Pois não ve- tuação por que passa o povo brasileiro.
nham agora, diante do vácuo, tomar a decisão de for- Era o que tinha a dizer.
ma estratégica, do modo como está sendo adotada, O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Com a
dizendo que o imposto, qualquer medida, decreto ou palavra o Deputado Waldomiro Fioravante, que dividi-
artigo de uma lei possa resolver a situação de pobre- rá o tempo destinado ao Partido dos Trabalhadores
za! É apenas uma retórica diante desse festival de com o Deputado Paulo Paim.
besteiras que tomou conta do País! O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.

Essa é a grande realidade. Ternos de refletir a res- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
peito. Não serão medidas compensat6rias diante do qua- Parlamentares, ocupo hoje a tribuna para fazer um
dro de miséria absoluta e de desemprego que existe no sucinto comentário sobre a reforma tributária.
Brasil. Aliás, hoje no Congresso já se discute a criação de Quando se fala em reforma tributária, toda a so-
urna CPI para avaliar o desemprego. Não será por·mera ciedade brasileira lhe é favorável, aí incluídos empre-
figura de retórica, ou por uma simples assinatura de um sários e trabalhadores, pç>rém com objetivos diferen-
artigo ou de um decreto, ou pela aplicação de imposto que tes: os trabalhadores querem pagar menos impostos;
resolveremos essa grave crise. pequenos empresários querem diminuir sua carga tri-
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butária; banqueiros querem continuar tendo privilégi- se manterem na política, precisam da miséria, precisam
os; latifundiários querem continuar sendo beneficia- de pessoas que se enfileirem nas portas de suas casas,
dos, como sempre foram, com os recursos públicos. dos hospitais, das delegacias de polícia, em busca de
Enfim, o Governo, em especial o Governo do Presi- um benefício, de um favor, de uma consulta médica.
dente. Fernando Henrique Cardoso, nesta proposta Então, essa idéia, essa demagogia maquiavéli-
de reforma tributária, nada mais quer do que aumen- ca articulada pelo Presidente do Senado Federal,
tar tributos, concentrando-os nas mãos do Governo desculpem-me, não passa de uma jogada de marke-
Federal, criando o IVA. ting, porque, se criarem esse imposto, vai acontecer

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, isso sig- o mesmo que aconteceu com a CPMF, que nunca foi
nifica um desastre para o pacto federativo brasileiro. para a saúde e sim para pagar juros ao capital espe-
Tínhamos que discutir uma maior distribuição de re- culativo, os juros da dívida.
cursos e uma maior autonomia administrativa para os Por isso, Sr. Presidente, deixo aqui o meu pro-
Estados, mas estamos caminhando na direção con- testo contra a demagogia e o espaço que é dado a
trária. este tipo de falcatrua política no nosso País.

O pior é ver o Presidente do Senado Federal, Muito obrigado.
Senador Antonio Carlos Magalhães, o maior respon- O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Com a
sável pela pobreza, um especialista em criar miséria, palavra, no lugar do Deputado Paulo Paim, o Deputa-
como fez na Bahia, o Estado mais pobre do Brasil, do Henrique Fontana, completando o tempo do Parti-
querendo aproveitar o momento político para se pas- do dos Trabalhadores.
sar por "pai dos pobres", visando evidentemente a O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
uma candidatura para Presidente do Brasil, criando revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Depu-
um imposto para eliminar a pobreza. tados, primeiro agradeço ao Deputado Paulo Paim

Ora, o grande problema da Bahia, da miséria do por me ceder este tempo, já que o que me traz à tribu-
povo baiano, é justamente as oligarquias, as articula- na é um assunto que estudei ao longo dos últimos
ções políticas feitas pelas elites, comandadas pelo dois dias, da mais alta gravidade, quando se fala em
Senador, que há tantos anos detém o poder nos hos- construir um país que seja democrático, que respeite
pitais, delegacias de polícia, Judiciário, imprensa 10- o pacto federativo e os diferentes Estados da Federa-
cal, com a política de concentrar riqueza nas mãos ção de maneira equilibrada.
das elites, deixando os pobres cada vez mais na sua O que ocorre, sras e Srs. Deputados, é que na
dependência econômica e política, até mesmo para última semana o Presidente Fernando Henrique Car-
receber a cesta básica. doso, o Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Pedro Ma-

O que há de se lamentar, nessa tese e nesse lan, e o Governo de Santa Catarina fizeram uma ne-
projeto do Presidente do Congresso Nacional, é que gociação - que eu prefiro chamar de negociata - e
não se aponta a cobrança de impostos nem dos ban- transferiram a dívida do Governo de Santa Catarina
queiros, nem do capital especulativo, que lesam nos- para com o Instituto de Previdência daquele Estado
so País a cada dia. Aponta-se, sim, para a tributação para todos nós, brasileiros, federalizando essa dívida
da classe média, dos trabalhadores e dos pequenos de maneira absolutamente ilegal, irregular e, muito
empresários, que já não suportam mais esse projeto mais do que isso, imoral.
político estabelecido no País, um projeto concentra- Recordo-me, Sr. Presidente, do artigo publicado
dor de poder e de renda, uma fábrica de desemprego no dia 27 de julho pelo Ministro aposentado do Supre-
e de excluídos. mo Tribunal Federal Paulo Brossard. Em explicação

E o Governo e o Presidente do Congresso Naci- introdutória do tema, o ex-Ministro diz que, para fede-
onal, que detêm a maior fatia do poder no Brasil, con- ralizar essa dívida - e lutaremos na Justiça para re-
tinuam investindo na mesma direção, sem um mínimo verter essa decisão -, o Governo Federal recorreu a
de visão para fazer uma política mais voltada para o uma alteração na 398 republicação da medida provi-
desenvolvimento do País, uma política de apoio à pe- sória que trata do sistema bancário estadual. Como já
quena empresa, com investimentos na pequena pro- se está tornando costume neste País, incluiu-se um
priedade, para fazer de fato uma reforma agrária, truque em um de seus itens, no art. 23, se não me en-
para colocar água lá no Nordeste e para acabar com gano: três novas frases foram incluídas, depois de 38
o "aparelhismo" político e com o fisiologismo. Esses edições dessa medida provisória.
caminhos não são trilhados, porque esses que sem- Através dessa manobra ilegal, introduziu-se dis-
pre detiveram o poder neste País, para sobreviver e positivo que permitiu a federalização de 670 milhões
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de reais, Sr's e Srs. Deputados. Os Estados estao à tes Municipios ou Estados da FedeTaçao. Ele quebrou a re-
beira da falência, os Municípios eslao quase quebra- gra da impessoarlClade e da moralidade no trato da coisa
dos, e o Estado de Santa Catarina, numa negociaçao pública. O pior de tudo é que existem ilTE?QulariàadeS evi-
unilateral com o Presidente da República, conseguiu dentes, como éo caso de uma resolução doSenadoFede-
federalizar 670 milhões de uma dívida que tem com o ral, totalmente ilegal, publicada cinco meses depois da pri-
Instituto da Previdência. meira resolução que atualizou e chancelou a negociação

O ex-Ministro Paulo Brossard pergunta de ime- da dívida do Estado de Santa Catarina.
diato: Ou se reabrem as negociações com todos' os

Desde logo é de perguntar-se se o go- Estados, para que todos discutam as dívidas que têm
vemo federal fará o mesmo em relação a dí- com seus institutos de previdência, ou se recua dessa
vidas de igual natureza de responsabilidade decisão absolutamente ilegal e que não pode ser sus-
de outros estados. tentada por este Congresso.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, e
Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, agradeço mais uma vez ao Deputado Paulo Paim,

que represento neste Congresso, tem uma divida - que me concedeu este tempo para que pudesse fazer
que nós, do Governo atual, herdamos - de 1 bilhão e
200 milhões de reais com o Instituto de Previdência esta grave denúncia desta tribuna. Iremos até o fim

nesta denúncia, até recuperar a dignidadé da gestão
do Estado. Estima-se que as dívidas de todos os pública neste País.
Estados do Brasil com os institutos de previdência es-
taduais sejam da ordem de 22 bilhões. O Sr. Jaques Wagner, 3° Secretário,

A pergunta que fazemos, como Deputados que deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
temos que zelar pelo tratamento eqüitativo e igualitá- pada pelo Sr. Saulo Pedrosa, § 2° do art. 18
rio entre todos os Estados da Federação, é por que do Regimento Interno.

Santa Catarina pode federalizar 670 milhões de reais O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
e os outros 26 Estados da Federaçao precisam pagar palavra pela ordem.
as suas dívidas com impostos estaduais e com o es- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) _ Tem
forço dos seus cidadãos.

Diz mais adiante o ex-Ministro Paulo Brossard: V. Ex
8

a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.

Pode o presidente usar de uma medi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs.
da provisória para praticar ato de favoritismo Deputados, no próximo dia 16, chega o "caminhona-
a um estado e em desfavor de todos os de- ço" dos agricultores e dos lavoureiros; depois, no dia
mais sem incorrer em crime de responsabili- 26, chega a Marcha dos 100 Mil, quando 100 mil pes-
dade? soas, provavelmente; virão a Brasília. No mês de ou-

Pois a nossa tese é de que o Presidente da Re- tubro, chega a Marcha das Comunidades, talvez ul-
pública cometeu, sim, esse crime; aliás, mais um cri- trapassando 200 mil pessoas.
me de responsabilidade, porque S. Ex8 negociou Tudo isso reflete a situaçao em que vive nosso
essa federalização da dívida discriminando mais uma País, que está dividido. Metade está em movimento e
vez 26 Estados da Federação para atender a uma ne- metade está em estado de alerta, observando o que
gociação política, não sei de que caráter, com um úni- propõem os que estão em movimento, tudo por causa
co Estado. da grave crise econômica, política e ética pela qual

Como Deputado Federal deste País - e não de estamos passando; um governo refém da política fi-
um Estado -, estou entrando com uma notificaçao nanceira imposta pelo FMI, atolado em escândalos e
para que, em quinze dias, o Ministro da Fazenda corrupção e se agarrando às velhas máximas da es-
apresente os documentos assinados, que, tenho con- tabilidade falida para tentar salvar alguma coisa de
vicção, são todos eles ilegais. De posse desses docu- um projeto que se mostra podre desde a sua base;
mentos, entraremos com uma ação popular contra o em resumo, um governo despedaçado, em franga-
Presidente da República a fim de revisar essa deci- lhos.
são e para que ele responda por mais esse crime de A parte do País que está em movimento vai des-
responsabilidade, quando quebrou regras fundamen- de grandes produtores rurais até os sem-terra, pas-
tais da gestão pública, sendo a primeira delas a da im- sando por categoriàs de trabalhadores até então
pessoalidade. Um Governador ou Presidente não adormecidas, como foi o caso da paralisação dos ca-
pode propor alternativas diferenciadas para diferen- minhoneiros.
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Na área da agricultura, as dívidas dos agriculto- Só agora, em 1999, de janeiro até hoje, o reajuste do
res (grandes, médios e pequenos) acumulam um es- combustível já soma 63,2% de aumento.
toque de 25 bilhões, graças à política perversa de ju- Outra notícia, para combater a miséria e a po-
ros e encargos impostos pelo sistema financeiro. Os breza: '1nvestidor estrangeiro pode pagar menos
grandes produtores, maiores devedores, que sempre CPMF". O Governo vai privil~giar o capital estrangei-
apoiaram o Projeto FHC, agora também se levantam. ro aplicado nas bolsas de valores, por sugestão do
Esperamos que este movimento do "caminhonaço", Conselho Monetário Nacional, para reduzir o impacto
que chega a Brasília no próximo dia 16, não seja da CPMF desses investidores. O brasileiro comum
apenas mais uma festa para os grandes, donde se continuará pagando 0,38% toda vez que mexer na
excluam os pequenos após conseguirem do Governo sua conta bancária. Os ajustes comandados pelo Go-
o que precisam, porque a parte do País que está em verno continuam pressionando os indicadores de in-
alerta espera que este movimento não sirva mais uma fiação numa economia com pouco espaço para re-
vez apenas como moeda de troca para outros inte- marcação de preços e salários naturalmente. O Go-
resses. verno perdeu 200 milhões de reais com fraudes nos

Os escândalos seguidos, envolvendo o Presi- subsídios à borracha. Somente em 1998, foram 20
dente da República, Ministros e grandes empresários milhões. Convidado a comparecer à CPI da Borracha,
nas privatizações, também exigiram de nós um forte o Presidente do Ibama não compareceu.
movimento. E o povo brasileiro está respondendo ao Continuo a Citar mais ações do Governo para
nosso chamado. Em todas as cidades de nosso País combater a miséria e a pobreza: "Dólar sobe com o
formam-se filas para assinar o apoio à CPI da Tele- aumento dos combustíveis". No fechamento dos ne-
brás, e este apoio deverá manifestar-se concreta- gócios, o dólarera cotado a R$1 ,835 para venda, com
mente no dia 26 de agosto, aqui em Brasília, na Mar- uma alta de 0,71 %.
cha dos 100 Mil. Eis uma outra grande notícia para combater a

Mas isso tudo não é suficiente se não formos ca- miséria e a pobreza no Brasil: "Bancos têm lucro re-
pazes de apresentar à população brasileira as saídas corde no semestre". A desvalorização do real e as al-
possíveis para esta crise. É preciso resgatar no povo tas taxas de juros fizeram com que os bancos tives-
brasileiro a confiança na construção de um projeto sem, no primeiro semestre deste ano, a maior rentabi-
popular para o nosso País. É esta a responsabilidade lidade já registrada na história do sistsma financeiro.
colocada nas mãos da Marcha Popular pelo Brasil, É mais do que o triplo do que foi registrado no mesmo
que saiu do Rio de Janeiro no dia 26 de julho e chega- período do ano passado. O Banco Itaú anunciou o lu-
rá a Brasília no início de outubro. E vem caminhando, cro de 1 bilhão e 94 milhões de reais no semestre, o
mobilizando as pessoas a virem para a luta. Não bas- maior já apresentado por uma instituição financeira
ta queixar-se e xingar o Governo. É preciso mais. É do País até hoje.
preciso colocar-se em luta e dizer que este País, nas Os carentes perdem crédito educativo de cur-
mãos de FHC e de ACM, não tem saída para o povo, sos caros. Um projeto, a ser envidado pelo Executivo,
e que nossa única alternativa é continuar nas ruas, define que mensalidades não podem superar 60% da
mobilizando-nos para um novo projeto. renda familiar per capita. O Governo Federal fecha

Muito obrigado. as portas dos cursos mais caros, como Medicina e
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce- Odontologia, para os estudantes de famílias carentes

do a palavra ao nobre Deputado Caio Riela, pelo de média e baixa renda.
PTB. S. Exa dispõe de até 10 minutos. Essas foram algumas notícias, Sr. Presidente,

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do Sr's e Srs. Deputados, com relação às medidas que o
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ve- Governo Federal vem tomando para solucionar a gra-
nho a esta tribuna apenas para fazer um resumo de ve situação por que passa o nosso País.
alguns fatos importantes noticiados hoje pela princi- Há pouco, os Deputados Henrique Fontana e
pai imprensa do nosso País com relação a algumas Adão Pretto diziam que tudo é uma seqüência, que
medidas que o Governo está tomando para tirar o um fato puxa o outro: o tratamento desigual entre os
nosso povo da pobreza e para combater a miséria. Estados e suas dívidas, a relação dos movimentos e

Primeiro: 'Tanque cheio pesa no bolso - gasolina, das mobilizações que estão acontecendo não só da
gás de cozinha e óleo diesel sobem 9%, em média". A classe ruralista, mas dos produtores deste País, pe-
correção dos preços dos derivados de petróleo é exigên- quenos, médios e grandes, dos caminhoneiros, dos
cia do acordo fechado entre o Governo brasileiro e o FMI. taxistas. A sociedade toda está-se organizando. No
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dia 10 haverá protestos nas aduanas das fronteiras minar nesta terça-feira, às 18h, para decidir aquilo
com o Mercosul; no dia 16 haverá o caminhonaço em que estamos afirmando há muito tempo: o PTB é o
Brasília; no dia 26 virão mais uns 100 mil. E haverá PTB; não é PFL, PSDB, Governo ou PT. Repito: o
muitos outros protestos, porque a situação, a cada PTB é o PTB. Portanto, ele tem de decidir.
dia que passa, agrava-se mais. Queremos uma decisão. Não se trata de uma

Essas notícias virão, através deste Deputado, bancada de apenas 22 Deputados. Seus militantes e
para esta tribuna todos os dias em que for possível. seus filiados são homens trabalhistas, como o foram
Traremos justamente o que estamos, em todos os Getúlio Vargas, João Goulart, Alberto Pasqualine e
cantos deste País, ouvindo da parte dos nossos cole- tantos líderes espalhados por este Brasil.
gas Parlamentares sobre a situação lamentável por O PTB está mais vivo do que nunca, porque
que passa este País no tratamento da coisa pública. acabou a lei do inquilinato. Aqueles que viam o Parti-

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, o Gover- do Trabalhista Brasileiro como partido de aluguel vão
no deve tomar providências. Nuvens turbulentas es- ter de se afastar. Precisamos e queremos, a partir de
tão sobre os tetos das residências das famílias deste hoje, desta reunião até terça-feira, junto às nossas fi-
País. Os ventos estão soprando essas nuvens para a leiras, uma alternativa para este País, nem de esquer-
Capital Federal, que ficará coberta pelo ódio dos che- da nem de direita, mas através da via do trabalhismo.
fes de família, das donas-de-casa, dos estudantes, A imprensa nacional está acompanhando o que
dos trabalhadores, dos empresários, dos produtores, se está passando com o Partido Trabalhista Brasilei-
enfim, de todos os segmentos da sociedade. Então ro. Com todos os altos e baixos e com os companhei-
esta Casa, o Parlamento, não terá mais razão de ros dos mais diversos Estados, que neste momento
existir, porque o eco estará sendo dado ali fora. O ali- estão nesta turbulência, queremos dizer que impera-
cerce, as bases que suportam o Plano Piloto, onde rá e persistirá a bandeira do PTB, o ideal de Getúlio
está o comando deste País, sacudirão, balançarão, Vargas. Aqueles que não abraçarem este ideal sai-
porque o povo está exigindo, porque a fome já está am, afastem-se, porque o PTB está pronto para aju-
batendo no estômago, não é nem à porta mais. dar este País através da sociedade organizada.

Vejo o nobre Deputado Paulo Paim sentado, Sr. Presidente, retornarei amanhã a esta tribuna
aguardando o momento de sua manifestação. S. Ex

a
, para que possamos continuar comunicando o que

ao longo de todos esses anos, vem falando, suplican- está acontecendo com o País e com o Partido Traba-
do, reivindicando um salário justo. Mas, pelas notícias Ihista Brasileiro.
que aqui relatei, com 63,2% de aumento nos combus-
tíveis, a situação parece com o que ocorreu com os O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce-
poucos percentuais dados ao salário mínimo. O salá- do a palavra ao nobre Deputado Gerson Peres, pelo
rio mínimo subiu de 130 para 136 reais. Quanto repre- PPB. S. Exa dispõe de 10 minutos.
senta esse acréscimo? O SR. GERSON PERES (PPB - PA) - Sr. Presi-

A situação é dramática, mas não vamos agir dente, sras e Srs. Deputados, como parte da reforma
como pessimistas, atirando-nos na sarjeta. Muito pelo ministerial, o Governo anunciou a transformação do
contrário, temos fé, esperança e otimismo. A situação Banco da Amazônia S.A. - BASA, da Superintendên-
vai ter que mudar, sim, por bem ou por mal. Ou o Go- cia do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, do
vemo volta à estaca zero, chamando os seus Minis- Banco do Nordeste do Brasil - BNB e da Superinten-
tros - como já disse - e dando ordens para que come- dência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
cem tudo de novo, ouvindo a classe produtora, os em agências de desenvolvimento a serem integradas
segmentos organizados, ou será retirado do poder. ao novo Ministério da Integração Regional, que está
Ah, vai ser retirado do poder, porque a fome, a miséria nas mãos do experiente e competente Senador Fer-
e a falta de emprego doem. Não é só o pequeno que nando Bezerra.
luta, mas o grande também, pois são os grandes que Como os filósofos, também costumo afirmar
estão fazendo um movimento fortíssimo através das que as mudanças são as únicas coisas permanentes
federações, associações e confederações. na vida. Digo sempre: olhe-se no espelho diariamente

Sr. Presidente, quero dizer que o Partido Traba- e confira a verdade sobre as transformações.
Ihista Brasileiro, o PTB, está numa reunião perma- O Banco da Amazônia, a Sudam, a Sudene e o
nente. Começamos hoje, pela manhã, às 11h, uma Banco do Nordeste envelheceram, porque o Gover-
reunião da bancada. Agora, neste momento, haverá no, e n30 os seus servidores, não os fez acompanhar
uma reunião do partido, que está acordada para ter- as novas realidades do momento em que vivemos.
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Eles envelheceram nas áreas do mecanismo
operacional, dos fundos constitucionais a serem dis
tribuidos na regiao e ·dos financiamentos agricolas,
pois sempre agiram com muitos entraves burocráti
cos, conseqüentemente atrasando o crescimento e o
desenvolvimento da regiao.

Crescimento tem que acompanhar desenvolvi
mento. Sozinho, crescimento pouco ou nada signifi
ca. Dou um exemplo prático: paises da África, do Ori
ente, da Arábia Saudita, sao riquissimos; entretanto,
nao sao desenvolvidos. Por quê? Porque nao têm vi
sao para a aplicaçao planejada dos seus grandes re
cursos e das suas grandes riquezas no sentido de dar
qualidade de vida às suas populações. Em outras pa
lavras, Sr. Presidente, o crescimento significa a rique
za de um pais. E o desenvolvimento? A riqueza da
qualidade de vida da populaçao desses paises.

A Sudam, a Sudene, o Basa e o BNB foram cria
dos como instrumentos para alavancar o crescimento
e o desenvolvimento. Nesses trinta anos de criaçao,
conferidas as estatrsticas dos recursos que foram por
esses órgaos manipulados, quase nao se verificam
resultados positivos. Alguns sao positivos, mas nao
sao compativeis com o volume de recursos que lhes
foram destinados.

Esses órgaos, que deveriam acompanhar as
mudanças do Pais e do mundo - seu desenvolvimen
to, seu crescimento populacional e as exigências da
sociedade -, conseqüentemente falharam um pouco
ao nao possibilitarem maior desenvolvimento às re
giões marginalizadas, como o Norte, o Nordeste e o
Centro-Oeste.

Quando as Constituições brasileiras cravaram
em suas normas que o Norte, o Nordeste e o Cen
tro-Oeste eram diferenciados, foi exatamente porque
a qualidade de vida dessas populações é inferior à
das outras Regiões. Trataram-nas diferenciadamen
te, exigindo um comportamento da riqueza nacional
mais convergido para buscar a reduçao dessa desi
gualdade. Instrumentos como a Sudam, a Sudene, o
Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste precisam,
sim, sofrer mudanças. Mas nao mudar por mudar, Sr.
Presidente. Isso nUQca! Nós, da Amazônia, nao va
mos aceitar que se mude o Banco da Amazônia sim
plesmente por mudar, para satisfazer exigência emi
nentemente técnica e econômica.

Apóio o Governo do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, mas digo com muita sinceridade que um
dos seus pontos fracos repousa exatamente no fato de
que há por parte da sua equipe econômica uma dose
muito forte de preocupaçao com a riqueza do Estado, tao
forte que ela se esquece da riqueza dos orçamentos do-

mésticos da populaçao. Nao há equilfbrio {ie dosagens
nas normas que implanta. As reformas que foram feitas
bem mostram isso. Critiquei muitas delas. Jnclusive, al
gumas estao fracassando.

É preciso que essa equipe econômica, dotada
de homens preparados e inteligentes, ouça a voz da
experiência dos homens públicos sérios que estao
abrigados aqui - muitos e muitos deles -, com dosa
gens fortes de responsabilidade e interesse público.

Deixamos bem claro que confiamos na experiên
cia e na capacidade do novo Ministro Femando Bezer
ra, que já ditou como pretende transformar esses ór
gaos em agências de desenvolvimento. Queremo-Ias,
sim, mas nao como meras agências decorativas, obedi
entes às rigorosas normas econômicas, mas dosadas
de forte agregaçao do social. Aceitamos uma agência
que realmente agilize os mecanismos de financiamento
e nao deixe o dinheiro do FNO com saldos volumosos
nos bancos - como acontece atualmente - ou os apli
que fora do periodo sazonal, quando aplicado.

O lavrador, muitas vezes, recebe o dinheiro em
época que nao é mais para plantar. Dai o conseqüente
altos indice de inadimplência dos mais altos nos últi
mos tempos nessas instituições. Elas devem prosse
guir. Envelheceram porque convergiram para o exerci
cio da dualidade de serviços semelhantes. Acabaram
sendo uma unidade de instituiçao numa unidade de
substância, com dois órgaos fazendo a mesma coisa.
Isso não é recomendável para se obter crescimento e
desenvolvimento econômico e social da populaçao.

Queremos agências que venham dentro dessa
linha de ações diversificadas e integradas, buscando,
ao mesmo tempo, sem fazer a mesma coisa, o cresci
mento e o desenvolvimento econômico.

Preocupados também, firmamos um aconselha
mento àqueles que vão elaborar essa transformaçao:
nao coloquem como prioridade o desemprego. Ao
Estado, em áreas subdesenvolvidas, cabe assegurar
o emprego para evitar o aumento do indice de desi
gualdade e de desequilfbrio na economia doméstica e
a ampliaçao da pobreza e da miséria.

Se tiverem que modificar, queremos agências
que também se preocupem em aproveitar todos os
servidores, aplicando-lhes a profissionalização pela
reciclagem e pela qualificação, a fim de que possam,
sem ferir seus direitos, ser aproveitados nos seus em
pregos, para que continuem a manter suas famflias e
o bem-estar social. Esses servidores contribuiram
para o êxito dessas instituições e, na hora em que sao
transformadas, não podem ser jogados fora.

Sr. Presidente, espero que as novas agências
ouçam os homens públicos da regiao em que se en-
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contram. Eles têm muito a ensinar sobre o que elas O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
devem fazer e como fazer nas suas áreas. palavra pela ordem.

Nós, do Norte, estamos construindo a Região O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
com o sacrifício, o sofrimento, o valor, a garra e a ca- V. Ex!l a palavra.
pacidade das nossas populações. O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.

Muito obrigado. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, Deputados, neste fim de tard.~ de quinta-feira, a

peço a palavra pela ordem. exemplo do que fiz pela manhãl quero lamentar que
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem tenhamos tido o recesso do mês de julho, perfodo em

V. Ex8 a palavra. que o País passou por graves momentos. Também la-
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or- mento que durante toda esta semana, quando volta-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e mos às nossas atividades, não tenhamos votado
Srs. Deputados, acabei de dar entrada junto a esta nada de relevante, principalmente no que tange ao
Casa a projeto de lei que institui um cadastro de em- campo social.
presas que vendem e revendem uniformes e distinti- Sr. Presidente, estranho o fato de o Governo di-
vos militares, e o fiz com o simples objetivo de impedir zer que não pode haver polftica salarial e que qual-
o que está acontecendo hoje em nosso País. quer proposta que fale em reajuste de salário de ser-

Marginais vão até às lojas que vendem unifor- vidor, de trabalhador ou do salário mínimo significa in-
mes policiais e, de posse dessa vestimenta, passam dexação. Como, então, a gasolina pode ter reajustes
a saquear e a assaltar de forma ostensiva, o que é um mensais anunciados pelo Governo? Se isso não é in-
grande prato para a imprensa. Até que tudo seja apu- dexação, não sei o que seria.
rado, a responsabilidade é da Polícia Militar, e os jor- Os preços dos remédios estão sendo aumenta-
nais noticiam que eram policiais militares os assaltan- dos agora em 19%, acumulando um reajuste, só nes-
tes. Providências devem ser tomadas com urgência. te ano, de cerca de 80%. O reajuste da gasolina, tam-

Medidas simples corno essa, se adotadas, podem bém apenas neste ano, deve ficar em torno de 60%.
fazer com que o Governo Federal entenda de uma vez Assim, temos de perguntar: e os salários, como fi-
por todas que o problema da segurança pública hoje é cam? Só eles não podem ser indexados? Podem, en-
seriíssimo. Não podemos deixaros organismos de segu- tretanto, indexar o gás de cozinha, o óleo e os pedági-
rança pública desmoralizados como estão. os? Aliás, o movimento dos caminhoneiros foi mo-

Presenciamos a todo instante campanhas de- mentaneamente suspenso.
vastadoras sobre as Polícias Militar e Civil do País, e Sr. Presidente, neste momento, mais uma vez
faço questão de dizer, Sr. Presidente, que, quando se quero deixar registrada a minha posição, que inde-
desmoraliza a polícia, está-se desmoralizando o pende de quem provoca a discussão acerca do com-
Estado. Quando um policial é desmoralizado, não se bate à pobreza. Tenho dito - e há tempos, não só eu,
iludam os governantes, pois eles também estão sen- mas inúmeras pessoas têm ressaltado o mesmo -
do desmoralizados. Não é a desmoralização apenas que essa discussão deve constar da pauta. Espero
da instituição policial, mas também do Governo, do que de fato isso não fique só no discurso, mas que se
Poder Judiciário. Quando o policial é desmoralizado transforme em vontade política de fazer acontecer.
ao executar uma ordem, é desmoralizado também Criou-se mais uma expectativa na população.
todo o sistema, juiz, Governo, Judiciário, Estado. Por- Perguntaram-me se sou a favor da distribuição
tanto, temos de tomar algumas providências. de leite e de cestas básicas. Com a população louca

Proponho em meu projeto o estabelecimento da de fome, é preciso distribuir leite e cesta básica, sim,
obrigação de os vendedores de uniformes policiais in- enquanto não vem uma resposta concreta por parte
formarem os dados dos compradores. Ou seja: esta- dos Poderes constituídos para combater a pobreza.
beleço a necessidade de cadastrarem as pessoas Sr. Presidente, insisto: espero que '1a semana
que estão comprando esses uniformes. E esses da- que vem - já que esta foi uma extensão do recesso de
dos, depois, devem ser remetidos ao Ministério da julho - possamos instalar a Comissão Especial para
Justiça ou à Secretaria de Segurança dos Estados. tratarmos desses assuntos. Que entrem na pauta a

Tenho certeza de que assim iremos impedir que situação do servidor público, que há cinco anos não
muitos elementos marginais continuem denegrindo a tem um centavo de reajuste, e o salário mínimo, há
imagem das corporações militares no País. cinco anos praticamente congelado. Esses são temas

Muito obrigado, Sr. Presidente. que interessam a mais de 100 milhões de pessoas. O



o SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Encer
ro a sessão, convocando outra para amanhã, sex
ta-feira, dia 6 às 9 horas.
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último reajuste decente do salário mínimo foi em maio pois os pobres dependem desse reajuste. Se agora
de 1995. É urgente que se discuta com seriedade a virou consenso na Casa e todos entendem que não é
questão da pobreza neste País. demagogia falar em aumentar salários, porque a po-

É o registro que faço, Sr. Presidente, insistindo breza está aí, este é o momento adequado, mais do
para que na semana que vem o Colégio de Líderes se que nunca, para colocarmos a matéria na pauta.
reúna e estabeleça uma pauta, para discutirmos e vo- Quando eu me refiro a pobres, Sr. Presidente,
tarmos todos os projetos que há na Casa sobre esses não falo apenas em quem ganha salário mínimo. Po-
assuntos. Vamos discutir! Vamos votar! Vamos dar bre, para mim, é o aposentado, é o pensionista e até o
andamento a todos esses projetos agora, já que des- servidor público, porque ninguém resiste a cinco anos
cobriram que há pobres no País. sem um centavo de reajuste.

Disse isso a semana toda, mas sou obrigado a A pobreza que está aí e que envolve mais de
encerrar meu pronunciamento repetindo: já que des- 100 milhões de pessoas exige votação e respostas
cobriram que há pobres no País, muito bem, vamos imediatas do Congresso Nacional. É nesse sentido o
então votar. Não vamos tomar mais uma vez o discur- apelo que faço.
so fácil, sem nenhuma resposta concreta por parte Muito obrigado.
deste Plenário. É essa a expectativa que se criou na VIII _ Encerramento
população. E vou cobrar dia e noite neste plenário, Sr.
Presidente, que uma atitude seja tomada.

Não queriam votar o reajuste do salário mínimo
porque, segundo diziam, não havia pobres no País.
Agora que descobriram que há, devemos votá-lo,
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

(. Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216, § 1° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 16/99 (JOÃO HERRMANN NETO) • acrescenta
art. 265 ao Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-0S-99

N° 22/99 (MÁRCIO BITTAR) - altera os arts. so; 23;
25, caput; 26, caput, e § 4° do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, dispondo
sobre composição dos órgãos da Casa em
virtude de alteração de bancada partidária.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-0S-99

11 • Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 5S,§1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART. 132,§2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.418-8/98 - (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel que especifica à
Sociedade de Assistência aos Cegos de
Fortaleza.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 3.057-C/97 - (SENADO FEDERAL) - Restringe a
venda de esteróides ou petideos anabolizantes
e dá outras providências.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 81-AJ99 - (ENIO 8ACCI) - Altera dispositivos da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil - e dá outras providências.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 10S-AJ95 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOL~GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Alvorada de
Rondônia Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ji-Paraná. Estado de Rondônia.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

NO 178-AJ95 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOL~GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) • Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Guarapuava
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-0S-99

N° 395-Al97 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Cristal Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Quixeramobim,
Estado do Ceará.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 10-0S-99

N° 396-Al97 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que declara
perempta a concessão outorgada à Rádio
Difusora Vale do Rio Una Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São Bento do Una, Estado de
Pernambuco.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° S01-Al97 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOL9GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Porta Voz de Cianorte
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, na cidade de Cianorte"
Estado do Paraná.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 34·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO ,E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Oito de
Setembro Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical. na
cidade de Descalvado, Estado de São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 35·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato constante da
Portaria nO 471, de 26 de setembro de 1997,
que renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade de Campinas Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Campinas. Estado de São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 36·A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Intersom - Emissoras
de Freqüência Modulada Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São Carlos, Estado de
São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 38·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA t:
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO: E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que renova a
permissão outorgada ao Sistema Clube de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

onda média, na cidade de Araçatuba, Estado
de São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 45·A/99 • (COMIS~ÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) ~ Aprova o ato constante do
Decreto de 6 de novembro de 1997, que
renova a autorização do Governo do Estado de
Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 46·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que renova a
permissão da Sombrasil Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito
Santo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 48-A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a '
concessão outorgada à Fundação Sagrado
Coração de Jesus de União da Vitória, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de União da Vitória,
Estado do Paraná.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

49·A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Independência
de Ribeirão Preto Uçla.. para explorar serviço
de, ,radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 43-A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E N°
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Luz Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em

53-A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOL.OGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Decreto de 8 de outubro de 1997, que renova a
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concessão da Rádio Difusora de Pirassununga
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Pirassununga, Estado de São Paulo.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

N° 57-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão originariamente deferida à Rádio
Colombo do Paraná Ltda.. transferida para a
Rádio Intercontinental Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 10-08-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 4.200/93 (SENADO FEDERAL) - Fixa prazo para
a entrega dos recursos do PIN e PROTERRA
aos fins a que se destinam.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 4.710/94 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre a
profissão de Técnico de Operação em
Processamento, Utilidades e Transferência de
Estocagem em plantas de extração e refino de
petróleo, petroquímica e química, regula seu
exercício, concede aposentadoria especial e
dá outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 1.546/96 (MAX ROSENMANN) - Obriga a adição
de farelo de trigo ao pão francês.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 2.294/96 (FERNANDO GABEIRA) - Assegura aos
portadores de HIV/AIDS, comprovadamente
necessitados, o acesso a medicamentos
gratuitos, e dá outras providências.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 2.759/97 (PEDRO WILSON) - Acrescenta
dispositivo ao art. 9° da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, incluindo o Fórum Nacional
de Educação na estrutura do sistema
educacional brasileiro. (Apensado: PL nO
2.972/97, do Dep.Ricardo Gomyde).

DECURSO; 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 3.198/97 (ROBERTO PESSOA) Torna
obrigatório o cinto de segurança de
acionamento automático em veículos
automotores.

DECURSO; 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 3.328/97 (FERNANDO ZUPPO) - Determina a
instalação, nos veículos automotores, de
dispositivo destinado ao armazenamento
temporário de resíduos gerados por seus
ocupantes.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 4.247/98 (JOSÉ PIMENTEL) - Altera o Decreto-lei
nO 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, regula as operações de seguros e
resseguros e dá outras providências.

DECURSO: 10DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 4.509/98 (FRANCISCO RODRIGUES) - Modifica
o artigo 4° da Lei n° 9.394, de 1996, incluindo
um inciso, que determina a oferta do ensino de
recuperação obrigatório de verão, nas escolas
de 1° e 2° graus.

DECURSO: 10DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 4.564/98 (MARCOS LIMA) - Altera a Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de trânsito Brasileiro.

DECURSO; 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 4.843/98 (PODER EXECUTIVO) - Concede
pensão especial a Yedda Silva de Bulhões.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 132/99 (ENIO BACCI) - Torna obrigatório o kit de
primeiros socorros para veículos de condução
escolares.
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DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 204/99 (JAQUES WAGNER) - Altera as Leis nOs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991,
para conceder aposentadoria especial aos
trabalhadores que exercem atividade em
setores específicos de indústrias de petróleo e
petroquímica, bem como para estipular o
financiamento deste benefício previdenciário.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 231/99 (RUBENS BUENO) - Acrescenta
dispositivos ao art. 4° da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional".

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 344/99 (WILSON SANTOS) - Altera o art. 147,
inciso V, da Lei nO 9.503, de 1977 - Código de
Trânsito Brasileiro, determinando a realização
de exame de direção veicular tanto na via
urbana como na rural.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 537/99 (ENIO BACCI) - Isenta de pagamento de
tarifa no transporte coletivo municipal,
intermunicipal e interestadual. os policiais
militares, civis e guardas municipais e dá
outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

2.CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS
TERMOS DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO: ART 58, § 3° combinado com
ART.132, § 2°

2.1 PELA INCOSTITUCIONALlDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU

INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 152/95 (CARLOS AYRTON) - Altera a Lei nO
5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, e dá outras
providências.

(Apensados: PL nO 169/95, do Dep. Affonso
Camargo; PL n° 253/95, do dep. Fernando
Gabeira).

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 2.574/96 (NICIAS RIBEIRO) - Torna obrigatória
nos cursos de Direito a disciplina Legislação
Eleitoral e Partidária.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 3.191/97 (SENADO FEDERAL) - Proíbe a
nomeação de parentes para cargos em
comissão e dá outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 4.688/98 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) 
Dispõe sobre a aplicação de multas pela
Justiça Eleitoral e dá nova redação aos artigos
do Código Eleitoral que disciplinam a matéria.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 202, § 1°

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO:

N° 111/95 (PAULO GOUVÊA e OUTROS) 
Estabelece a coincidência geral das eleições a
partir do ano 2002.

(Apensadas: PEC nO 141/95, do Dep. Marcelo
Teixeira e Outros; PEC nO 638/99, do Dep.
Roberto Rocha e Outros).

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 749/91 (CHICO VIGILANTE) - Isenta do Imposto
de Renda a gratificação natalina. (Apensados:
PL n° 3.927/97, da Dep. Laura Carneiro; PL nO
320/99, do Dep. NeutQn Lima; PL nO 734/99, do
Dep. Nilson Mourão).

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99
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W 4.858/94 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta
parágrafos ao artigo 2° da Lei n° 7.986, de 28
de dezembro de 1989.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 1.320/95 (REMI TRINTA) - Dispõe sobre a
isenção do pagamento de contribuições
compulsórias destinadas às entidades privadas
de serviço social e de formação profissional e
estabelece o abatimento em dobro das
despesas que especifica, e dá outras
providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 2.821/97 (PAULO ROCHA) - Dispõe sobre a
complementação aos ex-servidores da extinta
autarquia federal denominada Serviços de
Navegação da Amazônia e de Administração
do Porto do Pará - SNAPP, e dá outras
providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 3.487/97 (BASíLIO VILLANI) - Institui o Auxilio
Transporte Escolar e dá outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE· ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 385/97, (PAULO PAIM) - Susta a aplicação dos
arts. 66 e 67, bem como do Anexo IV, onde
consta a classificação dos agentes nocivos, do
Decreto n° 2.172, de 5 de março de 1997, que
aprova o regulamento dos Benefícios da
Previdência Social.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 447/97 (INÁCIO ARRUDA e AGNELO QUEIROZ)
- Susta os efeitos da Portaria n° 328, de 1° de
dezembro de 1995, que dispõe sobre o Padrão

de Identidade e Qualidade de águas
adicionadas de sais.

RECURSO:

N° 119/96 (ALEXANDRE CARDOSO) - Recurso em
questão de ordem, (contra decisão da
Presidência), que indaga sobre a validade dos
votos da bancada do Rio de Janeiro nesta
Casa, anteriormente e daqui em diante, em
face do Acórdão nO 2.369, do Tribunal Superior
eleitoral, que, segundo o recorrente, anulou a
eleição ocorrida naquele Estado. A questão foi
respondida no sentido da validade das
votações, não tendo havido comunicação por
parte do TRE do Rio de Janeiro, nos termos do
art. 202, § 5°, do Código Eleitoral, e bem assim
pela manutenção da normalidade dos
trabalhos.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

PROJETO DE LEI:

N° 4.377/93 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta o
parágrafo 7° do artigo 226 da Constituição
Federal e dá outras providências.

(Apensados: PL nO 4.319/93, do Dep. Laerte Bastos;
PL nO 4.322/93, do Dep. Jair Bolsonara; PL n°
3.213/97, do Dep. Wigberto Tartuce).

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). As seguintes proposições:

INDICAÇÕES:

N° 280/99 (WELLlNGTON DIAS) - Sugere à Exma.
Diretora-Presidente da Companhia Energética
do Estado do Piauí - CEPISA a abertura de
negeciações com os servidores relativa ao
acordo coletivo 'de trabalho, bem como, que
reveja decisão administrativa que colocou em
disponibilidade servidores da empresa.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 306/99 (JOÃO CALDAS) - Sugere ao Governador
de Alagoas e ao Presidente da CHESF, a
adoção de providências no sentido da
formalização de convênio para funcionamento
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das atividades escolares e de saúde e do
complexo Xingá, Município de Piranhas,
Estado de Alagoas.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 315/99 (JOÃO CALDAS) - Sugere ao
Governador, ao Secretário de Segurança
Pública, ao Procurador-geral da Justiça e ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas e ao juizes criminais do Município de
União dos Palmares e de São João da Laje, a
adoção de providências para prisão do
assassino do Presidente da Câmara de
Vereadores de São José da Laje. Vereador
José Pedro da Silva.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

PROJETOS DE LEI:

N° 869/99 (JOÃO HERRMANN NETO) - Autoriza o
confisco de ganhos exorbitantes auferidos por
instituições ou pessoas que atuem no mercado
financeiro em face de crises da moeda e dá
outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 951/99 (EDUARDO PAES) - Dá nova redação ao
"'.lrtigo 8° da Lei n° 9.472, de 16 de julho de
1997 transferind'" e sede da Agência Nacional
de telecomunicaçõe::. ;.._ -- ~ ::>i" de Janeiro.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 952/99 (EDUARDO PAES) - Dá nova redação ao
artigo 1° da Lei nO 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, transferindo a sede da Agência
Nacional de Energia Elétrica para o Rio de
Janeiro.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 976/99 (POMPEO DE MATTOS) - Institui
campanha de vacinação anual contra a gripe,
por intermédio do Ministério da Saúde.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 978/99 (NILSON \=»INTO) - Cria o Programa de
Iniciação Esportiva e dá outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 1.003/99 (DAMIÃO FELlCIANO) - Dispõe sobre a
denominação de "RODOVIA BENJAMIN
GOMES MARANHÃO" ao trecho da BR-230
situado entre as cidades de João Pessoa e
Campina Grande, no Estado da Paraíba.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 1.065/99 (INÁCIO ARRUDA) - Dispõe sobre a
criação do Fundo Nacional de Combate e
Prevenção à Desertificação e dá outras
providêl1cias.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

N° 1.123/99 (ARNALDO FARIA DE SÁ) - Cria o
Conselho da Concorrência, a Secretaria da
Pequena e Média Empresa Comercial e dá
outras providência.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 12-08-99

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

• Agosto de 1999 •

05 sa·feira 15:00 Airton Dipp
15.25 Waldemir Moka

06 6a·feira 10:00 José Genoíno
10:25 Confúcio Moura
10:50 Saulo Pedrosa
11 :15 Neuton Lima
11 :40 João Caldas
12:05 Narcio Rodrigues
12:30 Julio Semeghini
12:55 Salatiel Carvalho
13:20

09 2a·feira 15:00 Alberto Fraga
15:25 Efraim Morais
15:50 Cezar Schirmer
16:15 Regis Cavalcante
16:40 Adão Pretto
17:05 Freire Júnior
17:30 Aloizio Mercadante
17:55 Nilton Capixaba
18:20 Wellington Dias

10 3a·feira 15:00 Carlos Cury
15:25 Luiz Mainardi



Agosto de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 6 32589

11 4ó1·feira 15:00 Josué Bengtson 12:55 Augusto Franco

15:25 Rafael Guerra 13:20 Raimundo Colombo

12 5ó1·feira 15:00 Agnaldo Muniz 23 23 -feira 15:00 Ricardo Berzoini

15:25 Antonio Palocci 15:25 Arolde de Oliveira

13 5ó1·feira 10:00 Inaldo Leitão 15:50 Antonio Feijão

10:25 Jaques Wagner 16:15 Giovanni Queiroz

10:50 Teima de Souza 16:40 Sérgio Miranda

11 :15 Eduardo Paes 17:05 Ivan Paixão

11 :40 Paulo Rocha 17:30 Dr. Helena

12:05 Marcus Vicente 17:55 Themístocles Sampaio

12:30 Eunício Oliveira 18:20 Renildo Leal

12:55 Eliseu Moura 24 33 -feira 15:00 Corauci Sobrinho

13:20 Roberto Pessoa 15:25 Angela Guadagnif)

15 2ó1·feira 15:00 Lavoisier Maia 25 43 -feira 15:00 Adolfo Marinho

15:25 Márcio Matos 15:25 Gerson Peres

15:50 Paulo Octávio 25 53 ·feira 15:00 Geraldo Simões

16:15 Eduardo Campos 15:25 Luiz Piauhylino

16:40 Léo Alcântara 27 53 ·feira 10:00 Joel de Hollanda

17:05 Salatiel Carvalho 10:25 Lincoln Portefa
10:50 Euler Morais

17:30 Antônio Canos Konder Reis 11 :15 Deusdeth Pantoja

17:55 Antonio Cambraia 11 :40 José Melo

18:20 Fernando Zuppo 12:05 Djalma Paes

17 33 ·feira 15:00 Sérgio Carvalho 12:30 Dino Fernandes

15:25 Nice Lobão 12:55 José Carlos Elias

18 43 ·feira 15:00 lédio Rosa 13:20 José Pimentel

15:25 Feu Rosa 30 23 ·feira 15:00 Osvaldo Reis

19 53 ·feira 15:00 Ricardo Ferraço 15:25 Marcos Rolim

15:25 Gilmar Machado 15:50 Cesar Bandeira

20 53 ·feira 10:00 Haroldo Lima 16:15 B. Sá

10:25 Marisa Serrano
16:40 Silas Câmara

10:50 Almir Sá 17:05 Luciano Castro

11 :15 Rubens Bueno
17:30 Sérgio Barros

11 :40 Luiza Erundina
17:55 Airton Cascavel

12:05 Manoel Castro
18:20 Arthur Virgílio

12:30 Aloízio Santos 31 3ó1 ·feira 15:00 Vicente Caropreso
15:25 Magno Malta
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I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 19 dia
Último dia: 12/08/99

Substitutivos (art. 119, 1/ e § 12)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 4.674/94 - do Sr. Francisco Dornelles
- que ·isenta de imposto sobre produtos industrializados os
bens de uso agrícola que especifica, e dá outras providên
cias·, (Apensados os PLs nes 538/95, 2.082196, 2.545/96,
2.705/97, 3.450/97, 3.496/97, 672199, 721/99, 742199,
770/99, 1.002199 e 355/99),
RELATOR: Deputado ROMEL ANíZIO

Decurso: 39 dia
Último dia: 10/08/99

Projetos de Lei (art. 119, Je § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 2.515-A/96 - do Sr. Adão Pretto e ou
tros - que ·dá nova redação à Lei n28.847, de 28 de janeiro
de 1994, que 'dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade

Territorial Rural- ITR e dá outras.providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

Projetos de Lei (art. 119, Je § 12)

PROJETO DE LEI N2 868/99 - do Sr. Gilberto Kassab - que
"dispõe sobre a criação do Programa de Microdestilarias de
Álcool - PROMICRO, e dá outras providências·,
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

PROJETO DE LEI N2 950/99 - do Sr. Nilson Mourão - que
·dispõe sobre a formação de cinturões verdes no entorno
de núcleos urbanos e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO

PROJETO DE LEI N2 1.017/99 - da Sra. Luci Choinacki e
outros - que ·determina a imposição provisória de tetos tari
fários sobre as importações agropecuárias e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último.dia: 09/08/99
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 12 clc art.166)

PROJETO DE LEI Nº 5.676/90 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de
programas televisivos que possibilitem aos deficientes au·
ditivos a sua compreensão". (Apensados: PLs. nºs
1.476/96, 2.092196. 3.955/97 e 4.527/98).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Nº 155/95 - do Sr. José Rocha - que
"dispõe sobre a transferência de conessões. permissões e
autorizações de serviços de radiodifusão sonora, de sons e
Imagens e demais serviços de telecomunicações de que
trata o artigo 21, inciso XII, alínea 'a', da Constituição Fe·
deral e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI Nº 2.514/96 - do Sr. Jair Bolsonaro - que
'prorroga os benefícios fiscais outorgados ao setor de infor
matica e automação, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI

PROJETO DE LEI N2 3.494/97 - do Sr. Sitas Brasileiro 
aue "limita as despesas nos sorteios pela televisão'.
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI

PROJETO DE LEI Nº 3.616/97 • do Sr. Marcos Lima - que
"disciplina os sorteios onerosos concorridos por meio de li
gações telefônicas'.
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI

PROJETO DE LEI Nº 4.298/98 - do Sr. Serafim Venzon 
que 'determina a divulgação de resultados financeiros de
sorteios, vendas, promoções ou prestações de serviços por
telefone nos programas de rádio e televisão e dá outras
providências' .
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI

PROJETO DE LEI Nº 4.366/98 • do Sr. Hermes Parcial')ello
- que "acrescenta o parágrafo 22 ao afligo 38 da LEii n2

4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelecendo remunera·
ção às emissoras de radiodifusão sonora que retransmitem
o programa oficial dos Poderes da República'.
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU

Projetos de Lei (art. 119, I e § 19)

PROJETe ~ ~5!99 - do Sr. Enio Bacci - que 'alte
ra artigo 45 aa Lei n~ 6.538, de 22106/1978, sobre serviços
postais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI Nº 550/99 - do Sr. Wilson Santos - que
'estabelece alíquota mais gravosa, no âmbito do imposto
de renda, para a remuneração pela exploração de obras
audiovisuais estrangeiras'.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI Nº 591/99 - do Sr. Paulo Lima - que
'modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
'institui o Código Brasileiro de Telecomunicações·,

determinando a veiculação de mensagem alusiva à preven·
ção de doenças sexualmente transmissíveis'.
RELATOR: Deputado ATILA LIRA

PROJETO DE LEI Nº 657/99 • do Sr. Glycon Terra Pinto 
que 'dispõe sobre atendimento na Língua Brasileira de
Sinais·.
RELATOR: Deputado GIVALDO CARIMBÃO

PROJETO DE LEI Nº 705/99 - do Sr. Enio Bacci - que ·pro
íbe a inserção de propaganda de armas de fogo na mídia
escrita e televisiva e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI Nº 746/99 - do Sr. José Carlos Elias·
que 'dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às em·
presas de comunicação que utilizem espaço fixo para a di·
vulgação de fotos e textos sobrejlessoas desaparecidas'.
RELATOR: Deputado BABÁ

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1!! dia
Último dia: 12/08199

Substitutivo (art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 406/99 - do Sr. Simão Sessim - que
'acrescenta artigo à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.

Substitutivo (art. 119, "e §1 2 clc art. 166)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nº 4.653198 - do Poder Executivo (MSC
785/98) • que 'regulamenta o § 22 do art. 236 da
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Constituição Federal, mediante o estabelecimento de nor
mas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, e dá
outras providências". (Apensado a este o PL N2 4.819/98)
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.

Decurso 451 dia.
Último dia: 09108199

Projetos de Lei (art. 119, I e §1º ele art. 166)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI NQ 1.824/96 - da Sra. Zulaiê Cobra 
que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177 do Código
de Processo Civil, que se refere aos prazos para a realiza-
ção dos atos processuais" .
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N2 1.825/96 - do Sr. Zaire Rezende 
que "revoga os incisos 11 e 111 do artigo 475 da Lei n25.869,
de 11 de janeiro de 1973, que 'institui o Código de Proces
so Civil".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N2 1.813/96 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "altera a redação do artigo 63, 'caput", e parágrafo 12

da Lei n9 8.245. de 18 de outubro de 1991, que 'dispõe so
bre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a
ela pertinentes".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

B - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI NI? 2.083-Al96 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização d9s exa
mes para diagnóstico precoce da fenilcetonúria e dei hipoti
roidismo congênito do recém-nascido'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 4.512-Al94 - do senado Federal (PLS
N2 224/91) - que "determina a atualização monetária dos
dividendos a pagar aos acionistas das sociedades anôni
mas, e dá outras providências". (APENSADO O PL N2
1.145/91)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

Projetos de Lei (art. 119, I e §1e)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI NSl 75-Al99 - do Sr. Marcelo Teixeira 
que 'altera dispositivos da Lei n29.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, quanto ao licencia
mento de veículo".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

Substitutivo (art. 119, 11 e §1º ele art. 166)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 4.102-Al93 - do Senado Federal (PLS
nQ152191) - que "regula a garantia constitucional da inviola
bilidade de dados; define crimes praticados por meio de
computador; altera a Lei n2 7.646, de 18 de dezembro de
1987, que "dispõe sobre a proteção da propriedade intelec
tual de programas de computador e sua comercialização
no País, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI NQ 1.122195 - do Sr. Domingos Dutra·
que "dá nova redação ao parágrafo 52, do artigo 52 da Lei
n2 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 'estabelece nor
mas para a concessão de assistência judiciária aos neces
sitados·. (Apensados os PLs N2s 1.343/95, 1.361/95 e
2.538/96)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 2.500/96 - do Sr. Serafim Venzon 
que "revoga o parágrafo 22 do artigo 172 da Lei nl? 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de Proces
so Civil", de forma a assegurar ao trabalhador o descanso
aos domingos'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 379/99 - da Sra. Iara Bemardi e do
Professor Luizinho - que "altera a Lei n2 8.249, de 2 de ju
nho de 1992, que "dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na admi
nistração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

B - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N2 110-Al95 • do Sr. Odelmo Leão - que
"altera os artigos 42 e 82 da Lei n2 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, que "dispõe sobre a política agrícola'.
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N2 40S-Al95 - do Sr. Femando Zuppo 
que 'institui direito de precedência de atendimento em re
partições públicas e estabelecimentos privados à clientela
que especifica.

PROJETO DE LEI N2 592-8195 - da Sra. Rita Camata - que
"introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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PROJETO DE LEI NQ 2.050-A/96 - do Sr. Ricardo Barros 
que "altera a Lei n28.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
"dispõe sobre o regime de concessão e permissão da pres
tação de ser/iços públicos previsto no artigo 175 da Consti
tuição Feaerai, e dá outras providências". (Apensados os
PLs NQs 2.184/96 e 2.185/96)
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 09/08/99

Substitutivos (art. 119, 11 e §1º, c/c art. 166)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
~~~SAffi~~~~S~RM~~OOD~~

COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N2 3.380/97 • da Sra. Dalila Figueiredo 
que "altera o § 22 do art. 32da Lei n29.294, de 15 de jL!lho
de 1996, que dipõe sobre as restrições'áo uso e à propa
ganda de produtos fumigeros, bebidas alc60licas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §
42 do art. 220 da Constituição Federal". (Apensados: PLs
n2s 4.258/98,4.333/98 e 4.680/98)
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

Substitutivos (art. 119, 11 e §1!!)

PROJETO DE LEI NQ 4.398/98 - do Senado Federal (PLS
325/95) - que "altera a Lei n2 6.360, de 23 de setembro de
1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farma
cêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros pro
dutos, e dá outras providências". (Apensados: PLs n2s
576/95, 814/95, 1.324/95, 3.122197, 3.650/97 e 4.078/98)
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE"RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 09/08/99

Substitutivos (art. 119, \I e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS P-OR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N2 207/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
"estabelece as condições de quitação do financiamento da
casa própria ao término do contrato·.
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N2 404/99 - do Sr. José Pimentel - que
"torna obrigatória a instalação de porta de segurança nas
agências bancárias e dá outras providências". (Apensado:
PL n2628/99)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

Projetos de Lei (art.119, I e § 1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N2 4.578-A/98 - do Sr. De Velasco - que
"estabelece a gratuidade da realização de exames de DNA
para fins de reconhecimento de paternidade e maternida
de". (Apensados: PL's n2s 143/99 e 260/99)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N2 671/99 - do Sr. Aloysio Nunes Ferrei
ra - que "altera a Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997,
dispondo sobre o financiamento público das campanhas
eleitorais". (Apensado: PL n2830/99)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

B - Da Análise do Mérito:

PROJETO DE LEI NQ 3.885/89 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "destina às Prefeituras Municipais
20% da renda bruta das Loterias de Números - LOTO I e 11
- e determina outras providências". (Apensados: PL's n2s
580/91,4.263/89,1.868/91,1.647/91,1.697/91 e 3.884/93)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N2 3.367-B/92 - do Sr. Pauderney Aveli
no - que "institui o Programa Experimental de Incentivo a:
Produção de Borracha na Amazônia - PROSAM, e dá ou
tras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
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PROJETO DE LEI NQ 450-A/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi 
que "altera a Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964. a
fim de definir as hipóteses de utilização dos Títulos da Dívi
da Agrária, conforme prevê o artigo 104 da Constituição
Federal". (Apensado: PL nQ 1.389/95)
RELATOR: Deputado EVILÁSIO FARIAS

PROJETO DE LEI NQ 560-A/95 - do Sr. Valdir Colatto - que
"dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Seguro
Rural - SNSR, e dá outras providências'. (Apensados: PL's
n2s 820/95 e 1.140/95)
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI NQ 949-A/9S - do Sr. Jorge Anders - que
"veda a concessão de aval por terceiros em operação de
financiamento contraída junto às instituições financeiras
públicas e privadas'. (Apensados: PL's nQs 1.755/96 e
2.641/96) .
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI NQ 3.544-A/97 • do Sr.. Antonio Jorge 
que "dispõe sobre o pagamento do Imposto sobre a Propri
edade Territorial Rural - ITR com terras destinadas à refor
ma agrária".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

PROJETO DE LEI NQ 3.595-A/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Apoio às Mi
cro e Pequenas Empresárias Rurais e dá outras
providências' .
RELATOR: Deputado DEUSDETH PANTOJA

PROJETO DE LEI NQ 3.737-A/97 - do Senado Federal (PLS
nQ 93/97) - que 'institui procedimento fiscal de incentivo ao
Programa Nacional de Reforma Agrária'.
RELATOR: Deputado WALDIR SCHMIDT

PROJETO DE LEI NIl 4.551-A/98 - do Sr. Airton Dipp - que
'dispõe sobre a isenção de IPI nas aquisições de máquinas
e equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares, de
uso permanente, por entidades sindiçais'.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI NQ 4.637-A/98 - do Sr. Cunha Bueno 
que 'obriga as agências bancárias a receber as contas de
água, luz e telefone, e quaisquer taxas, impostos ou tarifas
públicas'.
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI NQ 564/99 - da Sra. Maria Lúcia - que dá
nova redação ao art. 52 da Lei n29.496, de 11 de setembro
de 1997, que 'estabelece critérios para a consolidação, as
sunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública
mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal'.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI NQ 600/99 - do Sr. Gerson Gabrielli - que
'dispõe sobre financiamentos concedidos pelas empresas
mercantis com recursos próprios'.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI NQ 630/99 • do Sr. Paulo Baltazar - que
'dispõe sobre incentivo fiscal ao emprego doméstico'.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N2 637/99 - do Sr. Flávio Arns - que 'dis
põe sobre o reajuste das obrigações pecuniárias oriundas
da captação e da aplicação de recursos no âmbito do Sis
tema Financeiro da Habitação (SFH), do Sistema Financei
ro de Saneamento (SFS) e do Sistema de Financiamento
Imobiliário (SFI), e nos débitos resultantes de decisões ju
diciais, e dá outras providências'. (Apensado: PL n2
794/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NQ 652199 - da Sra. Ana Catarina - que
'permite o pagamento de passivos junto à União e ao Sis
tema Financeiro da Habitação com crédito de natureza
alimentícia'. '
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NQ 755.99 - do Sr. Marçal Filho - que 'al
tera a tabela de incidência do Imposto de Renda de Pes
soa Física'.
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI NQ 779/99 - do Sr. Antônio Palocci - que
'altera dispositivos da Lei nQ9.533, de 10 de dezembro de
1997 - Renda Mínima'.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI NQ 785/99 - do Sr. Ubiratan Aguiar· que
'dispõe sobre a dispensa de expedição de precatórios aos
pagamentos de obrigações de pequeno valor pela Fazenda
Federal, Estadual e Municipal'. (Apensado: PL n2860/99)
RELATOR:Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N2 853/99 - da Sra. Fátima Pelaes • que
'dispõe sobre dedutibilidade de contribuições a fundos fe
derais, estaduais e municipais, no cálculo do imposto de
renda, como especifica'.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI NQ 854/99 - do Sr. Cunha Bueno - que
'dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industri
alizados (IPI) nas aquisições de veículos automóveis utili
zados no transporte de escolares'.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N2 870/99 - do Sr. joão Herrmann Neto 
que 'cria artigo na Lei nQ7.492, de 16 de junho de 1986,
determinando responsabilidades aos gestores do Banco
Central e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N2 961/99 - do Sr. Chico da Princesa 
que 'dispõe sobre a realização de sorteios de prognósticos
pela Caixa Econômica Federal'.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N2 1.034/99 - do Sr. Mussa Demes - que
'estabelece incidência de imposto de renda, exclusiva na
fonte, sobre rendimentos de participações societárias, e
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suprime a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio'.
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.093/99 - do Senado Federal (PLS
nº 23/95) - que 'dispõe sobre a dedução dos gastos com
trabalhadores domésticos na declaração anual de ajuste do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e
dá outras providências'. (Apensados: PL's nºs 1.001/95,
2.459/96, 2.491/96, 4.113/98, 74/99, 4.133/98, 4.541/98,
4.592198. 4.629/98, 315/99, 764/99, 875/99 e 1.085/99)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

COMISSÃO DE SEGURIDADE,
SOCIAL EFAMILlA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 12)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Decurso: 3fl dia
Último dia: 10/08/99

PROJETO DE LEI Nº 2690-A/97 - do Sr. Femando Ferro e
outros - que 'altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
para acrescentar parágrafos ao artigo 1~~
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

Decurso: 29 dia
Último dia: 11/08/99

PROJETO DE LEI Nº 3.786/97 - do Sr. Femando Zuppo 
que 'dispõe sobre inscrições em Braile nos
medicamentos'.
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI Nº 4.221/98 - do Sr. João Fassarella 
que 'altera a Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
para excluir o Fundo Nacional de Assistência Social e o
Fundo Nacional da Criança e do Adolescente da regra de
destinação de superávits para a amortização da dívida pú
blica federal'. (Apensado: PL nº 4.281/98)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 29 dia
Último dia: 11AJB199

Projetos de L.ei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI Nº 751/99 - do Sr. Lincoln Portela - que
'dispõe sobre a instituição e a-delegação de serviço de
transporte coletivo de passageiros em veiculos cuja lotação
vane de oito a dezesseis lugares'. (Apensado: PL nº
1.027/99)
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

PROJETO DE LEI Nº 835/99 - do Sr. Luciano Castro - que
'altera dispositivo da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, sobre identificação de veículo'.
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO

PROJETO DE LEI Nº 837/99· do Sr. Flávio Derzi - que 'al
tera o inciso 111 do art. 22 e o art. 104 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro'.
RELATOR: Deputado Luís EDUARDO

PROJETO DE LEI Nº 855/99 - do Sr. Geovan Freitas - que
'altera a Lei nº 9.503, de 1997, de forma a obrigar a reali
zação de exame psicológico periódico para os motoristas
profissionais' .
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO

PROJETO DE LEI Nº 886/99 - dos Srs. Babá e Pedro Cel
so - que 'dispõe sobre a jomada de trabalho dos motoristas
de transporte rodoviário de passageiros'.
RELATOR: Deputado EI,ISEU RESENDE

PROJETO DE LEI Nº 892199 - do Sr. Carlos Santana - que
'dispõe sobre a veiculação de mensagem educativa na pu
blicidade de veículos automotores, nas emissoras de radio
difusão sonora e de sons e imagens'.
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA

PROJETO DE LEI N2 924/99 - do Sr. Clementino Coelho 
que 'denomina Aeroporto de PetroJina - Dr. Pacífico da Luz
o aeroporto do município de Petrolina, Estado de
Pernambuco'.
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

PROJETO DE LEI N2 959/99 - do Sr. Serafim Venzc. ,ue
'altera dispositivo da Lei n2 9.503, de 23 de setembrCi de



32596 Sexta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

1997. sobre a formação de condutores".
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS

PROJETO DE LEI NSl 975/99 - do Sr. Pompeo de Mattos 
que "obriga os Centros de Habilitação de Condutores 
CHCs, a adaptarem dez por cento de sua frota para o
aprendizado de pessoas portadoras de deficiência física e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE lEI NQ 1.008/99 - do Sr. Dr. Hélio - que "alte
ra a redação do art. 105 da lei nll 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI NQ 1.009/99 - do Sr. Ênio Bacci - que
autoriza a entrada de pessoas ostomizadas pela porta di

anteira dos veículos de transporte coletivo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO DE ALMEIDA

PROJETO DE LEI NQ 1.013/99 - do Sr. Ênio Bacci - que
dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de deficiên-

cia física ao sistema de transporte coletivo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI NQ 1.016/99 - da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio - que "institui o Programa Nacio
nal de Renovação e Reciclagem de Veículos Automotores
e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

PROJETO DE LEI NQ 1.060/99 - do Sr. Geraldo Magela 
que "proíbe a instalação de catracas eletrônicas ou asse
melhados nos veículos de transporte urbano".
RELATOR: Deputado HERMES PARC/ANELLO

PROJETO DE lEI NlI 1.062199 - do Sr. Ronaldo VaSconce
llos- que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para proibir os
condutores de fazer uso de produtos fumígeros ao dirigirem
veículo automotor".
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES

PROJETO DE LEI NSl 1.067/99 • do Sr. Dr. Hélio - que "alte
ra os arts. 165 e 276 da Lei nSl 9.503, de 1997, com a finali
dade de reduzir o índice de alcoolemia acima do qual pas
sa o condutor a ficar impedido de dirigir veículo automotor"
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

11- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (07) DIAS

Decurso: 59 dia
Último Dia: 08/08/99

PROJETO DECRETO lEGISLATIVO - PDL que originou-se
da Mensagem n9 449, de 1999-CN - "sobre autorização de
execução orçamentária do subprojeto
13.054.0447.1269.0062 - Construção da Adutora Trairí •
RN, listado no Quadro 11 anexo à lei nQ9.789, de 23 de fe·
vereiro de 1999"

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (OS) DIAS

Decurso: 19 dia
Último Dia: 13/06/99

PROJETO DE lEI NQ 07/99-CN, que "Abre ao Orçamento
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Sa·
úde, crédito suplementar no valor de R$ 50.107.683,00,
para reforço de dotação consignada no vígentf'l orçamento.

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS
SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO:-DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 17
minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
alfnea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
GEORGE CAMELO MARTIN DE ARRIBAS, ponto nO
12.838, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segun
do Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
aJrnea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
PAULO FERREIRA MARES JÚNIOR, ponto nO
12.234, do cargo de Assessor Técnico de Gabinete
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exerce na Procuradoria Parla
mentar.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Cêmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
aJrnea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOS~
HUMBERTO DE ALMEIDA, ocupante do cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 4.199,
da função comissionada de Assistente de Gabinete
FC-5, do Quadro Permanente da Câ.nara dos Depu
tados, que exercia no Gabinete do Llder do Partido
dos Trabalhadores, a partir de 5 de março do corrente
ano.

Cêmara dos Deputados, 14 de abril de 1999.
Michel Temer, Presidente.

Republicado por ter sardo com incorreção no OCO
de 15-4-99.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9°, item li,
da lei nO 8.112, citada, ALEXANDRE RODRIGUES
PAIVA para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Cêmara dos Deputados, cria
do pelo art. 1° do Ato da Mesa nO 61, de 10 de abril de
1997, combinado com o parágrafo único do art. 1° do
Ato da Mesa nO 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Cêmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
allnea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9°, item \I,
da Lei nO 8.112, citada, JÚLIO AUGUSTO SILVEIRA
DE SOUZA para exercer, no Gabinete do Primeiro
Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de
Pessoal da Cêmara dos Deputados, criado pelo art.
1° do Ato da Mesa nO 10, de 29 de março de 1995,
combinado com o parágrafo único do art. 1° do Ato da
Mesa nO 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Cêmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
allnea 8, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9°, item \I,
da Lei nO 8.112, citada, MARIA ELlZABETH ROCHA
PIRES para exercer, no Gabinete do Segundo Vi
ce-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Cêmara dos Deputados, criado pelo art. 1° do Ato da
Mesa nO 165, de 13 de setembro de 1989, combinado
com o parágrafo único do art. 1° do Ato da Mesa nO 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Cêmara dos Deputados, 5.de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conf'err o art. 1°, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nO ' ~8 de junho "le
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1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Docu-
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9°, item li, mentação e Informação Legislativa, Padrão 45, ponto
da Lei nO 8.112, citada, PAULO FERREIRA MARES nO 2.822, para exercer, a partir de 30 de junho do cor-
JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Líder do Parti- rente ano, no Centro de Documentação e Informação,
do da Social Democracia Brasileira, o cargo de Assis- a função comissionada de Assistente de Pesquisa e
tente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro de Tramitação, FC-5, do Quadro de Pessoal da Câmara
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo art. dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO 19, de 29
2° do Ato da Mesa nO 2, de 24 de fevereiro de 1999. de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. - Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. -
Michel Temer, Presidente. Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
allnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nO 21, de 1992, ADAIR DA SILVA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis
ta Legislativo - atribuição Técnico em Documentação
e Informação Legislativa, Padrão 45, ponto nO 1.985,
para exercer, a partir de 30 de junho do corrente ano,
no Centro de Documentação e Informação, a função
comissionada de Assistente de Pesquisa e Tramita
ção, FC-5, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criada pelo Ato da Mesa n° 19, de 29 de ju
nho de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
allnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art. 13
da Resolução nO 21, de 1992, EUCLIDES FERREIRA
DE SOUZA, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,
Padrão 45, ponto nO 2.841, para exercer, a partir de 30 de
junho do corrente ano, no Centro de Documentação e
Informação, a função comissionada de Assistente de
Pesquisa e Tramitação, FC-5, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO 19,
de 29 de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
allnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n° 21, de 1992, FRANCISCO JOSÉ
CÉSAR, ocupante de cargo da Categoria Funcional

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nO 21, de 1992, HELOISA HELENA
SILVA COELHO ANTUNES, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Operador de Máquinas, Padrão 30, ponto nO
5.228, para exercer, a partir de 30 de junho do corren
te ano, no Centro de Documentação e Informação, a
função comissionada de Assistente de Pesquisa e
Tramitação, FC-5, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO 19, de 29
de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe oonfere oalt. 1°, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve de
signar por acesso, na forma do alt. 13 da Resolução nO 21,
de 1992, JOSÉ CICERO PEREIRA DIAS, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto nO
2.586, para exercer, a partir de 30 de junho do oorrente ano,
no centro de Documentação e Infonnação, a função comis
sionada de Assistente de Pesquisa e Tramitação, FG-5, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo
Ato da Mesa nO 19, de 29 de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
allnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n° 21, de 1992, KÁTIA DANIELLA
BEZERRA CASTELO BRANCO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Pa-
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drão 24, ponto n° 5.978, para exercer, a partir de 30 comissionada de Assistente de Pesquisa e Tramita-
de junho do corrente ano, nó Centro de Documenta- ção, FC-5, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
ção e Informação, a função comissionada de Assis- putados, criada pelo Ato da Mesa nO 19, de 29 de ju-
tente de Pesquisa e Tramitação, FC-5, do Quadro de nho de 1999.
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. -
da Mesa nO 19, de 29 de junho de 1999. Michel Temer, Presidente.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n° 21, de 1992, MARIA JOSÉ
ALVES, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislati
va, Padrão 45, ponto n° 3.027, para exercer, a partir
de 30 de junho do corrente ano, no Centro de Docu
mentação e Informação, a função comissionada de
Assistente de Pesquisa e Tramitação, FC-5, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada
pelo Ato da Mesa nO 19, de 29 de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea
a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 dejunho de 1990, resolve
designar por acesso, na forma do art. 13 da Resolução nO
21, de 1992, NOEMI DE MEDEIROS BORGES, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnico Legislativo, Padrão 45, ponto nO 3.080,
para exercer, a partir de 30 de junho do corrente ano, no
Centro de Documentação e Informação, a função
comissionada de Assistente de Pesquisa e Tramitaçao,
Fe-5, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criada pelo Ato da Mesa nO 19, de 29 de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
arrnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n° 21, de 1992, RÓBINSON
TAVARES DE ARAÚJO, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Operador de Máquinas, Padrão 30, ponto nO 4.251,
para exercer, a partir de 30 de junho do corrente ano,
no Centro de Documentação e Informação, a função

O Presidente da Câmara do~ Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a,
do Aro da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve desig
nar CORIOLANO PINHEIRO LIMA FILHO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnico Legislativo, Padrêo 45, ponto nO 1.975, 20
substituto do Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal
Trabalhista, FC-6, da Coordenação de Pagamento de Pes
soa', do Deparlamento de Pessoa', em seus impedimentos
evenlllais, a partir de 1° de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
arrnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 38 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar FABIOLA ABRAHIM
SANTORO, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Contador, Pa
drão 42, ponto nO 5.279,1 8 substituta do Diretor, FC-7,
da Coordenação de Contabilidade, do Departamento
de Finanças, em seus impedimentos, no periodo de
26 a 30 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1°, item I,
arrnea a, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar GERSON GUIMARÃES
JÚNIOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Contador, Padrão
41, ponto nO 5.707, 19 substituto do Chefe do Serviço
de Pagamento de Deputados, FC-6, da Coordenação
de pagamento de Pessoal, do Departamento de Pes
soal, em seus impedimentos eventuais, a partir de 1°
de julho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Gamara dos Deputados, no uso
dasatribuiçõesque lheconfere oart 1°, item I, alfneaa, do
Ato da Mesa n°205, de28 de junho de 1990, eoart 38 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve desig
nar, JOSÉ. SIMÃODE CARVALHO, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
TécniCo Legislativo, Padrao 45, ponto nO 1.253, 1° substi
~'do DiretOr, FC.7, da Coordenação de Registro Par1a
~re cadastro Funcional, do Departamento de Pes
soal, em seus impedimentos, no penado de 19 a 30 deju
lho'do corrente áno.

Câmara dos Deputados, 5 de agosto de 1999. 
Mlcl;lel'Temer, Presidente.

COMISSOES

ATA DA COMISSÃO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇAo

Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária,
realizada em 5 de agosto de 1999

Aos cinco dias do mês de agosto de mil nove
centos e noventa e nove, às onze horas e sete minu
to~J,no Plenário 1do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, sob a Presidência do
Senhor Deputado José Carlos Aleluia, estando pre
sentes os Senhores Membros Titulares, Deputados
Inaldo Leitão e José Roberto Batochio, Vi
ce-Presidentes, André Benassi, AntOnio Carlos Bis
caia, Ary Kara, Augusto Farias, Cezar Schirmer, Darci
Coelho, FelTlando Coruja, Geraldo Magela, Gerson
Peres, lédio Rosa, José AntOnio, José Dirceu, Léo
AJcantara, Luiz AntOnio Fleury, Marcelo Déda, Marcos
Rolim, Moroni Torgan, Ney Lopes, Osmar Serraglio,
Paulo Magalhães, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir
Pires, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra e os Senho
res Membros Suplentes, Deputados AntOnio do Valle,
Celso· Russomanno, Cláudio Cajado, Jair Bolsonaro,
luis Barbosa e Pompeo de Mattos. Deixaram de re
gistrar sua presenças os Senhores Membros Titula
res, Deputados AntOnio Carlos Konder Reis, Bispo
Rodrigues, Caio Riela, Ciro Nogueira, Edmar Moreira,
Edyar,do Paes, Freire Júnior, Ibraim Abi-Ackel, Jaime
Martins, Jutahy Júnior, Luciano Bivar, Mendes Ribeiro
Filho, Moreira Ferreira, Mussa Demes, Nair Xavier
L()bo, Nelson Otch e Ricardo Fiúza. Abertura: Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente de
clarou aberta a reunião. Ordem do Dia: 1) Redação
Final do Projeto de Lei nO 3.468-0/97, do Senhor

Agosto de 1999

Ubiratan Aguiar - que "altera o inciso VIII do art. 5° e
acrescenta parágrafo ao art. 6° da Lei nO 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que institui o Programa Nacio
nal de Apoio à Cultura - PRONAC". Relator: Ney Lo
pes. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a redação final por unanimudade. Em seguida, O Se
nhor Presidente informou que seria dada continuida
de ao depoimento do Deputado Hildebrando Pascoal,
iniciado na reunião anterior, concernente ao Offcio nO
844-P/99 do Supremo Tribunal Federal, que solicita à
Casa licença para processar o Depoente. O Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Robson
Tuma para que procedesse à inquirição do Deputado

Hildebrando Pascoal. O Deputado Robson Tuma,
após apresentar nomes de diversas pessoas, fez
várias indagações ao Depoente, dentre elas se este
conheciâ aquelas pessoas, qual seria o grau de re
lacionamento deles com aquelas que afirmou co
nhecer, e se o Depoente tinha conhecimento de que
algumas pessoas citadas estavam envolvidas com o
tráfico de entorpecentes e diversos outros crimes,
tais como homicfdio. O Deputado Hildebrando Pas
coal respondeu a todas as indagações e acrescen
tou que não havia qualquer prova sobre o seu rela
cionamento com criminosos. Nesse momento assu
miu a Presidência o Deputado José Roberto Bato
chio. Após apresentar diversos bilhetes de autoria
do Depoente, os quais continham solicitações a poli
ciais militares para que concedessem transito livre
a criminosos condenados, o Deputado Robson
Tuma indagou se o Depoente tinha alguma explica
ção a dar a esse respeito. O Deputado Hildebrando
Pascoal afirmou que, como todo candidato, havia
expedido milhares de bilhetes fazendo solicitações
em favor de diversas pessoas; que considerava tal
atitude praxe entre os candidatos a eleições e que
não tinha conhecimento de que qualquer daquelas
pessoas fosse criminosa. O Dr. Eri Varella, advoga
do do Depoente, requereu fossem apresentadas fita
de vfdeo e testemunhas citadas na reunião anterior.
O Senhor Presidente respondeu que o requerimento
seria posteriormente consiqerado pelo Relator. O
Deputado Inaldo Leitão soliéitou a juntada das cópi
as dos bilhetes apresentados pelo Deputado Rob
son Tuma aos autos do processo, o que foi concedi
do pelo Senhor Presidente. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Deputado AntO
nio Carlos Biscaia, que fez diversas indagações a
respeito da provável participação do Depoente em
diligência realizada no estado do Piauf, com o obje
tivo de capturar o assassino do irmão deste. O De
putado Hildebrando Pascoal respondeu negativa-
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Ao Deputado BADU PICANÇO
Projeto de Lei n° 1.011/99 - do Sr. Enio Bacci

que "dispõe sobre o aceso dos consumidores às ins
talações de manuseio e preparo de alimentação nos
restaurantes, hotéis, motéis, bares, lanchonetes e si
milares e dá outras providências".

Ao Deputado CELSO RUSSOMANNO
Projeto de Lei nO 1.045/99 - do Sr. Marcelo Barbieri

- que "dispõe sobre o pagamento dos serviços fomecidos
por empresas concessionários de serviços públicos".

Ao Deputado EUNlclO OLIVEIRA
Projeto de Lei nO 2.796-A/97 - do Sr. Valdeci Oli

veira - que "dispõe sobre o uso do Bromato de Potás
sio na farinha e nos produtos de panificaçêo".

Ao Deputado JORGE TADEU MUDALEN
Projeto de Lei nO 3.909/97 - do Sr. Inácio Arruda

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de indenizaçêo
por atraso na entrega de imóvel em construção".

Ao Deputado JOSÉ BORBA
Projeto de Lei nO 999/99 - do Sr. Ronaldo Vas

concellos - que "dispõe sobre a concessão de condi
ções especiais de crédito para empresas que irivesti
rem na reduçêo e tratamento de reslduos poluentes".

Ao Deputado LUCIANO PIZZATTO
Projeto de Lei n° 841/99 - do Sr. Robson Turna

que "dispõe sobre a denominaçêo de medicamentos a
ser utilizada em prescriçOes de médicos e OOontóI09os".

Ao Deputado PAULO BALTAZAR
Projeto de Lei nO 693/99 - do Sr. João Henrique

- que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991,
Lei do Inquilinato, nos dispositivos que menciona".

(Apensado: PL nO 726/99)
Ao Deputado PAULO DE ALMEIDA
Projeto de Lei nO 893/99 - do Sr. Fernaildo.M~r

roni - que "dispõe sobre a criação do Cadastro Umco
Nacional da Telefonia Móvel Celular e dá outras provi
dências".

Ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS
Projeto de Lei nO 990/99 - do Sr. Jair Meneguelli

- que "dispõe sobre a produção de cloro e dá outras
providências".

Sala d~ Comissão, 5 de agosto de 1999. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário. . .
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mente. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a palavra ao Deputado Moroni Torgan, que fez di- COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
versas indagações ao Depoente, dentre elas se MEIO AMBIENTE E MINORIAS
este considerava inimigo seu o ex-desembargador
Jersey Pacheco Nunes, se tinha conhecimento do O Deputado FLÁVIO DERZI, Presidente desta
envolvimento do referido ex-desembargador com Comissão, fez a seguinte:
determinado traficante de entorpecentes, e se tinha DistribuiÇão 16/99
ciência de que o Sargento Alex Fernandes Borges,
empregado do Depoente por dez anos, era um dos
principais traficantes de entorpecentes no Estado do
Acre. O Deputado Hildebrando Pascoal respondeu
negativamente a todas as indagações. O Deputado
Moroni Torgan, relembrando pronunciamento do De
putado Caio Riela na reunião anterior, sugeriu, dian
te das alegações do Deputado Hildebrando Pascoal
de existência de provas de sua inocência, que este
manifestasse positivamente à concessão da licença
ao Supremo tribunal Federal para processá-lo. O Dr.
Eri Varella levantou questão de ordem denunciando
que determinado assessor de testemunha da acusa
çêo na CPI do narcotráfico estaria enviando aos
Deputados presentes no plenário perguntas
pré-elaboradas dirigidas ao Depoente. O Senhor
Presidente indeferiu a questão de ordem sob a ale
gaçêo de que os Parlamentares possulam plena li
berdade, nos limites da lei, para obter informações
de quem quer que fosse, tendo a busca da verdade
"real" como principio. Nesse momento o Deputado
José Carlos Aleluia reassumiu a Presidência. Em
seguida, Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Deputado Marcelo Déda, que afirmou que aquela
reunião objetivava a apreciação do pedido de licen
ça do STF para processar o Deputado Hildebrando
Pascoal pelos crimes de desacato, resistência e por
te ilegal de arma, e asseverou que esse depoimen
to, no que se referia a assuntos atinentes à CPI do
narcotráfico, seria oportuno, na medida em que au
xiliasse a formação da convicção dos parlamentares
em relaçêo ao pedido do STF. Em seguida, o Depu
tado Marcelo Déda procedeu à formulação de inda
gações concernentes ao mandado de busca e apre
ensêo na residência do Depoente, que foram pron
tamente respondidas. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
reunião às quatorze horas e quatorze minutos, con
vocando outra para a próxima terça-feira, às quator
ze horas. E, para constar, eu, Sérgio Sampaio Con
treiras de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata,
que, depois de aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e encaminhada à publicaçêo no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente.
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Roraima
Airton Cascavel ..•••..•••••.•••. PPS
Alceste Almeida ••.••••••••••..•. PMDB
Almir Sá•••••••••.•••••••••••••. PPB
Elton Rohnelt ••••••••••••••••••• PFL
Francisco Rodrigues ••••••••••••• PFL
Luciano Castro .••.•••••••.•••••• PSDB
Luis Barbosa•••••••..••••••••••• PFL
Robério Araújo ••••.••••••••••••• PL

Amapá
Antonio Feijão •.••...•••••••.•.• PSDB
Badu Picanço •.••••••..•..••.•••. PSDB
Dr. Benedito Dias ••••••••••.•••• PFL
Eduardo Seabra .••••••••••••••••• PTB
Evandro Milhomen••••.••••••.••.• PSB
Fátima Pelaes ••••••••••••••••••• PSDB
Jurandil Juarez ••••••••••••••••• PMDB
Sérgio Barcellos•••••.•.•••••••• PFL

Pará
Anivaldo Vale ••••••••••••••••••• PSDB
Babá .••.•••.•...•..•..•..•...•.. PT
Deusdeth Pantoja .•••.••••••••••• PFL
Elcione Barbalho •••••••••••••••• PMDB
Gerson Peres ••••••••••••••••••••PPB
Giovanni Queiroz ••••.••.•••.•••• PDT
Jorge Costa ••••••••••••••••••••• PMDB
José Priante ....•.•.•••..•....•• PMDB
Josué Bengtson ••••••••••••.••••• PTB
Nicias Ribeiro .••••••••••••••••• PSDB
Nilson Pinto ...•.•••.•.••..•.••• PSDB
Paulo Rocha .•••.•.••.•••••••••.• PT
Raimundo Santos •.••.•••••••••••• PFL
Renildo Leal ..•...•.•••••••••••• PTB
Valdir Ganzer •.••••••••••••••••• PT
Vic Pires Franco •..••.••.••••••• PFL
Zenaldo Coutinho••.....•..••.••. PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio ..••.•••.•..•••••PSDB
Átila Lins ••.•.••...••••••••••••PFL
Francisco Garcia •••••••••••••••• PFL
José Melo ••••••••••••••••••••••• PFL
Luiz Fernando ••••••••••••••••••• PPB
Pauderney Avelino ••••••••••••••• PFL
Silas Câmara ••.••.•.••.•••••.••• PFL
Vanessa Grazziotin .••.••.•.••••• PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz ••••••.•.••.•••••.• PDT
Carlos Cury .••.••••.••••.•••..•• PPB
Confúcio Moura ••••••••••••••••••PMDB
Euripedes Miranda •••••••.••••••• PDT
Expedito Júnior ••••••••••••••••• PFL
Marinha Raupp ••••••••••••••••••• PSDB
Nilton Capixaba .••.•••.••••••••• PTB
Sérgio Carvalho •••••••.••••••••• PSDB

Acre

Hildebrando Pascoal ••••••••••••• PFL
Ildefonço Cordeiro .•...•..••..••PFL
João Tota ••••••••..•.•••••.•...• PPB
Márcio Bittar••••••••••.•••••••• PPS
Marcos Afonso ••••••••••••••••.•• PT
Nilson Mourão ••••••••••••••••••• PT
Sérgio Barros ••••••••••••••••••• PDT
Zila Bezerra•••••••.••••••.••••• PFL

Tocantins "
Antônio Jorge ••••••••••• '•••••••• PFL
Darci Coelho .••••••••••••••.••••PFL
Freire Júnior ••••••.•.••.•....•• PMDB
Igor Avelino ••••••••••.•••••...• PMDB
João Ribeiro •••••••••••••••••••• PFL
Osvaldo Reis •••••••••••••••••••• PMDB
Pastor Amarildo .•.•••••••.••••••PPB
Paulo Mourão •••••••••••••••••••• PSDB

Maranhão
Albérico Filho•••.•••••••••••••• PMDB
Antonio Joaquim Araújo ••••••.••• PPB
Cesar Bandeira •••••••••••••••••• PFL
Costa Ferreira .......••••.••.•.. PFL
Eliseu Moura ••..•.•.••••••.••••. PPB
Francisco Coelho •••••••••••••••• PFL
Gastão Vieira •••••.••••••••••••• PMDB
João Castelo ••••••••..•••••••••• PSDB
José Antonio •••••••••••••••••••• PSB
Mauro Fecury•••....•..•••.•••••. PFL
Neiva Moreira •••.••••••.••••••.• PDT
Nice Lobão ••.••••••••••••••••••• PFL
Paulo Marinho .•..•...••••••••••• PFL
Pedro Fernandes ••••••...••.••••• PFL
Pedro Novais .•.•••••.••••••••••• PMDB
Remi Tr1fita ••••..•••.••••••••••• PL
Roberto Rocha ••••••••.•••••••••• PSDB
Sebastião Madeira ••••••••.••.••• PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ••.••••.••••••..•• PSDB
Almeida de Jesus .••..•..•••.••.• PL
Aníbal Gomes •••.••••••••••.••••• PMDB
Antonio Cambraia ••••••••••••••••PMDB
Arnon Bezerra ••••••••••.••••••.• PSDB
Chiquinho Feitosa••••••••••••••• PSDB
Eunício Oliveira•••••••••••••••• PMDB
Inácio Arruda ••••.•••..•••••..•• PCdoB
José Linhares •••••.••.•••.•••••. PPB
José Pimentel •••••••••••••.•••.• PT
Léo Alcântara •.•....••.•..••••.•PSDB
Manoel Salvíano .•••••.•.•..•.••. PSDB
Marcelo Teixeira•••••••••••••.•• PMDB
Moroni Torgan••••••••••••••••••• PSDB
Nelson otoch••••••.••••••••••••• PSDB
Pinheiro Landim••••••••••••••••• PMDB
Raimundo Gomes de Matos •••.•••.• PSDB
Roberto Pessoa •••••••••••••••••• PFL
Rommel Feijó ••••.•••••••••.••••• PSDB



Sérgio Novais ..•••••••••••..•••• PSB
Ubiratan Aguiar ...•...•••.•••••. PSDB
Vicente Arruda •.••..•.•••••••••. PSDB

Piauí
Atila Lira .•.••.•.•...••.••••••• PSDB
B. Sá •..•..•...••..•••..••••.••• PSDB
Ciro Nogueira ••.•••••.•.••.••••• PFL
Heráclito Fortes •••••••••••••••• PFL
João Henrique ...•.•.•.•••.••..•. PMDB
Marcelo Castro •••••.•••••••••••• PMDB
Mussa Demes .•••••••••••••••••••• PFL
Paes Landim•..............•.•••. PFL
Themístocles Sampaio ••••••••••.• PMDB
Wellington Dias .••..••••••.•••.•PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina .........•...••••••• PMDB
Betinho Rosado •.•••••••••••••••• PFL
Henrique Eduardo Alves ..•••••••• PMDB
Iberê Ferreira ••..•••••••••.•.•• PPB
Laire Rosado ••••••••.••••••••••• PMDB
Lavoisier Maia •.......•.••..•••• PFL
Múcio Sá ..•••••.•••.....•.•••••• PMDB
Ney Lopes ....•.•.•••••••••••.•.• PFL

Paraíba
Adauto Pereira .•.••••••••••••••• PFL
Armando Abílio •.•••...•••••••••• PMDB
Avenzoar Arruda ••••••••••..•••.• PT
Carlos Dunga••••..•••••••••••••• PMDB
Damião Feliciano ••••••••••.••••• PMDB
Domiciano Cabral ..•••••.•••••••• PMDB
Efraim Morais •.....••••••..•••.. PFL
Enivaldo Ribeiro •.••.••••••••••. PPB
Inaldo Leitão .•..••..•••...••••. PMDB
Marcondes Gadelha ••.•••••••••••• PFL
Ricardo Rique •.•.••••.•••••••••. PMDB
Wilson Braga•.•••••••.•••••••••• PFL

Pernambuco "
Antônio Geraldo ••••.....••..•••. PFL
Armando Monteiro .•••.••••••••..• PMDB
Carlos Batata ..••••.•.••••••••••PSDB
Clementino Coelho •.....••••.••.• PSB
Dj alma Paes ......••••.••••.••.•• PSB
Eduardo Campos .••••.••••••••••••PSB
Fernando Ferro •.••••••••.•••••••PT
Gonzaga Patriota•••.•••••••••••• PSB
Inocêncio Oliveira•••••••••••••• PFL
João Colaço ...••.•••.••.••.•••.. PMDB
Joaquim Francisco .•••••..••••••• PFL
Joel de Hollanda •••••••••••••••• PFL
José Chaves ..•••••.•.•.•••.•.••• PMDB
José Mendonça Bezerra ...•••••••• PFL
José Múcio Monteiro.~••.•••••••• PFL
Luciano Bivar ••••••••••••••••••• PSL
Luiz Piauhylino ••••••••••••••••• PSDB
Marcos de Jesus ••••••••••••••••• PST
Osvaldo Coelho ..•••••.••.••..••. PFL

Pedro Corrêa•••••••••••••••••••• PPB
Pedro Eugênio ••••••••••••••••••• PSB
Ricardo Fiuza ••••••••••••••••••• PFL
Salatiel Carvalho ••••••••••••••• PMDB
Sérgio Guerra ••••••••••••••••••• PSDB
Severino Cavalcanti •••••••••••.• PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro ••••••••••••••• PTB
Augusto Farias •••••••••••••••••• PPB
Givaldo Carimbão •••••••••••••••• PSB
Helenildo Ribeiro ••••••••••••••• PSDB
João Caldas PMN
José Thomaz Nonô •••••••••••••••• PFL
Luiz Dantas •••••••••• ·••••••••••• PSD
Olavo Calheiros ••••••••••••••••• PMDB
Regis Cavalcante •••••••••••.•••• PPS

sergipe
Augusto Franco •••••••••••••••••• PSDB
Cleonânéio Fonseca•••••••••••••• PPB
Ivan Paixão ••••••••••••••••••••• PPS
Jorge Alberto •••..•.•••••••••••• PMDB
José Teles •••••••••••••••••••••• PSDB
Marcelo Déda•••••••••••••••••••• PT
Pedro Valadares •••.••••••••••••. PSB
Sérgio Reis ••••••••••••••••••••• PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz ••••••••••••••••••• PFL
Claudio Cajado•••••••••••••••••• PFL
Coriolano Sales ••••••••••••••••• PDT
Eujácio Simões •••••••••••••••••• PL
Félix Mendonça •••••••••••••••••• PTB
Francistônio Pinto •••••••••••••• PMDB
Geddel Vieira Lima •••••••••••••• PMDB
Geraldo Simões •••••••••••••••••• PT
Gerson Gabrielli •••••••••••••••• PFL
Haroldo Líma •••••••••••••••••••• PCdoB
Jaime Fernandes ••••••••••••••••• PFL
Jairo Azi ••••••••••••••••.•••••• PFL
Jairo Carneiro •••••••••••••••••• PFL
Jaques Wagner ••••••••••••••••••• PT
João Almeida •••••••••••••••••••• PSDB
João Leão••••••••••••••••••••••• PSDB
Jonival Lucas Junior PPB
Jorge Khoury•••••••••••••••••••• PFL
José Carlos Aleluia ••••••••••••• PFL
José Lourenço ••••••••••·••••••••• PFL
José Rocha•••••••••••••••••••••• PFL
José Ronaldo •••••••••••••• ,•••••• PFL
Jutahy Junior ••••••••••••••••••• PSDB
Leur Lomanto •••••••••••••••.••.•• PFL
Luiz Moreira •••••••••••••••••••• PFL
Manoel Castro ••••••••••••••••••• PFL
Mário Negromonte ••••••••••• ~ •••• PSDB
Nelson Pellegrino ••••••••••••••• PT
Nilo Coelho••••••••••••••••••••• PSDB
Paulo Braga••••••••••••••••••••• PFL



Paulo Magalhães •••••-•••••••••••• PFL
Pedro Irujo ••••••••••••••••••••• PMDB
Reginaldo Germano ••••••••••••••• PFL
Roland Lavigne ••••.••••••••••..• PFL
Saulo Pedrosa ••••••••••••••••••• PSDB
Ursicino Queiroz •••••••••••.•••• PFL
Waldir Pires •••••••••••••••••••• PT
Walter Pinheiro ••••••••••••••••• PT
Yvonilton Gonçalves ••••••••••••• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas •••••••••••••••••••• PSDB
Aécio Neves ••••••.•••••••••••••• PSDB
Antônio do Valle •••••••••••••••• PMDB
Aracely de Paula•••••••••••••••• PFL
Bonifácio de Andrada •••••••••••• PSDB
Cabo Júlio .••••••••••••••••••••• PL
Carlos Melles ••••••••••••••••••• PFL
Carlos Mosconi •••••••••••••••••• PSDB
Cleuber Carneiro•••••••••••••••• PFL
Custódio Mattos ••••••••••••••••• PSDB
Danilo de Castro ••.••.•••••••••• PSDB
EdInar Moreira ••••••••••••••••••• PPB
Eduardo Barbosa ••••••••••••••••• PSDB
Eliseu Resende •••••••••••••••••• PFL
Fernando Diniz •••••••••••••••••• PMDB
Gilmar Machado •••••••••••••••••• PT
Glycon Terra Pinto •••••••••••• ~.PMDB

Hélio Costa ••••••••••••••••••••• PMDB
Herculano Anghinetti •••••••••••• PPB
Ibrahim Abi-ackel •••••••••••.••• PPB
Jaime Martins ••••••••••••••••••• PFL
João Fassarella••••••••••••••••• PT
João Magalhães ••••••••••••••••••PMDB
João Magno •••••••••••••••••••••• PT
José Militão •••••••••••••••••••• PSDB
Lael Varella •••••••••••••••••••• PFL
Lincoln Portela••••••••••••••••• PST
Márcio Reinaldo Moreira ••••••••. PPB
Marcos Lima••••••••••••••••.•••• PMDB
Maria do Carmo Lara ••••••••••••• PT
Maria Elvira•••••••.•••••••.•••• PMDB
Mário de Oliveira••••••.••.••.•• PMDB
Narcio Rodrigues •••••••••••••••• PSDB
Nilmário Miranda ••••••••••-••••••PT
Odelmo Leão •••••••••••••••• ·••••• PPB
Olímpio Pires ••••••••••••••••••• PDT
Osmânio Pereira•••.••••••••••••• PMDB
Paulo Delgado ••••••••••••••••••• PT
Philemon Rodrigues •••••••••••••• PMDB
Rafael Guerra ••••••••••••••••••• PSDB
Roberto Brant ••••••••••••••••••• PFL
Romel Anizio •••••••••••••••••••• PPB
Romeu Queiroz ••••••••••••••••••• PSDB
Ronaldo Perim••••••••••••••••·••• PMDB
Ronaldo Vasconcellos ••••••••_.; ••• PFL
Saraiva Felipe•••••••••••.•••••• PMDB

Sérgio Miranda•••••.•••••••••••• PCdoB
silas Brasileiro ••••••••.••••••• PMDB
Virgílio Guimarães ..•••.••.••••• PT
Vittorio Medioli ••.•.•••.•..••.. PSDB
Walfrido Mares Guia ••.•••.•••••• PTB
Zaire Rezende •••••••••..••.•..•• PMDB
Zezé Perrella••••••••••••••••.•• PFL

Espirito Santo ~

Aloizio Santos •••••.••.•.••••••• PSDB
Feu Rosa •.•••••••••••••••••••.•• PSDB
João Coser •••••••••••••••••••••• PT
José Carlos Elias .••.•..•.•..••. PTB
Magno Malta •.••••..••.••••••.••• PTB
Marcus Vicente ••••••••.••••••••• PSDB
Max Mauro •..•..•..••.•.....••••• PTB
Nilton Baiano ••••••••.•••••.•••• PPB
Rica~do Ferraço ••••••••••••••••• PSDB
Rita Camata ••••••••••••••••• ~; •• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ••••.•••••••••••• PPB
Aldir CabraL ...•..••...••..•.•. PFL
Alexandre Santos ••••••••••.•.••. PSDB
Almerinda de Carvalho ••••••••••• PFL
Antonio Carlos Biscaia•••.•..•.• PT
Arolde de Oliveira ••.••.•••••••• PFL
Ayrton Xerêz •••••••••••••••••••• PSDB
Bispo Rodrigues ••••••••••••••••• PL
Carlos santana •••••••••••••••••• PT
Celso Jacob ••••••••••••••••••••• PDT
Coronel Garcia•••.••...••.••••.• PSDB
Dino Fernandes •.•••••••.•••••••• PSDB
Dr. Heleno•••.•••••••••••••••••• PSDB
Eber Silva•••••••••.•••••••.•••• PDT
Eduardo Paes •••••••••••••••.•••• PFL
Eurico Miranda .•••••••.•••••••••PPB
Fernando Gabeira •••••••••••••••• PV
Fernando Gonçalves •••••••••••••• PTB
Iédio Rosa•••.••.••••.•.••.••••• PMDB
Jair Bolsonaro•••••••••••••.•••• PPB
Jandira Feghali .•••••••••••••••• PCdoB
João Mendes .••.•.••.•..•.••••..• PMDB
João Sampaio •.••••••....•.•••••. PDT
Jorge Wilson•••••••.•••••••••••• PMDB
José Carlos Coutinho •••••.•••••• PFL
Laura Carneiro •••••.•••••••••••• PFL
Luis Eduardo •••••••••••••••••••• PSDB
Luiz Ribeiro ••.••••••. ·•••••..••. PSDB
Lui z Sérgio ••••••••••.•••••••••• PT
Mareio Fortes ••••••••••••••••••• PSDB
Mattos Nascimento ..••...•.•.•.•• PMDB
Milton Temer .••••.•.•••••..••••• PT
Miriam Reid•••••••••••••••••••••PDT
Miro Teixeira •.•••••••••••••••••• PDT
Pastor Valdeci Paiva•••••••••••• PST
Paulo Baltazar•••••••••••••••••• PSB
Paulo d~ ~eida.••...••••••.•.•PPB



Paulo Feij6 •••••••••••••••..•••. PSDB
Ricardo Maranhão •••• ~ ••••••••••• PSB
Roberto Jefferson••••••••••••••• PTB
Rodrigo Maia •••••••.••••.••••••• PFL
Ronaldo Cezar Coelho •••••••••••• PSDB
Rubem Medina ••••••• ',' ••••••••••• PFL
Simão Sessim•••••••••••••••••••• PPB
Vivaldo Barbosa ••••••••••••••••• PDT
Wanderley Martins ••••••••••••••• PDT

São Paulo
Alberto Goldman••••••••••••••••• PSDB
Alberto Mourão •••••.•••••••••••• PMDB
Aldo Rebelo ••••••••••••••••••••• PCdoB
Aloizio Mercadante •• ~ ••••••••••• PT
André Benassi. •.•.••••••••••••.•. PSDB
Angela Guadagnin •••••••••••••••• PT
Antonio Carlos Pannunzio •••••••• PSDB
Antonio·Kandir •••••••••••••.••••PSDB
Antonio Palocci ••••••••••••••••. PT
Arlindo Chinaglia••••••••••••••• PT
Arnaldo Faria de Sá .•.•••••••••• PPB
Arnaldo Madeira ••••••.•••••••••• PSDB
Ary Kara •••••••••••••••••••••••• PPB
Bispo Wanderval ••••.•••••••••••• PL
Celso Giglio •••••••••••••••••••• PTB
Celso Russomanno •••••••••••••••• PPB
Clovis Volpi ••••••••.••••••••••• PSDB
Corauci Sobrinho •••••••••••••••• PFL
Cunha Bueno ••••••••••••••••••••• PPB
De Velasco ••.••••••••••..•.•••.• PST
Delfim Netto •••••••••••••••••••• PPB
Dr. Hélio •••••••••.••••••••••••• PDT
Duilio Pisaneschi ••••••••.•.•••• PTB
Edinho Araújo ••••••••••••••••••• PMDB
Eduardo Jorge ••••••••••••••••••• PT
Emerson Kapaz ••••••••••••••••••• PSDB
Evilásio Farias ••••••••••••••••• PSB
Fernando Zuppo •••••••••••••••••• PDT
Gilberto Kassab ••••••••••••••••• PFL
Iara Bernardi ••••••••••••••••••• PT
Jair Meneguelli ••••••••.•••••.•• PT
João Herrmann Neto ••••••...••••• PPS
João Paulo •••••••••••••••••••••• PT
Jorge Tadeu Mudalen••••••••••••• PMDB
José de Abreu••••••••••••••••••• PSDB
José Dirceu••••••••••••••••••••• PT
José Genoino .••••••.•.••••••••••PT
José Machado •••••••••••••••••••• PT
José Roberto Batochio ••••••••••• PDT
Julio Semeghini •••••••••••..•••• PSDB
Lamartine Posella••••••••••••••• PMDB
Luiz Antonio Fleury••••••••••••• PTB
Luiza Erundina•••••••••••••••••• PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri •••••••••••••••• PMDB
Marcos Cintra ••••••••••••••.•.•• PL

Medeiros ••••••••.••••••..••••••• PFL
Michel Temer •••••••••••••••••••• PMDB
Milton Monti ••••.•••••.••••••••• PMDB
Moreira Ferreira •..•.•••..•..••. PFL
Nelo Rodolfo •.••• · PMDB
Nelson Marquezelli •••....•••.••• PTB
Neuton Lima•••.••••••••••••••••• PFL
Paulo Kobayashi •••••••••••••••••PSDB
Paulo Líma•••••••••••••••••••••• PMDB
Professor Luizinho •••••••••••••• PT
Ricardo Berzoini •••••••••••••••• PT
Ricardo Izar•.••••••••••••••.••• PMDB
Robson Tuma .•••••••••••••••••••• PFL
Rubens Furlan••••••••••••••••••• PFL
Salvador Zimbaldi .•.•••.•.•••..• PSDB
Sampaio Dória .••••••••••.•.••••. PSDB
Silvio Torres ••••••••••••••••••• PSDB
TeIma de Souza .••••••••••••••••• PT
Vadão Gomes ••••••••••••••••••••• PPB
Valdemar Costa Neto •••••••••••••PL
Wagner Salustiano .••.•••.••••... PPB
Xico Graziano ••••.••••.••••••••• PSDB
Zé índio •••••••••••••••••••••••• PMDB
Zulaiê Cobra•.•••••••••...•••... PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro .•••••.•••••••••PFL
Lino Rossi •••.••••••.••..•.•••.• PSDB
Murilo Domingos •••.••••••••••••• PTB
Pedro Heriry•••.••••••••.•••••••• PSDB
Ricarte de Freitas •••••.•••••••• PSDB
Teté Bezerra•••••••.••••.•.••••• PMDB
Welinton Fagundes .••••.•.••..•.• PSDB
Wilson Santos .•••••••••••••••••• PMDB

Distrito Federa1
Agnelo Queiroz •••••••••••••••••• PCdoB
'Alberto Fraga••••••••••••••••••• PMDB
Geraldo Magela •••••••••••••••••• PT
Jorge Pinheiro••.••.•.••.••••••. PMDB
Maria Abadia •••.•••••••.•••••••• PSDB
Paulo Octávio •••••••••••.••••••• PFL
.Pedro Celso•.••••••••••.•••••••. PT
Ricardo Noronha•....••••••.•.... PMDB

Goiás
Barbosa Neto •••••••••••••••••••• PMDB
Euler Morais •••••••••••••••••••• PMDB
Geovan Freitas ••••••••••••••••••PMDB
Jovair Arantes •..••••••.••.••••• PSDB
Juquinha ••••••• '.•.•••••••••••••• PSDB
Lidia Quinan•..••.••.••••••••••. PSDB
Lúcia Vânia ••..••••••••••••••••• PSDB
Luiz Bittencourt••••••••••••••••PMDB
Nair Xavier Lobo •••••••••••••••• PMDB
Norberto Teixeira••••••••••••••• PMDB
Pedro Canedo •••••••••••••••••••• PSDB
Pedro Chaves •••••••••••••••••••• PMDB
Pedro Wilson .•••••••...•.•....•• PT



Roberto Balestra•.••..•.••..•..• PPB
Ronaldo Caiado ••••••.••••••••••. PFL
Vilmar Rocha •••...••..•••...•••• PFL
Zé Gomes da Rocha .•.....••.••... PMDB

~to Grosso do Sul
Ben-hur Fer~ira.•••.•...••••.•• PT
Flávio Derzi. ~ •••.•••..••••.••• PMDB
João Grandão ••• ~•••••••••••••••• PT
Marçal Filho •.••.~ .••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano •••.•~ ••••••••.••• PSDB
Nelson Trad••••••••• ~•••••.••••. PTB
Pedro Pedrossian ..•••. ~••.••..•. PFL
Waldemir Moka ••.••••••••~ •.••••• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion ..•....••...•••.. PFL
Affonso Camargo .•••..•.•...•••.• PFL
Airton Roveda .••••••••••••••••'•• PFL
Basilio Villani •••••...••..•••.• PSDB
Chico daPrincesa•.•••.••••••••• PSDB
Dilceu Sperafico •••••••••••••••• PPB
Dr. Rosinha .•......•.••.•......• PT
Flávio Arns .......•............• PSDB
Gustavo Fruet •••••..•••••••••••• PMDB
Hermes Parcianello •..••••..••.•• PMDB
Iris Simões ••.•••.•••••••.•••..• PTB
Ivanio Guerra ••.•••..•••..•.•••• PFL
José Borba••.•..•.•...•.....•.•. PMDB
José Carlos Martinez ••••..•••..• PTB
José Janene ••••••••.•••••••••••• PPB
Luciano Pizzatto ......•.......•. PFL
Luiz Carlos Hauly••.•••.•••••... PSDB
Márcio Matos ....••......•..•...• PT
Max Rosenmann•..••.••.•••••••••• PSDB
Moacir Micheletto ••••.•••••••••• PMDB
Nelson Meurer •••••••••••••.••••• PPB
Odílio Balbinotti .•••••••••••••• PSDB
Oliveira Filho ••••••••...••••••• PPB
Osmar Serraglio ......••••...••.. PMDB
Padre Roque ••.•..••.••..•••••..• PT
Ricardo Barros .•••.••.•••••••••• PPB
Rubens Bueno ••••••••••...••.•..• PPS
Santos Filho .•.•...•.••...•..•.. PFL
Valdomiro Meger •.••••••••.•••••• PFL
Werner Wanderer ••••••••.••••.••• PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ••.••• PFL
Carlito Merss •..•..•.•.......•.•PT
Edinho Bez ••.•..•••••.•••.••.•.. PMDB
Edison Andrino •••••.••.••...•••• PMDB
Fernando Coruja ••••.••.••.•••••. PDT
Gervásio Sílva••..••.•••.••••.•. PFL
Hugo Biehl. •••••••.••.•••••••••• PPB
João Matos ••••••.••.•••••.•••••• PMDB
João Pizzolatti ••••••.•••••••••• PPB
José Carlos Vieira •••••.•••••••• PFL
Luci Choinacki •.•............... PT

Pedro Bittencourt .•••••••••••••• PFL
Raimundo Colombo •••••••••••••••• PFL
Renato Vianna ••••• ~ ••••••••••••• PMDB
Serafim Venzon•••••••.••.••.•••• PDT
Vicente Caropreso••••••••••••••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••••••••••••••••••••• PT
Airton Dipp••••••••••••••••••••• PDT
Alceu Collares •••••••••••••••••• PDT
Augusto Nardes •.•••••••••••••••• PPB
Caio Riela •••••••••••••••••••••• PTB
Cezar Schirmer ••••••.•••••••..•• PMDB
Darcísio Perondi •.•••••••••.•••• PMDB
Enio Bacci •••••••••••••••••••••• PDT
Esther Grossi ••••••••••••••••••• PT
Fernando Marroni .••..••••••••.•• PT
Fetter Júnior ••••••••••••••••••• PPB
Germano Rigotto ••• ~ ••••••••••••• PMDB
Henrique Fontana••.••••••••••••• PT
Júlio Redecker .••••••••••••••••• PPB
Luis Carlos Heinze ..•.••.••••••• PPB
Luiz Mainardi ..•.•••...•.••..•.. PT
Marcos Rolim•••••••••••••••••••• PT
Mendes Ribeiro Filho •.•••.•••.•• PMDB
Nelson Marchezan••••••••..•••••• PSDB
Nelson Proença•••••••••••••••••. PMDB
Osvaldo Biolchi .•....•...••••••• PMDB
Paulo José Gouvêa ••••••••••••••• PST
Paulo Paim.••••••••••••••••••••• PT
Pompeo de Mattos ••.••.•••••••••• PDT
Roberto Argenta ••••.•••.•••.•••• PFL
Synval Guazzelli ..•.••..•...•... PMDB
Telmo Kirst .•••.•••••••••.•••••• PPB
Valdeci Oliveira •••••.•••••••••• PT
Waldir Schmidt •••••••••••••••••• PMDB
Waldomiro Fioravante •••••••••••• PT
Yeda Crusius •••••••••••••••••••• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Ary Kala
Gerson Peres
José Janene

Paulo de Almeida
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Átila Lira
João Almeida

Lino Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
PaiJlderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfriclo Mares Guia

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
5 vagas

PFL

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

lris Simões
José Carlos Martinez
Lino Rossi (PSDB)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1l! Vice-Presidente: Narelo Rodrigues (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB\
3l! Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)
TItulares Suplentes

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Suplentes

Félix Mendonça
Murilo Domingos

1 vaga

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Alberto Fraga
Edinho Araujo

19or Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho
PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

João Caldas
Luiz Dantas

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Carlos Cury Clementino Coelho
Romel Anizio (PPB) Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
• Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jairne Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2l! Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
TItulares

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
OcIílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Uncoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria lvone do Espírito santo
Local: Anexo li, sala 13·T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Bloco PSB, PCdoB
Sérgio Miranda

1 vaga

PTB
Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

PDT
Femando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, pedoB

Femando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

Coriolano Sales
Pompeo de Mattos

1 vaga

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1ll Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3ll Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)
TItulares Suplentes

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PFL

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1ll Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
211 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3ll Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
TItulares

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

Cezar Schirmer
Freire Júnior
Geovan Freitas
lédio Rosa
Inaldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna
1 vaga

André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcântara
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

PFL

PMDB

PSDB

PT

Átila Uns
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Antônio do Valle
Femando Diniz

Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves

Pedro lrujo
Pedro Novais

Themístocles sampaio
3 vagas

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Max Rosenmann

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
Salvador Zimbaldi

1 vaga

Dr. Rosinha
José Genoíno

José Machado
Nelson Pellegrino

Teima de Souza
Waldomiro Fioravante

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vagas

Eunício Oliveira
Femando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murilo Domingos
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

PMDB

PSDB

PT

PPB

·PTB

PDT

Suplentes

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Antonio Feijão
Maria Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida

Duilio Pisaneschi

Femando Coruja

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

PPB

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
Vadão Gomes

Bloco PSB, PedoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PTB
Celso Giglio Albérico Cordeiro

PDT
João Sampaio Sérgio Barros

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
1 vaga(s) Remi Trinta

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
1 vagas Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

Marcos Rolim
Pedro Wilson

Walter Miranda

Eber Silva

Jair Bolsonaro
Padre Roque (PT)

1 vaga

Ivan Paixão (PPS)

André Benassi
Antonio Kandir
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Xico Graziano

Antonio Cambraia
Armando Monteiro

Edison Andrino
Jorge Alberto

salatiel Carvalho

Airton Dipp

Chico da Princesa

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Feijão
Danilo de Castro

Fernando Gabeira (PV)
2 vagas

PT

PT

PIJT

PTB

PTB

PDT

PPB

PPB

PSDB

PSDB

PMDB

PFL

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José Mllitão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Max Mauro

Cabo Júlio
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Almir Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
12 Vice-Presidente: José Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
32 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Neuton Lima

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Flávio Arns
Sebastião Madeira

Rubro,;:;" Bueno (PPS)

i Celso Jacob

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vagas

Elclone Barbalho

PFL

PMDB

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
211 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Caio Riela
íris Simões

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

3 vagas

Suplentes

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José LourenÇf

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

PFL

Neuton Lima
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano BivarMarcos Cintra

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li. Sala
Telefones: 318-6960 16989/6955

Evilásio Farias
Sérgio Guerra

Affonso Camargo'
Elton Rohnelt

Coriolano Sales
1vaga

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

PTB

PMDB

PPB
Cleonâncio Fonseca

Fétter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmoleão

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
111 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
211 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
311 Vice-Presidente: Luiz FE!mando PPB)
Titulares

PDT

Titulares

Bas[ljo Villani (PSDB)
Félix Mendonça

PT

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

PFL

PSDB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)Eduardo Seabra (PTB)

1 vaga

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo li
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO



José carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursicino Queiroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros

PMDB Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB

Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

3 vagas PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11. Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
111 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
311 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

TItulares Suplentes

PFL
Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Uma
Pedro Pedrossian Silas Câmara
PMDB
Alceste Almeida Edinho Bez
Aníbal Gomes Aávio Derzi
Marcos Lima Mattos Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSDB
Antonio Feijão Sebastião Madeira
B. Sá Sérgio Reis
Juquinha Vergnio Guimarães (PT)
Nicias Ribeiro 2 vagas
Paulo Feij6

PT
Arlindo Chinaglia Luiz Sérgio
Fernando Ferro Romel Anizio (PPB)
1 vaga Walter Pinheiro

Bloco PSB, PCdoB
Ricardo Maranhão Haroldo Uma

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Suplentes

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Arnon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa
1 vaga

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Marcelo castro
Waldemir Moka

3 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB
Dareísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente caropreso

PFL
Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha .
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Presidente: Alceu Collares (PDT)
111 Vice-Presidente: Enio Bacei (PDT)
211 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
311 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
TItulares

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li. Sala T-56 _ Reunião: 4'5 feiras
Telefones: 318·6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

PSDB
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PT
Adão Pretto

Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

PPB
Cunha Bueno

Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB
Regis Cavalcante (PPS)

PDT
Fernando Zuppo

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Jairo Azi
Paudemey Avelino
Rubens Furlan

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
S,imão Sessim

Max Mauro

Serafim Venzon

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

'Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó



PTN

Bloco PSB, pedoB

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

1 vaga

,1 vaga,

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Damas

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

Olavo Calheiros (PMDB)
PV

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMOB)
12 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)
Titulares

José Borba (PMDB)

Bloco PSB, PCdoB
Gonzaga Patriota Jandira Feghall '
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL
Eujácio Simões De \fe!asco

PPS

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
19or Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Raimundo Colombo

1 vaga

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga ,
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto Múcio Sá
Hermes Parcianello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSOB
Aloízio Santos Basilio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Luís Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feij6
Ricarte de Freitas Vittorio MedioU
Roberto Rocha 2 vagas
Romeu Queiroz

PT
Carlos Santana . Almeida de Jesus (Pl)
Luiz Sérgio ' JoãoM~gno

Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão,
Teima de Souza Pedro celso
Wellington Dias Ricardo Beqolni

PPS
Almir SáAirton Cascavel

João Tota AuguSto Nardes :,'
José Chaves (PMDB) Carlos Cury
Paulo de Almeida Telmo Kirst

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT .-
Neuton Lima Giovanni Queiroz
Wanderley Martins João Sampaio

-,

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Fax: 318-2156

Luiza Erundina
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Eunício Oliveira
Osvaldo Biolchi

Pinheiro Landim
2 vagas

Arthur Virgílio
Fátima Pelaes

José Militão
Lúcia Vânia

Marcia Fortes

Babá
Carlos Santana
José Pimentel

Eurípedes Miranda

Luiz Antonio Fleury

Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nardes

João Tota

Expedito Júnior
Hildebrando Pascoal

João Ribeiro
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Roland Lavigne

PTB

POT

Bloco PSB, PCdoB

Alceu Collares
Enio Bacci

Magno Malta
Renildo Leal

PPS

PMOB

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

PSOB

PTB

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Medeiros
Roberto Argenta
Valdomiro Meger
Wilson Braga

PFL

Laire Rosado
Pedro Celso (PT)
Ricardo Noronha
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
zaire Rezende

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

POT

PPB

Vivaldo Barbosa

Alexandre Santos
Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus Vicente
Pedro Henry

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

PT

Ivan Paixão
Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021

Roberto Jefferson

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
11! Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
21! Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
31! Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
TitularesSuplentes

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge

Badu Picanço Nilmário Miranda José Dirceu
Eduardo Seabra (PTB) Paulo Delgado Marcedo Déda

Nilson Pinto Virgílio Guimarães Milton Temer
Pedro Henry Waldomiro Fioravante Waldir Pires

Ricarte de Freitas PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira

José Pimentel Cunha Bueno Robério A~aújo

Márcio Matos Jairo Bolsonaro Zé Indio
1 vaga Paulo Mourão (PSDB) 2 vagas

Wagner Salustiano
Carlos Cury PTB

João Tota Fernando Gonçalves Eduardo Seabra
Sérgio Barros (PDT) José Carlos Elias Renildo Leal

PDT
Renildo Leal José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins

Neiva Moreira 1 vaga
Agnaldo Muniz Bloco PSB, PCdoB

PFL
Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PMDB
Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSDB
Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PT
Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB
Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB
Josué Bengtson

PDT
Eurípedes Miranda

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Ricardo Rique
Synval Guazzelli

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi
1 vaga

PMDB

PSDB

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Luciano Castro

Márcio Fortes
Moroni Torgan
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Evandro Milhomen Clementino Coelho
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

2 vagas

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Pauderney Avelino

Paulo Braga

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
NS! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Dames

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
11! Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
21! Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
31! Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

1 vaga

Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
11! Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
21! Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
31! Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares



Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
111 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
211 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
311 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator:
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, pedoB)

PTB

PPB

De VelascoJoão Caldas

José Antonio Agnelol Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

lédio Rosa Osmar Serraglio
Inaldo Leitão zaire Rezende
Mendes Ribeiro Filho 3 vagas
Nair Chavier Lobo
Renato Vianna

PSDB
Bonifácio de Andrada André Benassi
Jutahy Junior Airton Xerêz
Léo Alcantara Feu Rosa
Vicente Arruda Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra ' Marcus Vicente
1 vaga Nelson Otoch

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Chico da Princesa

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)

Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS P'RIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
111 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Basilio Villani

José Militão
Manoel Salviano

Sampaio Dória
1 vaga

João Sampaio
1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Pedro Pedrossian
Roberto Argenta

Wilson Braga

Antonio Cambraia
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Wa/demir Moka

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Lins
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

Gustavo Fruet

PT

PFL

PDT

PSDB

PMDB

PMDB

Pedro Femandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Alberto Fraga

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Ney Lopes
Paes Landim

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Fetter Júnior
João Pizzo/att;
Romel Anizio
1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Coriolano Sales
1vaga



Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Titulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

PFL

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José lourrenço

Luciano Pizzatto

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Magno Malta

PT

PPB

PTB

Márcio Bittar (PPS)
Eber Silva (PDT)

Jonival Lucas Junior
José Janene

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Uma Aldo RebelO

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Morini Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
111 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
211 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares Suplentes

paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretário (a): Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq.• Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Ne 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12

DO ARTIGO N2222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 22 DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
211 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PSOB

PMOB-

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Colaço
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Remi Trinta

Fátima Pelaes
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Antônio Jorge
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Confúcio Moura
3 vagas

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Cleonâncio Fonseca
5 vagas

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

POT

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Uno Rossi
Moroni Torgan
Zulaiê Cobra

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Neiva Moreira

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Cabo Júlio

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Elcione Barbalho
Nelo Rodolfo
Ricardo Noronha

- Waldemir Moka



Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes;

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PT

PPB

PTB

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Coriolano Sales

PTB
Caio Riela

Walfrido Mares Guia
PDT

Fernando Coruja

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Clementino coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wnaderval

TeIma de Souza
3 vagas

Iris Simões
Renil90 Leal

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Edinho Araújo
Edison andrino

João Magalhães
Milton Monti

Osmânio Pereira
1 vaga

Adolfo marinho
Jutahy Junior

Zenaldo Coutinho
3 vagasd

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Junior

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Alceu Collares Dr. Hélio
Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Afonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
WelJington Dias

Freire Júnior
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli
1 vaga

6 vagas Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Suplentes

Agnaldo Muniz

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Netto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

3 vagas

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor: PRESIDENTE

Neiva Moreira

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Albérico Filho
Alberto Mourão
Antonio Cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Proposição:
Presidente: De Velasco (PST)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1\, S/165-8
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nr.! 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice·Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUAS AUTARQurAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
PFL Almerinda de Carvalho

Eduardo Paes Antônio Jorge Aracely de paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho João Ribeiro José Lourenço
Paulo OCtávio Mauro Fecury Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo Colombo Rubens Furlan
Ursicino Queiroz Raimundo Santos Werner Wanderer
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMDB Ana Catarina
Gustava Fruet Albérico Filho Armando Abflio
Milton Monti João Colaço Edinho Bez

.. Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro chaves Marcelo Castro
Wilson Santos

PSDB Adolfo Marinho
Anivaldo Vale José de Abreu José Teles
Helenildo Ribeiro Maria Abadia Juquinha
João Castelo Paulo Mourão Lidia Quinan
Max Rosenmann Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Pedro Canedo 2 vagas Sérgio Reis
Saulo Pedrosa

PT Henrique Fontana
Antonio Palocci Angela Guadagnin José Pimentel
Dr. Rosinha Jair Meneguelli Virgílio Guimarães
Fernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPB Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Linhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Iris SimõesCelso Giglio Chico da Princesa (PSDB)

Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio João Sampaio

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra
PMDB

Aníbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

PSDB
Nilson Pinto

Roberto Rocha
4 vagas

PT
Geraldo Magela

João Magno
Luci Choinacki

Luiz Mainardi
PPB

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé índio (PMDB)

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PDT
Celso Jacob

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1\, S1169-B
Telefone: 318·7555

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1\
Telefone: 318-7067



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N264,

DE 18DEMAlODE 1990
Proposição: PLP 0018199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
32 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Antonio Cambraia
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim
Rodrigo Maia

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Titulares

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Múcio Sá
8i1as Brasileiro

4 vagas

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Paudemey Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

André Benassi
Ayrton Xerêz

João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PPB

PSDB

PMDB

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira ' ,
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antõnio Cambraia
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Aloízio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Sérgio Miranda Eduardo Campos
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Coriolano Sales Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Rqnaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Almir Sá
Edmar Moreira Murilo Domingos

Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga

Sérgio Miranda

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

PTB

PDT

Pedro Eugênio

1 vaga

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi

PTB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Félix Mendonça
Murilo Domingos



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Ni 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Uns (PFL)
11! Vice-Presidente: Themístocles sampaio (PMDB)
21! Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
31! Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374196 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
11! Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
31! Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Titulares

Affonso Camargo
Átila Uns
Paulo Magalhães
Pedro Tittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Gigio
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Suplentes

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro landim
Wilson Santos

2 vagas

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Titulares

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa neto
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues

André Benassi
Helenilclo Ribeiro
João castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

Valdomiro Meger

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Enio Bacci

Airton Dipp

Pedro Eugênio

POT
Coriolano Sales

Bloco (PSB, PCdoB) José Antonio
Vanessa Grazziotin

Bloco (PSOB, PC do B)

Coriolano Sales

Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062



1 vaga

YVOflilton Gonçalves
1 vaga

Josué Bengtson

Luciano Castro
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

PTB

PPB

·PT
AirtoriCascavel (PPS) - de ofício·

Dr. Rosinha

P$DB

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7051

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
IIdefonço cordeiro Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino Luis Barbosa
Silas Câmara Zila Bezerra

PMDB
Eicione Barbalho Alceste Almeida
Jurandil Juarez Confúcio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

PSDB
Badu Picanço Fátima Pelaes
João Castelo Sérgio Carvalho
Nilson Pinto 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
João Tota 2 vagas
Luiz Fernando

PTB
Nilton Capixaba 1 vaga

PDT
Sérgio Barros Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

POT
Agnaldo Muniz 1 vaga

Bloco (PDB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evando Milhomen

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Silas Câmara (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

João Grandão
Paulo Rocha

1 vaga

1 vaga

Confúcio Moura
Jurandil Juarez

Osvaldo Reis

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PDT

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Elton Rohnelt
Expedito Júnior
Francisco Garcia
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Olímpio Pires

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Atceste Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMDB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Rlela Nelson Marquezelli

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEJ;>IATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
TItulares Suplentes

PFL



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"·
Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê cobra

PFL

PMDB

PSDB

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

PMDB

PSDB

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

6 vagas

andré Senassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

PT PT

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

4 vagas Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

PPB
PPB

PV
Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PTB

PDT
José Roberto Batocho Coriolano Sales

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Aldo Releio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PPS
Ivam Paixão Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa 'da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7061

Renildo Leal
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PDT

PTB

Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

Eber Silva

Celso Giglio
Max Mauro

Carlos Cury
Cunha Bueno
João Pizzolatti



Proposição: Requerimento Autor: Femando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
111 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
211 Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
311 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRÊNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA
PFL

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopea
Raimundo Colombo

Rodrigo Maia

Suplente,

Presidente:Rubens Furlan (PFL)
111 Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
211 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
311 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares

Cleuber Crneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
!vanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

SuplentesTitulares

José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt

Osvaldo Biolchi
Renato Vianna

PFL

PMOB

Ana Catarina
Gervásio Silva Igor Avelino

Raimundo Colombo João Mendes
Lamartine Posella

Domiciano Cabral Silas Brasileiro
1 vaga laire Rezende

PMDB

Cleonâncio Fonseca (PPB)
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themfstocles Sampaio
2 vagas

PSOB PSOB

Vicente Caropreso
Veda Crusius

Femando Marroni

PT

Nelson Marchezan Feu Rosa
1 vaga Nelson Otoch

Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho

Carlito Merss Zulaiê Cobra

Luciano Castro
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

PT

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen

Luis Carlos Heinze

Caio Rlela

Pompeo de Mattos

Paulo Baltazar

PPB

PTB

POT

Hugo Biehl

Iris Simões

Serafim Venzon

Adâo Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
Pedro Corrêa

PPB

Paulo Roch
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Femando Gabeira (PV)
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Celso Jacob

Ricardo Maranhão Inácio Arruda

Neuton Lima (PFL)

Nelson Marquezelli
1 vaga

PPS

POT

PTB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Golvêa Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B José Carlos Elias
Telefone: 318-7063 Josué Bengtson

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros



Padre Roque

Aldir Cabral
Corauci Sobrinho

Aloízio Santos
Chiquinho Feitosa

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

PT

PSDB

PMDB

Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro
Vilmar Rocha Sérgio Barcellos

PMDB
Darcísio Perondi Cezar Schirmer
Edison Andrino Germano Rigotto
Elcione Barbalho 4 vagas
Múcio Sá
Rita Camata
zaire Rezende

PSDB
Adolfo Marinho Custódio Mattos
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida
Luiz Carlos Hauly Paulo Kobayashi
Maria Abadia Ricardo Ferraço
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 4 vagas
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno Carlos Cury
Fetter Júnior Júlio Redecker
Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

PDT
Neiva Moreira 1 vaga

Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Chico da Princesa
Coronel Garcia

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen

PV
Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N2 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: REQUERIMENTO Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro WIlson

1 vaga

Renildo Leal

2 vagas

1 vaga

Eurico Miranda
Simão Sessim

Antõnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Casar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho

Adaudo Pereira
Airton Roveda

Expedito Júnior
Paulo Braga

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

Arthur Virgílio
Marinha Raupp

1 vaga
PT

PFL

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Almir Sá
Gerson Peres

Anivaldo Vale
Antonio Feijão
Xico Graziano

Adão Pretto
Alo;zio Mercadante

Alcestes Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

Eduardo Seabra

Antônio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

Sérgio Barros

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALlDADÊ DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E Dl;STINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃOi)O MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente:
111 Vice·Pre.láente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Titulare. Suplentes



Ary Kara

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

PPB

PTB

PDT

João Tota

1 vaga

Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota EvandroMilhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portera João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318·2140



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$ 5,50

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$ 9,55

Locais de venda: Mídía Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

IDOSOS : LEGISLAÇÃO (2.ED.)

._.!l_

IUOS.QS.
--.!.:f:.\i.!s.'...:'\<,'A~~

':. ,I,il'

ISBN: 85-7365-067-2

R$ 3,54

_.... iÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
...-.!UISIÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

'" POR GRUPOS ASIÁTICOS

Je....
:..."",1. _~,_~~.~ •.• ,. .

• I' ~"l O aio

ISBN: 8~ .-,.

_KrORIO
....-..A, 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

SECA: O HeMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

SECA

.-
.~~. ~

-.......,. ~.. • I>f. .. ..

"
......, " ~..

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5,94

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS o ••

.. :.-, :: .

LocaiS de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Teléfpne: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

ISBN: 85·736~57-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL

SEMtNf\fttO

ISBN: 85·7365'{)58-3

R$ 3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRiO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECllJAIS

ISBN: 85·73654t3-5

R$ 3,30

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85·7365.{)29-X (v.1)
85-7365.{)30-3 (v2)

R$18,92

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS 00 •

...'.~~:t'__._.• _._ ....... ,o"

ISBN: 85-7365-061-3

R$4.40

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

ISBN: 85-7365-062-1

R$1,65

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

...!L

"=:6Bo
EIEGlnUIt •

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477,7271.
Informações: Coorienação de Publicações. Telefone: (061) 318·6865.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 184 PÁGINAS


