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

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 50, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão outorgada À "Rádio Tocantins Ltda."
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cametá,
Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2 , de 4 de agosto de 1992, que renova,

por dez anos, a partir de 7 de agosto de 1989, a concessão outorgada à "Rádio Tocantíns Ltda." para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cametá, Estado do Pará.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 12 de abril de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 51, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão da "Rádio Regional de Conquista
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. \2 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2 , de 16 de maio de 1997, que renova

por dez anos, a partir de (2 de maio de 1994, a concessão da "Rádio Regíonal de Conquista Ltda:' para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Vi
tória da Conquista, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 12 de abril de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N!252, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão da "Sociedade Rádio Cacique de Capi
vari Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Capivari, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 2 de abril de 1998, que renova

por dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão da "Sociedade Rádio Cacique de Capivari
Ltda:' para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Capivari, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 12 de abril de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12-4-00.
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MAURO BENEVIDES (BlocoJPMDB - CE)
- Acerto da nomeação do Secretário dos Direitos
Humanos, José Gregori, para o cargo de Ministro
da Justiça .

ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR) 
Resultado positivo do encontro entre os Presi
dentes Fernando Henrique Cardoso, do Brasil, e
Hugo Chávez, da Venezuela .

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Omis
são do Presidente da República e do Congresso
Nacional sobre denúncias de corrupção no âmbi-
to do serviço público .
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Incentivos da Prefeitura Municipal de Cariaci
ca, Estado do Espírito Santo, à atividade agrí-
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Companhia de Saneamento do Estado de Go
iás S.A. - SANEAGO. Conveniência de realiza
ção de plebiscito sobre a desestatização das
referidas estatais. Homenagem à memória do
ex-Parlamentar Alfredo Nasser ao ensejo do
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52 aniversário da Fundação Jaime Câmara - 4
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dos pela entidade no Estado de Goiás. Home
nagem à memória'do jornalista Jaime Câmara
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ção, pelo Departamento de Letras da Pontifí
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Teles .
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pondência encaminhada pela Presidência Nacio
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vista IstoÉ, sobre inexistência de quadro partidá-
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DR. ROSINHA (PT, PR) - Ocorrência ge
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CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB, BA) 
Participação do orador no workshop "Formula
ção e Avaliação de Programas de Microfinancia
mento", realizado em São Paulo, Estado de São
Paulo. 15590

JOÃO MAGNO (PT, MG) - Desgaste da
imagem do Congresso Nacional perante a opi
nião pública brasileira. Necessidade de inde
pendência do Governo brasileiro frente a deci
sões do Fundo Monetário Internacional - FMI.
Adoção de salário mínimo equivalente a 100
dólares. 15591

ODELMO LEÃO (PPB, MG - Pela ordem)
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Brasileiro de comparecimento ao plenário para
registro de presença. 15591

PRESIDENTE (Josué Bengtson) - Con
vocação dos Deputados ao plenário para apre
ciação da Ordem do Dia. Determinação de
suspensão dos trabalhos nas Comissões da
Casa...................................................................... 15592

CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB, RO) 
Promoção, pelo Diretório Regional do PMDB ron
doniense, do 22 Encontro de Qualidade Política e
Inovação. Protesto contra o adiamento da vota
ção do Orçamento Geral da União. Transforma
ção da Lei dos Meios em peça de barganha polí-
tica. 15592

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB, RJ) - Visita
do Ministro Francisco Dornelles, do Trabalho e
Emprego, às regiões norte e noroeste do Estado
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tada por aquelas regiões. Denúncias de corrup
ção no Governo do estado. Impropriedades da
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VIRGíLIO GUIMARÃES (PT, MG) - Cum
primentos à economista EIi Gurgel de Andrade
pela elaboração de tese sobre a Previdência
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mia. 15593

CIRO NOGUEIRA (PFL, PI) - Importân
cia de artigo sobre o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas publicado pelo Diá
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primentos ao povo capixaba pelo trabalho em
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OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB, MG) 
Extensão aos setores de educação e saúde de
incentivos fiscais preconizados pela Proposta de
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JOSÉ DIRCEU (PT, SP) - Empréstimos
concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvi
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JOAQUIM FRANCISCO (PFL, PE) - Cres
cimento do consumo de bebidas alcoólicas entre
menores de 18 anos de idade. Implementação,
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uso de álcool por crianças e adolescentes............ 15598

V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - De

terminação de imediata suspensão dos trabalhos
das Comissões. 15610

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem) - Apelo aos
Srs. Deputados para conclusão da votação da re-
forma do Poder Judiciário. 15610

VIRGíLIO GUIMARÃES (Pela ordem) 
Insuficiência de quorum para início da Ordem do
Dia. 15610

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - De
terminação de encerramento dos trabalhos das
Comissões. 15610

SILAS BRASILEIRO (Pela ordem) - Visi
ta do orador ao parlamento inglês. Elogios à
atuação dos parlamentares ingleses. Concla
mação às Lideranças políticas do Brasil para
união em torno da construção de sociedade
mais justa, com vistas à retomada do desen-
volvimento nacional. 15610

CUNHA BUENO (Pela ordem) - Solicita-
ção à Presidência de início da Ordem do Dia. ...... 15611

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Resposta ao Deputado Cunha Bueno. Reiteração
da determinação de encerramento dos trabalhos
das Comissões. 15611

JAIR BOLSONARO (Pela ordem) - Des
cumprimento, pelo Ministro Geraldo Quintão, da
Defesa, do compromisso de reajuste do soldo
dos militares. 15612
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PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n 96-B, de
1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário. 15624

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Reclamação contra funcionamento da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. 15624

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - De
terminação de encerramento dos trabalhos das
Comissões. Votação da Emenda Aglutinativa nll

52........................................................................... 15624

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 15625

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MENDES RIBEIRO FILHO. 15626

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 15626

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MENDES RIBEIRO FILHO,
GERSON PERES, PROFESSOR LUIZINHO. ....... 15626

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA. 15627

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho de envio à
Mesa da nova redação da Emenda Aglutinativa
n2 52. 15627

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ GENOíNO. 15627

PRESIDENTE (Michel Temer) - Leitura da
nova redação dada à Emenda Aglutinativa n2 52.. 15628

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO,
JUTAHY JUNIOR................................................... 15628

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Questão de
ordem sobre inobservância dos princípios de téc
nica legislativa na apresentação da nova redação
da Emenda Aglutinativa nl! 52. 15630

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado José Antonio Almeida. 15630

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Pela ordem) 
Apresentação de recurso contra a decisão da
Presidência. 15631

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento do recurso do Deputado José Antonio
Almeida.................................................................. 15631

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA. 15631

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Deso
bediência ao princípio da técnica legislativa

pela nova redação da Emenda Aglutinativa n2

52. 15632

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado José Genoíno. 15632

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, REGIS CAVALCANTE,
L1NCOLN PORTELA, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
GERSON PERES, MARCELO DÉDA, MENDES
RIBEIRO FILHO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
JUTAHY JUNIOR................................................... 15632

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Indagação sobre o foro especial para processo e
julgamento das infrações penais comuns.............. 15636

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Mendes Ribeiro Filho. .. 15636

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 15636

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, GERSON PERES,
MARCELO DÉDA. 15636

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de decisão sobre ques
tão de ordem formulada pelo orador quanto à in
dicação, pelas Lideranças partidárias, dos mem
bros de Comissões Mistas destinadas ao exame
de medidas provisórias. 15637

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Alexandre Cardoso. 15637

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ
GENOíNO.............................................................. 15637

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 15637

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ GENOíNO ........ 15637

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Orientação
da respectiva bancada. Indagação à Presidência
sobre a continuação da votação. 15638

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Odelmo Leão.................................... 15638

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 15638

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado GERVÁSIO SILVA. 15638

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA. 15638
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JUTAHY JUNIOR, MIRO TEIXEIRA,
ZULAIÊ COBRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação ..

Rejeição da Emenda Aglutinativa nQ 52 ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELlNTON FAGUNDES.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n2 9 .

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga-
ção da sessão .

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Anúncio
de obstrução dos trabalhos pelo PDT ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci
mento ao Plenário sobre a matéria em votação....

Retirada da Emenda Aglutinativa nQ 9, pelo
Deputado Jutahy Junior .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
ao Deputado Pinheiro Landim sobre retirada da
Emenda Aglutinativa nQ 10 ..

Retirada a Emenda Aglutinativa nQ 10 em
virtude da ausência do autor, Deputado Pinheiro
Landim .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nQ 11 ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira
da da emenda em virtude da ausência do au-
tor ..

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados SARAIVA
FELIPE, MARCONDES GADELHA, PAULO
MARINHO .

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria ..

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO
CORDEIRO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PROFESSOR LUIZINHO .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado UDSON BANDEIRA. .......

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MARCELO DÉDA,

15639

15639

15639

15651

15651

15651

15651

15651

15651

15651

15651

15652

15652

15652

15653

15653

15653

15653

15654

15654

15654

MENDES RIBEIRO FILHO, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO............................................................ 15654

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XERÊZ, L1NCOLN PORTELA, JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, GERSON PERES, ANTONIO
CARLOS BISCAIA, MENDES RIBEIRO FILHO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, MARCELO DÉDA, JUTAHY JUNIOR,
WAGNER SALUSTIANO. 15656

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GEOVAN
FREITAS, MUSSA DEMES, WALDOMIRO
FIORAVANTE, HENRIQUE EDUARDO ALVES,
NELSON MARCHEZAN, PAULO OCTÁVIO,
PAULO PAIM, LUCI CHOINACKI, LEUR
LOMANTO, JONIVAL LUCAS JUNIOR, WILSON
SANTOS. 15658

JOSÉ CHAVES (Pela ordem) - Apresenta
ção de projeto de resolução sobre instauração de
CPI destinada à apuração de denúncias de práti
ca de evasão fiscal por revendedores de combus-
tíveis. 15659

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ ROBERTO BATOCHIO. 15659

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, ALOIZIO MERCADANTE,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO. 15659

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Srs. Deputados para sessão extraordiná
ria às 15h, para prosseguimento da votação da
reforma do Poder Judiciário. 15659

RICARDO BARROS (Pela ordem) 
Anúncio do horário de reunião da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co........................................................................... 15659

RONALDO CEZAR COELHO (Pela ordem)
- Anúncio do horário de reunião da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 15659

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 15659

Rejeição da Emenda Aglutinativa n2 11.
Declaração de prejudicialidade da Emenda Aglu-
tinativa n2 12. 15670

VI - Encerramento
2 - ATA DA 52!! SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA DA 2!! SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 LEGISLATURA, EM 12 DE
ABRIL DE 2000

I - Abertura da sessão
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11 - Leitura e assinatura da ata da ses·
são anterior

11I - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12-4-00.
IV - Breves Comunicações
WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Repú

dio, por parte da população do município bai
ano de Irecê, à Portaria n2. 778, de 1998, da
Secretaria de Saúde do estado, sobre transfe
rência administrativa do Hospital Geral Mário
Dourado Sobrinho para a instituição denomi
nada Promir. Existência de liminar da Justiça
Federal contra a referida portaria. Presença,
no Congresso Nacional, de caravana de Irecê
para solicitação de audiência com o Ministro
da Saúde e o Ministro do Supremo Tribunal
Federal para solução do problema. Indigna
ção com a manutenção do garoto cubano
Elián González nos Estados Unidos da Améri-
ca. 15691

SIMÃO SESSIM (PPB, RJ) - Júbilo com as
propostas apresentadas em defesa dos idosos
brasileiros. Relação de projetos e medidas aco
lhidas pelos organismos governamentais em be-
neffcio dos idosos. 15692

ENIO BACCI (PDT, RS) - Ocorrência de
fraudes nas eleições presidenciais do Peru. Re
púdio a um possível terceiro mandato do atual
Presidente Alberto Fujimori. Pedido, pela Defen
soria do Povo, de anulação das eleições perante
a Comissão Interamericana de Direitos Huma
nos. Possibilidade de convulsão social e política
no Peru. 15693

GILMAR MACHADO (PT, MG) - Indigna
ção com comportamento de policiais federais no
cumprimento de mandado. Apreensão dos equi
pamentos da rádio comunitária Grande Rio, Dis
trito de Canoeiros, Município de São Gonçalo do
Abaeté, Estado de Minas Gerais. Defesa do fun
cionamento das rádios comunitárias no País. Difi
culdades previstas na execução do Fundo Finan
ciamento ao Estudante do Ensino Superior 
FIES. Necessidade de aumento dos recursos or
çamentários destinados à universidade pública
brasileira. 15694

RUBENS BUENO (PPS, PR) - Instaura
ção, pelo Ministério Público da União, de in
quérito civil sobre a nomeação de Francisco
Gros para a Presidência do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES. Natureza das alegações utilizadas
pela Advocacia-Geral da União para sustação
do referido inquérito. Apresentaçã , ao Minis
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio Exterior, de requerimento de informações
sobre acordos celebrados entre o Brasil e a
Venezuela e acerca de dívidas do Banco BFC
junto ao BNDES. 15694

L~O ALCÂNTARA (Bloco/PSDB, CE) 
Transcurso do 2742 aniversário de fundação de
Fortaleza, Estado do Ceará - 13 de abril. Con
trastes da Capital cearense. Realização, pelo Go
verno Tasso Jereissati, de investimentos em For-
taleza. 15695

EULER RIBEIRO (PFL, AM) - Apresenta
ção de projeto de lei sobre alteração da Lei nll

9.960, de 2000, no tocante à cobrança da Taxa
de Fiscalização Ambiental. 15696

ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB, SP - Pela
ordem) - Defesa do cumprimento de acordo
para comparecimento dos Deputados à ses
são vespertina e apreciação da Ordem do
Dia......................................................................... 15697

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter
minação de encerramento dos trabalhos
nas Comissões e convocação dos Deputa
dos ao plenário para apreciação da Ordem
do Dia. 15698

EURípEDES MIRANDA (PDT, RO) - Reti
rada de recursos orçamentários das áreas da
Previdência, saúde, educação e dos Fundos de
Participação de estados e municípios para garan
tia do pagamento de juros das dívidas externa e
interna do País............................. 15698

EDINHO ARAÚJO (PPS, SP - Pela ordem)
- Apresentação de projeto de lei que altera a Lei
nll 9.294, de 1996, sobre restrição da propagan-
da de bebida alcoólica no Brasil. 15698

GIOVANNI QUEIROZ (PDT, PA) -Inconfor
mismo com a retirada de recursos orçamentários
de áreas prioritárias para a população brasileira
para pagamento de juros das dívidas interna e
externa do País.............. 15699

DA. HELENO (Bloco/PSDB, RJ) - Impor
tância da Lei dos Genéricos, da realização de
campanha nacional de vacinação contra a febre
amarela, da implementação do Programa de
Infra-Estrutura Física e Organizacional da Hemor
rede, integrante do Programa Nacional de Sangue
e Hemoderivados, do controle dos planos e segu
ros de saúde pela recém-eriada Agência Nacional
de Saúde Suplementar, do programa de atendi
mento à gestante de alto risco e do Programa de
Urgência e Emergência - realizações do Governo
Federal na área de saúde do País.................. ........ 15700

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL, RJ) - Pro
blemática da corrupção no País. Aplauso à inicia-
tiva do Governo Anthony Garotinho, do Estado
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do Rio de Janeiro, de distribuição do che-
que-cidadão... 15701

MARCOS AFONSO (PT, AC) - Registro
da visita de nações indígenas à Câmara dos
Deputados. Apelo à Casa para votação do Pro·
jeto de Estatuto das Sociedades Indígenas. Di
vulgação de pesquisa realizada pelo Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 
IBOPE, e pelo Instituto Socioambiental sobre
o pensamento do povo brasileiro a respeito
dos índios. Apoio dos brasileiros às questões
indígenas ::................................... 15702

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
mento sobre data de votação do Projeto de Esta-
tuto das Sociedades Indígenas. 15702

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB, RJ) - Apoio à
administração do Governador Anthony Garotinho,
do Estado do Rio de Janeiro. Aprovação pelo
povo carioca das medidas adotadas pelo Gover
no Estadual. Críticas à decisão do Partido dos
Trabalhadores de abandono da base de susten
tação do Governo do Rio de Janeiro. Solicitação
de afastamento das suas funções aos Srs. Luiz
Rogério Magalhães, Secretário-Executivo do Ga
binete, Jonas Lopes de Carvalho, Chefe do Gabi
nete Civil, e Hugo Leal, Secretário de Administra-
ção......................................................................... 15702

JOÃO MENDES (Bloco/PMDB, RJ) 
Apoio à decisão do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, de ampliação dos limites para financia
mentos da Caixa Econômica Federal. Impor
tante trabalho das cooperativas na constru
ção de moradias. Reflexos da decisão do
Conselho Curador do FGTS na criação de
postos de trabalho. 15703

CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB, PB) 
Reexame, pelos órgãos governamentais com
petentes, da anunciada suspensão das Fren
tes Produtivas de Trabalho no Cariri paraiba
no. Aprovação, pelo Senado Federal, do Proje
to de Lei de Responsabilidade Fiscal. Oportu
nidade do editorial "Irresponsabilidade", a res
peito da citada proposição, publicado pelo Diá-
rio de Borborema. 15704

WALTER PINHEIRO (PT, BA - Pela ordem)
- Concordância do orador com a reabertura do
painel eletrônico com o quorum da sessão ante-
rior. 15705

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci
mentos da Presidência acerca da reabertura do
painel eletrônico com o quorum da sessão ante-
rio,r........................................... 15706

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB, GO) 
Resultado de pesquisa de opinião realizada pelo
Instituto Vox Populi sobre a queda de popula
ridade do Presidente Fernando Henrique Car
doso. Defesa, pelo jornalista Walmir Florêncio
de Alencar, do jornal Diário da Manhã, de ado
ção de política nacional de reflorestamento e
de construção de represas para irrigação de
áreas destinadas à produção agropecuária. ..... 15706

MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB, SP) 
Contrariedade à portaria da Agência Nacional de
Petróleo sobre a possibilidade de atuação das
empresas distribuidoras na atividade de revenda
de combustíveis. 15707

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB, RJ) - Aplauso
à gestão do Ministro Francisco Dornelles, do Tra
balho e Emprego. Visita do Sr. Ministro ao Muni
cípio de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de Janeiro. 15709

VALDIR GANZER (PT, PA) - Mobilização de
entidades de trabalhadores em defesa de justa re
negociação das dívidas dos agricultores familiares.. 15709

RUBEM MEDINA (PFL, RJ) - Conve
niência de ação conjunta dos Estados de Mi
nas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro
em favor do desenvolvimento do vale do rio
Paraíba. 15710

NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB, RO) 
Excelência do Programa Rondônia: Vamos Plan
tar Café. Apoio do Governador José Bianco, do
Estado de Rondônia, ao Programa. Relação de
orientações técnicas para a melhoria da qualida
de do café. Importância da mútua colaboração
entre órgãos especializados para a produção de
café na Amazônia.... 15711

PAULO ROCHA (PT, PA) - Anulação,
pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, do julgamento de policiais
militares denunciados pejo assassinato de tra
balhadores rurais sem terra no município para
ense de Eldorado dos Carajás. Desleixo das
autoridades brasileiras na apuração de crimes
contra os direitos humanos. Divulgação, pelo
Governo Federal, de propaganda enganosa a
respeito do processo de reforma agrária.
Anúncio de realização de manifestação popu
lar a favor da punição dos responsáveis por
assassinatos de sindicalistas e trabalhadores
rurais no Estado do Pará..................................... 15713

Luís EDUARDO (PDT, RJ) - Transcurso
do 11 2 e do 82 aniversário de emancipação políti
co-administrativa dos municípios fluminenses de
Belford Roxo (3 de abril) e Rio das Ostras (10 de
abril), respectivamente. 15714
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ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB, ES) 
Expectativa de reabertura de fábrica da Compa
nhia Antarctica Paulista no Município de Viana,
Estado do Espírito Santo. 15715

MÚCIO SÁ (Bloco/PMDB, RN) - Inaugu
ração da Adutora Jerônimo Rosado, para
abastecimento hídrico do Município de Mos
soró, e do novo Terminal de Passageiros do
Aeroporto Augusto Severo, no Município de
Natal, em apoio ao comércio e ao turismo no
Estado do Rio Grande do Norte. Agradeci
mento ao Presidente da Casa, Deputado Mi
chel Temer, e ao Líder do PMDB, Deputado
Geddel Vieira Lima, pela presença nos even
tos. Criação da Companhia Nacional de Fru
tas - CNF. Implantação de projeto de produ
ção de abacaxi orgânico, no Município de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte, por
iniciativa da Associação de Apoio às Comuni
dades do Campo, em parceria com a Secreta
ria Estadual de Indústria, Comércio, Ciência e
Tecnologia. 15715

ARTHUR VIRGíLIO (Bloco/PSDB, AM) 
Relevância da Lei de Responsabilidade Fiscal
para o saneamento econômico-financeiro do es-
tado brasileiro. 15715

NILTON BAIANO (PPi3, ES) - Êxito do pro
cesso de privatização do setor de telecomunica
ções e da flexibilização do monopólio estatal do
petróleo. Confiança do orador na atuação da
Agência Nacional do Petróleo................... 15717

ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB, SP) 
Conclamação à Casa para apreciação da pro-
posta de reforma política. 15718

JOSÉ DIRCEU (PT, SP) - Defesa do re
ajuste do salário mínimo para, no mínimo,
180 reais e de estabelecimento do teto de
8.500 reais para o funcionalismo público bra-
sileiro. 15720

SERAFIM VENZON (PDT, SC) - Vanta
gens da realização, por empresas brasileiras, de
investimentos no setor de pesquisa e desenvolvi-
mento humano. 15721

NELO RODOLFO (Bloco/PMDB, SP) - So
licitação ao Governador Mário Covas, do Estado
de São Paulo, de fornecimento de novas viaturas
à área de segurança pública do Município de Rio
Claro e ampliação do efetivo policial na localida-
de. 15721

V - Ordem do dia
ADÃO PRETTO (Pela ordem) - Assinatu

ra de contrato entre cooperativa do Estado do
Rio Grande do Sul e empresa norte-americana
sobre venda de soja não-transgênica. Regozi-

jo com o recorde da colheita de arroz ecológico
no estado............ 15722

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nQ 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. .. 15723

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque Simples n2 25, para votação
em separado do inciso VI do art. 93 constante do
art. 2Q da Emenda nQ 27. 15723

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MENDES RIBEIRO
FILHO. 15723

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento....... 15724

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Solici-
tação de suspensão dos trabalhos das Comis-
sões. 15724

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi
nação de suspel1são dos trabalhos das Comis-
sões. 15724

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 15724

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, FERNANDO CORUJA, RICARDO
BARROS. 15724

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da matéria destacada. 15726

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO. 15726

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ,
VALDEMAR COSTA NETO, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA,
MENDES RIBEIRO FILHO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, JUTAHY JUNIOR, ROBERTO
JEFFERSON........................................................ 15726

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 15729

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
JUNIOR. 15729

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ALEXANDRE CARDOSO, JANDIRA
FEGHALI, RICARDO BARROS............................. 15729

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência do Sr. Deputado
Ben-Hur Ferreira........ 15730
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MENDES RIBEIRO FILHO. 15730

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados MIRO
TEIXEIRA, JOÃO MAGALHÃES, GERALDO
MAGELA. 15730

GERALDO MAGELA (Pela ordem) - Convi
te aos Srs. Deputados para comparecimento à
sessão solene da Casa prevista para as 16h do
dia 13 de abril, em comemoração da Campanha
da Fraternidade ;........................................ 15730

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 15731

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Realiza
ção, no Espaço Cultural'Zumbi dos Palmares, da
exposição fotográfica "Descoberta do Brasil - Ka
iap6 e Kaiwá, um Ponto de Vista", de Sônia Bai
occhi. Saudação a prefeitos presentes em Brasí-
lia, Distrito Federal. 15731

PAES LANDIM (Pela ordem) - Reclama-
ção contra funcionamento das Comissões em
horário simultâneo ao da Ordem do Dia. 15731

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi-
nação de encerramento dos trabalhos das Co-
missões. 15731

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO. 15731

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados VANESSA
GRAZZIOTIN, NEIVA MOREIRA ·15731

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do AYRTON XERÊZ. 15731

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NEUTON LIMA,
CUNHA BUENO, MARCOS ROLlM, NEY
LOPES. 15731

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados MENDES RIBEIRO FILHO, JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
INÁCIO ARRUDA, FERNANDO CORUJA,
AYRTON XERÊZ. 15732

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO..... 15733

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ RIBEIRO. 15733

PRESIDENTE (Michel Temer) - Registro da
presença em plenário de parlamentares ingleses. . 15733

Usou da palavra pela ordem, para regis-
-ira de voto, o Sr. Deputado UDSON
BANDEIRA. 15733

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
ZULAIÊ COBRA. 15733

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INÁCIO ARRUDA. .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do LUIZ RIBEIRO ..

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado WIGBERTO
TARTUCE .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
SYNVAL GUAZZELLI ..

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Elogios à
atuação parlamentar do Deputado Synval Guaz-
zelli. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Oportuni
dade do pronunciamento do Deputado José Ge-
noino ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
THEMíSTOCLES SAMPAIO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. . ..

Manutenção do dispositivo. Prejudicado o
Destaque n!! 26 .

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Solicita
ção à Presidência de retirada do Destaque n!! 98.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimento..

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de retirada da Emenda
Aglutinativa nl! 29 ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen:
to .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n!! 28 .

Usou da palavra a Sra. Deputado ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria .

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado CIRO NOGUEIRA..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MENDES RIBEIRO FILHO ..

Usou da palavra para encaminhamen
to da votação o Sr. Deputado MARCELO
DÉDA ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA .

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado CLEMENTINO
COELHO .

FEU ROSA (Pela ordem) - Apresentação
de proposta de emenda à Constituição so
bre criação do instituto da negociação da
pena .

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados WAGNER

15733

15733

15734

15734

15734

15734

15734

15734

15734

15745

15745

15745

15745

15745

15746

15746

15746

15746

15746

15746

15747
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SALUSTIANO, PAULO JOSÉ GOUVEA, JOSÉ
ROCHA, ALEXANDRE SANTOS, PADRE
ROQUE, BARBOSA NETO. 15747

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado BISPO
RODRIGUES. 15747

Usou da palavra pela ordem, para regis·
tro de voto, o Sr. Deputado OLAVO
CALHEIROS......................................................... 15747

MARCOS ROUM (Pela ordem) - Anúncio
da visita à Casa de representação dos povos in-
dígenas.................................................................. 15747

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados ANTÓNIO
JORGE, JOSÉ CARLOS COUTINHO,
CEZAR SCHIRMER, MARCONDES
GADELHA............................................................. 15748

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Justifi
cativa da ausência do Deputado Gilmar Macha-
do. Registro de voto. 15748

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
VIEIRA. 15748

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 15748

LUCI CHOINACKI (Pela ordem) - Justifi-
cativa da ausência da oradora. Registro de
voto........................................................................ 15749

Usaram da palavra pela ordem, para re·
gistro de voto, os Srs. Deputados WILSON
SANTOS, JOÃO GRANDÃO, DARCI COELHO,
ROBERTO ROCHA, KÁTIA ABREU, CELSO
GIGLlO, ANA CATARINA, ARNON BEZERRA,
NELSON MEURER. 15749

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência do Deputado Nilmário
Miranda. 15749

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 15749

Aprovação da Emenda Aglutinativa n2

28. 15749

PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
cão do Requerimento de Destaque Simples
n9.122. 15757

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCELO
DÉDA..................................................................... 15757

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento.. 15757

Usou da palavra pela ordem, para re·
gistro de voto, a Sra. Deputada LÚCIA
VÂNIA................................................................... 15757

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n!l 30. 15757

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. .. 15757

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ODíuo
BALBINOTTI, ADÃO PRETTO, ANTONIO
PALOCCI, JOÃO COLAÇO, LAIRE ROSADO,
LUCIANO BIVAR. 15757

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO............................................................. 15758

ANTONIO CARLOS BISCA1A (Pela ar·
dem) - Justificativa da ausência do orador em
votações anteriores. Registro de voto. 15758

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado LUIS CARLOS
HEINZE................................................................. 15758

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado MARCELO DÉDA. .. 15758

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA. 15759

Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, os Srs. Deputados JOEL DE
HOLLANDA, MARCOS DE JESUS..................... 15759

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado GERSON PERES. 15759

Usou da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, o Sr. Deputado RICARDO
FIUZA. 15760

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Justificativa da ausência do orador em votação
anterior. Registro de voto. 15760

Usou da palavra pela ordem, para re·
gistro de voto, o Sr. Deputado VILMAR
ROCHA. 15760

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, AYRTON XERÊZ,
BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
GERSON PERES, PROFESSOR LUIZINHO,
IÉDIO ROSA, INOCENCIO OLIVEIRA,
JUTAHY JUNIOR. 15760

BABÁ (Pela ordem) - Apresentação de in
dicação ao Ministro da Defesa para adoção de
providências em face da crise operacional e fi·
nanceira vivida pela Vasp. 15761

IGOR AVEUNO (Pela ordem) - Repúdio à
agressão física praticada pelo Governador Si-
queira Campos, do Estado de Tocantins, con·
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tra a jornalista Débora Borges, do Diário do
Tocantins............................................................. 15762

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados ELlSEU
RESENDE, PEDRO EUGÊNIO, OSVALDO
REIS, PAULO DELGADO, VIVALDO
BARBOSA. 15762

RONALDO CEZAR COELHO (Pela or
dem) - Anúncio do reinício de reunião da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção......................................................................... 15762

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RONALDO
VASCONCELLOS, JOÃO RIBEIRO, SÉRGIO
BARROS............... 15762

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre financiamento do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, às empresas privadas participantes do
consórcio e do empreendimento da Hidrelétrica
de Itá. 15762

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GONZAGA
PATRIOTA, MOACIR MICHELETTO, MARCUS
VICENTE, JOSÉ BORBA, JOSÉ CHAVES. 15763

OSVALDO REIS (Pela ordem) - Repúdio à
atitude do Governador Siqueira Campos, do
Estado do Tocantins, de agressão física à jorna
lista Débora Borges quando indagado sobre as
razões da pretendida privatização da Universida-
de do Estado........... 15763

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados EULER
MORAIS, PAULO OCTÁVIO, DOMICIANO
CABRAL. 15763

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Apoio
do Governo brasileiro à autonomia da Comunida
de Bahá'í no Irã. Necessidade da manutenção,
pelo Governo brasileiro, do posicionamento con
trário à violação dos direitos humanos naquele
país........................................................................ 15763

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EDINHO BEZ,
JOVAIR ARANTES, BETINHO ROSADO,
SALVADOR ZIMBALDI, WALDOMIRO
FIORAVANTE. 15764

JOÃO RIBEIRO (Pela ordem) - Inconsis
tência das acusações de Parlamentares de
agressão física praticada pelo Governador Sique
ira Campos, do Estado do Tocantins, quando in-

dagado sobre a pretendida privatização da Uni-
versidade do Estado. 15764

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So
lidariedade do Partido da Frente Liberal ao Go
vernador Siqueira Campos, do Estado do Tocan
tins, vítima de acusações infundadas de prática
de agressão física a cidadãos do Estado. 15764

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 15764

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 15764

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da Emenda Aglutinativa nl! 30. 15764

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados WILSON
BRAGA, RENATO VIANNA, EDISON
ANDRINO. 15774

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque nQ 142, para a expressão:
"mediante lista tríplice elaborada pela instituição",
constante do artigo 37 do Substitutivo................... 15774

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DR. EVILÁS\O. 15774

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 15774

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ
JANENE, MARCOS LIMA, JOSÉ CARLOS
VIEIRA, NELSON MARCHEZAN, MAX
ROSENMANN, JOSÉ RONALDO, FERNANDO
DINIZ, SÉRGIO NOVAIS, LUIZ CARLOS
HAULY, WELLlNGTON DIAS. 15774

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA. 15775

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO
SILVA, NEY LOPES, GILBERTO KASSAB,
RENATO VIANNA, AUGUSTO NARDES,
ALBÉRICO FILHO, OSVALDO SOBRINHO,
VIRGíLIO GUiMARÃES......................................... 15775

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado FERNANDO
CORUJA. 15776

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CESAR
BANDEIRA, OSMÂNIO PEREIRA. 15776

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da expressão destacada. 15776

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ,
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BISPO RODRIGUES, ALEXANDRE CARDOSO,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, ROMEL
ANIZIO, PROFESSOR LUIZINHO, RENATO
VIANNA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JUTAHY
JUNIOR. 15776

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RICARTE DE
FREITAS, FRANCISCO RODRIGUES, NARCIO
RODRIGUES, AUGUSTO FARIAS, MARCELO
BARBIERI, HERCULANO ANGHINETII,
FRANCISCO COELHO. 15778

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado LUIZ ANTONIO
FLEURY. 15778

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DANILO DE
CASTRO, EULER RIBEIRO, ADEMIR LUCAS,
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, AGNALDO MUNIZ,
JOÃO MENDES, GIOVANNI QUEIROZ, SILAS
BRASILEIRO. 15778

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
da realização de sessão extraordinária às 9h do
dia 13 de abril. 15778

ARY KARA (Pela ordem) - Promoção, pelo
Município de Taubaté, Estado de São Paulo, da
48& Semana Monteiro Lobato. 15778

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado RAFAEL
GUERRA. 15780

PRESIDENTE (Michel Temer) - Realiza
ção, às 19h, de sessão do Congresso Nacio-
nal. 15780

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Elogios à atuação parlamentar do Deputado José
Antonio Almeida, da Relatora da matéria, Depu
tada Zulaiê Cobra, bem como de todos os parla
mentares, para o aperfeiçoamento do Poder Judi-
ciário. 15780

PRESIDENTE (Michel Temer) - Agra
decimento ao Deputado Alexandre Cardoso
pelas manifestações elogiosas, aos Deputa
dos integrantes do Partido Socialista Brasile
iro, aos Deputados Zulaiê Cobra, Jairo Car
neiro e demais Parlamentares pelo empenho
para o aprimoramento do Poder Judiciário
brasileiro. 15780

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JAIME MARTINS,
VIVALDO BARBOSA, THEMíSTOCLES
SAMPAIO, MÚCIO SÁ. 15781

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Cumprimentos à Presidência da Casa, à Deputada
Zulaiê Cobra, bem como a todos deputados en-

volvidos no aprimoramento do Poder Judiciário
brasileiro .

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados NILO
COELHO, BEN·HUR FERREIRA, VANESSA
GRAZZIOTIN, MATTOS NASCIMENTO,
DARCI COELHO .

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem) - Agradeci
mentos à Presidência e aos Deputados pelo em
penho para o aprimoramento do Poder Judiciário
brasileiro .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados WELlNTON
FAGUNDES, GERVÁSIO SILVA. .

JULIO SEMEGHINI (Pela ordem) - Cria
ção da Frente Parlamentar pela Promoção do
Conhecimento e da Tecnologia Nacional. .

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados ANA
CATARINA, LUCIANO CASTRO, ANTONIO
FEIJÃO .

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Regozijo
com a conclusão da votação da reforma do Po
der Judiciário. Elogios à atuação parlamentar
da Deputada Zulaiê Cobra, Relatora da maté-
ria .

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado JÚLIO
REDECKER .

GEDDEL VIEIRA LIMA (Pela ordem) 
Associação às manifestações de regozijo pela
conclusão da votação da reforma do Poder Judi
ciário. Elogios à atuação do Presidente Michel
Temer na condução dos trabalhos da reforma do
Judiciário, do Deputado Mendes Ribeiro Filho e
da Deputada Zulaiê Cobra, Relatora da proposi-
tura .

Usou da palavra pela ordem, para r~gis

tro de voto, o Sr. Deputado CUSTODIO
MATTOS .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Associação às manifestações de regozijo pela
conclusão da votação da reforma do Judiciário.
Cumprimentos a todos os Deputados pelo em
penho para o aprimoramento do Poder Judiciá-
rio .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação .

Supressão da expressão ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROMEU
QUEIROZ, WILSON SANTOS ..

15781

15781

15782

15782

15782

15783

15783

15783

15783

15784

15784

15784

15784

15796
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Apresentação de proposições: LAIRE
ROSADO; ANTONIO CARLOS BISCAIA;
MARCOS AFONSO; VEDA CRUSIUS; PAULO
PAIM; DR. ROSINHA; VALDIR GANZER E
OUTROS; SRS. LíDERES; JOSÉ CHAVES E
OUTROS; CORONEL GARCIA E OUTROS;
CORONEL GARCIA; MARCELO BARBIERI;
EDINHO ARAÚJO; ADELSON RIBEIRO;
VALDIR GANZER; ANA CATARINA E
OUTROS; ARMANDO ABíLlO; JOSÉ CARLOS
COUTINHO; MARCELO BARBIERI; ALEX
CANZIANI; CARLlTO MERSS; FEU ROSA E
OUTROS; VICENTE CAROPRESO; BISPO
RODRIGUES; NILSON MOURÃO; NICE
LOBÃO; MARCELO DÉDA E SRS. LíDERES;
LUIZ CARLOS HAULV; RITA CAMATA E
OUTROS; PROFESSOR LUIZINHO E LUIZ
SÉRGIO; BABÁ; CORONEL GARCIA E
OUTROS; EDINHO BEZ; RICARDO BERZOINI
E OUTROS; ESTHER GROSSI; AIRTON
CASCAVEL; JOSÉ DIRCEU; ARLINDO
CHINAGLlA; WALDOMIRO FIORAVANTE;
ALCIONE ATHAVDE; CLEMENTINO COELHO;
ANTONIO JOSÉ MOTA; ALOIZIO
MERCADANTE E PAULO DELGADO; SRS.
LíDERES. 15796

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MENDES RIBEIRO
FILHO. 15799

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela or
dem) - Apresentação de requerimento de
informações ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário sobre liberação de recursos
através do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar - PRONAF,
para produtores rurais do Estado do Rio
Grande do Sul. 15799

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado OSMAR
SERRAGLlO. 15780

ALCIONE ATHAYDE (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre institui
ção de incentivo fiscal a empresas oferecedo
ras de vagas para estágio aos estudantes
compreendidos na faixa etária entre 15 e 24
anos. Apoio à criação da Agência Nacional de
Transporte Terrestre e da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários. 15780

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados BONIFÁCIO DE
ANDRADA, VITIORIO MEDIOLl........................... 15780

JOSÉ DIRCEU (Pela ordem) - Apresen
tação de requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda sobre violação do cadas
tro de contribuintes da Secretaria da Receita

Federal e composição do Conselho de Contribu-
intes. . 15801

EDINHO ARAÚJO (Pela ordem) - Cum
primentos à Presidência da Casa e a todos os
Deputados pelo empenho para o aprimoramento
do Poder Judiciário. 15801

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAES LANDIM...... 15801

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Apre
sentação de requerimento de moção de exor·
tação ao Presidente do Peru, Alberto Fujimo-
ri............................................................................. 15801

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Cumprimentos
à Presidência da Casa e aos Deputados empe
nhados no aprimoramento do Poder Judiciário
brasileiro. 15802

PROFESSOR LUIZINHO - Questão de or-
dem sobre registro de presença no painel eletrô-
nico. 15802.

PRESiDENTE (Giovanni Queiroz) - Res-
posta ao Deputado Professor Luizinho. ...... .... ....... 15802

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DARCíSIO
PERONDI, LUIS CARLOS HEINZE. 15802

PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Desli·
gamento do painel. 15802

JOÃO MAGNO (Pela ordem) - Presença
do Governador Itamar Franco, de Minas Gera
is, na solenidade de início das obras de cons
trução da Usina Hidroelétrica de Porto Estre-
la. 15802

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem)
- Esclarecimento acerca de pronunciamento
do Deputado Gonzaga Patriota sobre atuação
da CPI do Narcotráfico no Estado de Pernam-
buco. Reiteração de elogios e apoio dos Par
lamentares integrantes do Partido Socialista
Brasileiro aos trabalhos da Comissão............... 15803

HENRIQUE FONTANA (Pela ordem) 
Justificativa da ausência do orador a votações
anteriores. Reexame, pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
da proposta de redução de recursos destina
dos à saúde dos estados das regiões Sul e
Sudeste. 15803

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem) - Proble
mática do crescimento desordenado das grandes
metrópoles. Contrariedade à pretendida criação,
pelo Governo Joaquim Roriz, do Distrito Federal,
de nova área residencial no Setor Park Way, em
Brasília, Distrito Federal. 15804

MARCOS CINTRA (Pela ordem) - Escala-
da de denúncias de corrupção na cidade de São
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Paulo e seus reflexos diante da comunidade eco-
nómica internacional.. 15804

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Apoio à aprovação do Estatuto das Socieda
des Indígenas. Anúncio da audiência de repre
sentantes da comunidade indígena com o Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso. 15807

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROLAND
LAVIGNE, CLEUBER CARNEIRO, PAULO
MAGALHÃES. 15808

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Apelo
ao Governo brasileiro pela manutenção de posi-
ção no Conselho de Direitos Humanos das Na-
ções Unidas, em Genebra, Suíça, em relação à
Comunidade Bahá'í do Irá..................................... 15808

PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Reite
ração do aviso ao Plenário sobre realizaçáo, às
9h do dia 13 de abril, de sessão extraordinária da
Casa. 15808

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados IBERÊ
FERREIRA, MARIA ELVIRA. 15808

VI - Encerramento

Alves de Sousa, Marisa Alves Romão Perei-
ra. 15827

COMISSÕES

4-ATA DAS COMISSÕES
a) Comissáo de Constituição e Justiça e

de Redação, 7i. Reuniáo (Ordinária), em
12-4-00. 15828

b) Comissão de Finanças e Tributação, 4ª
Reunião (Ordinária), em 12-4-00. 15830

c) Comissáo Especial destinada a pro
ferir parecer ao Substitutivo do Senado Fe
deral à PEC n2 472-0/97 (Regulamentação
de Medidas Provisórias), * 8ª Reunião, em
12-4-00................................................................. 15831

* Ata com notas taquigráficas
5 - PARECERES - Projetos de Lei nlls

1.759-C/89, 2.733-B/97 e 4.641-A/98; Projetos de
Decreto Legislativo n!!s 91-A/99, 276-A/99,
322-A/99. 15834

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

3 - ATOS DO PRESIDENTE

aJ EXONERAÇÃO: Donis Santa Rosa, Eu
rides de Assis Obalski, Fábio Pereira da Silva,
Juliana Aguiar dos Santos, Marisa Alves Romão
Pereira, Mércia Maria Garanja de Albuquerque,
Neima Pereira de Araújo, Ricardo Costa Santa-
na, Rosa Luíza dos Santos .

b) DISPENSA: Daniel Boaventura Penchel.

c) NOMEAÇÃO: Claudio Renato Kuck,
Frederico Torres da Silva, Jaime Sautchuck,
José Reinaldo dos Santos Carvalho Filho,
Marcos Aurélio Vidal Amaral, Maria Goretti

15826

15827

a) Comissão de Finanças e Tributação, nQ

5, em 12-4-00 15855

b) Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, nQ 2, em 12-4-00. 15856

7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissáo de Finanças e Tributação, nll

3, em 12-4-00. 15856
8-MESA
9 - LíDERES E VICE-LíDERES
10- DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES

Ata da 51ª Sessão, extraordinária, matutina,
em 12 de abril de 2000

Presidência dos Senhores Michel Temer, Presidente, Severino Cavalcanti
22 Vice-Presidente, Themístocles Sampaio, Caio Riela, Josué Bengtson

§ 22 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS COMPARECE O SENHOR: Ubiratan Aguiar
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Roraima

ALCESTE ALMEIDA PMDB

Presentes de Roraima: 1

Pará

BABA PT

PAULO ROCHA PT
VALDIR GANZER PT

Presentes de Pará: 3

Amazonas

VANESSA GRAZZIOTIN pedoS

Presentes de Amazonas: 1

Rondonia

CONFUCIO MOURA PMDB

EURIPEDES MIRANDA PDT

EXPEDITO JUNIOR PFL

MARINHA RAUPP PSDB

Presentes de Rondonia: 4

Acre

ILDEFONCO CORDEIRO PFL

NILSON MOURAO PT

Presentes de Acre: 2

Tocantins

ANTONIO JORGE PTS
\

Presentes de Tocantins: 1

Maranhão

CESAR BANDEIRA PFL
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Ceará

Piaul

GASTA0 VIEIRA

JOSE ANTONIO ALMEIDA

NEIVA MOREIRA

Presentes de Maranhão: 4

MANOEL SALVIANO

MAURO BENEVIDES

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

SERGIO NOVAIS

,~~tI":w9MAR

Presentes de Ceará: 5

ATILAURA

GESSIVALDO ISAIAS

THEMISTOCLES SAMPAIO

Presentes de Piaui: 3

PMDB

PSB

PDT

PSDB

PMDB

PSDB

PSB

PSOB

PMDB

PMDB

Paraíba

AVENZOAR ARRUDA

Presentes de Paraiba: 1

Pernambuco

CLEMENTINO COELHO

Presentes de Pernambuco: 1

Alagoas

JOAQUIM BRITO

Presentes de Alagoas: 1

Bahia

CORIOLANO SALES

HAROLDO LIMA

URSICINO QUEIROZ

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 4

Minas Gerais

GILMAR MACHADO

HELIO COSTA

PHILEMON RODRIGUES

PT

PPS

PT

PMDB

PCdoB

PFL

PT

PT

PMD8

PL
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ROMEL ANIZIO

SERGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO
Presentes de Minas Gerais: 6

Espírito Santo
JOAOCOSER

JOSE CARLOS ELIAS

MARCUS VICENTE
Presentes de Espfrito Santo: 3

Rio de Janeiro
AROLDE DE OLIVEIRA

CORONEL GARCIA

JAIR BOLSONARO
JORGE WILSON

PAULO FEIJO
Presentes de Rio de Janeiro: 5

São Paulo
ARLINDO CHINAGLlA

DELFIM NETTO

DR. EVILASIO

DR. HELIO

JOSE GENOINO

RICARDO BERZOINI

ZULAIE COBRA
Presentes de São Paulo: 7

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO
RICARTE DE FREITAS

Presentes de Mato Grosso: 2

Distrito Federal
PEDRO CELSO
Presentes de Distrito Federal: 1

Goiás
LUIZ BITTENCOURT
PEDRO CANEDO

PPB

PCdoB

PMDB

PT

PTB

PSDB

PFL

PSDB

PPB
PMDB

PSDB

PT

PPB
PSB
PDT

PT

PT

PSDB

PFL
PSDB

PT

PMDB
PSDB
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PEDRO CHAVES

PEDRO WILSON

Presentes de Goiás: 4

AFFONSO CAMARGO

DR. ROSINHA

GUSTAVO FRUET

LUCIANO PIZZAno

MARCIO MATOS
OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RUBENS BUENO

Presentes de Paraná: 8

PMDB

PT

PFL

F'T

PMDB

PFL

PT

PMDB
PT

PPS

Abril de 2000

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

Presentes de Santa Catarina: 3

Rio Grande do Sul
ADAOPREnO

DARCISIO PERONDI

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

OSVALDO BIOLCHI

TELMO KIRST

VALOECIOLlVEIRA

WALDIR SCHMIDT
YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 10

PFL

PMDB
PDT

PT

PMOB

PT

PPB
PT
PMDB

PP8
PT

PMDB
PSOB
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
A lista de presença acusa o comparecimento de ao
Senhores 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.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. RÉGIS CAVALCANTE, servindo como 2.0.
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio)
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. CAIO RIELA, servindo como 1.0. Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/PTB/IINº 6/2000

Bras[fia, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados SÉRGIO CARVALHO, SÉRGIO
BARROS, NILSON PINTO e JOSUÉ BENGTSON,
como membros titulares, e os Deputados PAULO
MOURÃO, MAX ROSENMANN, NICIAS RIBEIRO e
UNO ROSSI, como membros suplentes, para inte
grarem a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a "investigar a ocupação de terras públicas na
região amazônica", conforme Requerimento de CPI
nO. 2, de 1999, do Senhor Deputado Sérgio Carvalho
e outros.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do Bloco PSDBIPTB.

Publique.se.
Em 12-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDB/PTBII/Nº 15/2000

Brasília, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados CHIQUINHO FEITOSA, JOÃO
ALMEIDA, SÉRGIO GUERRA e AUGUSTO

FRANCO, como membros titulares, e os Deputa
dos ANTÓNIO KANDIR, ANTONIO CAMBRAIA,
CARLOS BATATA e SÉRGIO REIS, como mem
bros suplentes, para integrarem a Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a "investigar a apli
cação irregular de recursos do Fundo de Investi
mentos do Nordeste - FINOR", conforme Requeri
mento de CPI nll.16, de 1995, do Senhor Deputado
José Pimentel e outros.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, LI
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 12-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDB/PTB/I/N2 24/2000

Brasília, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência as

Deputadas MARINHA RAUPP, FÁTIMA PELAES,
MARIA ABADIA e UDIA QUINAN, como membros
titulares, e os Deputados MARISA SERRANO,
EDUARDO BARBOSA, FLÁVIO ARNS e VEDA
CRUSIUS, como membros suplentes, para inte
grarem a Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada a "investigar a incidência de mortalidade
materna no Brasil", conforme Requerimento de
CPI nll. 22, de 1996, da Senhora Deputada Fátima
Pelaes e outros.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, LI
der do Bloco PSDB/PTB.

Publique-se.
Em 12-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDB/PTB/I/Nº 34/2000

Brasília, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

os Deputados NÁRCIO RODRIGUES, ANTÓNIO
CARLOS PANNUNZIO, JOÃO ALMEIDA, XICO
GRAZIANO, FERNANDO GONÇALVES, CELSO
GIGLlO, JOSÉ CARLOS ELIAS, EDUARDO
SEABRA e NELSON MARQUEZELU, para o cargo
de Vice-Líderes do Bloco PSDB/PTB.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, LI-
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 12-4-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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OF. PSDB/PTB/I/NSl 35/2000

Brasnia, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a genti
leza de determinar a substituição do Deputado
LUIZ RIBEIRO, pelo Deputado LUIZ MOREIRA,
como membro titular, na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 12-4-2000. - severino Cavalcan

ti, 2$1 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

OF. PSDB/PTB/I/NQ 47/2000

Brasília, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên
cia o Deputado EDUARDO PAES, em substitui
ção ao Deputado NELSON MARQUEZELLI, e o
Deputado SrLVIO TORRES para o cargo de Vi
ce-Líder do Bloco PSDB/PTB.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.

Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 12-4-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Roberto Jefferson, Vlce-Líder do Blo
co Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes ter
mos:

OF. NQ 13612000

Basília, 11 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, o Sr. Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
(PTB - SP), na qualidade de titular, para integrar
a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC
n2 137/99 que "estabelece limites para a remune
ração, subsídio, provento ou pensão, aplicável
aos três poderes públicos e ao Ministério Públi
co", em substituição ao Deputado WALFRIDO
MARES GUIA (PTB - MG).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Roberto
Jefferson, 12 Vice-Líder do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 12-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do

PFL, nos seguintes termos:

Ofício nR 720-L-PFU2000

Brasília, 11 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que deverão integrar a
Comissão Parlamentar de Inquérito "com a finali
dade de apurar, em todo o País, o elevado cresci
mento de roubo de cargas transportadas pelas
empresas de transportes rodoviários, ferroviários
e aquaviários", conforme Requerimento de n2 23,
de 2000-CN, do Deputado Oscar Andrade e ou
tros.

Titulares:
Deputado MALULY NETTO
Deputado OSCAR ANDRADE

Suplentes:
Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
Deputado LAEL VARELLA

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publiqu8-se.

Em 12-4-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Ofício n!! 738-L-PFU2000

Brasília, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado

RONALDO CAIADO para, como membro titular, fa
zer parte da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a "investigar a ocupação de terras públi
cas na região Amazônica", em substituição ao De
putado Átila Lins.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 12-4-2000. - Severino Cavalcan

ti, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.
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Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, nos se
guintes termos:

OF/GAB/IIN2 201

Brasflia, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

WILSON SANTOS passa a integrar o Colégio de Vi
ce-LIderes do Bloco PMDB/PST/PTN.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Llder do Bloco PMDB/PTB/PTN

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 12-4-00. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Líder

do PT, nos seguintes termos:

Oficio n2 302/PT

Brasflia, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 911, § Ill, do Regimento Inter

no, indico o Deputado PEDRO CELSO (PT/DF) para
substituir o Deputado MARCOS ROLlM (PT/RS)
como Vice-LIder da bancada do Partido do Trabalha
dores.

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Llder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em: 12-4-00. - Severino Cavalcanti,

211 Vice-Presidente no exercicio da Presi
dência.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB,
nos seguintes termos:

Oficio n2 113/00

Brasflia, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo

Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados
Enivaldo Ribeiro e Pedro Corrêa, como Titulares, e o
Deputado Cleonancio Fonseca, como Suplente, para
integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a "investigar a aplicação irregular de recursos do
Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo
Leão, Llder do PPB.

Publique-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PcdoB, nos seguintes
termos:

OF.lAlPSB/172/00

Brasflia, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação

do Deputado EDUARDO CAMPOS como Titular e
o Deputado GONZAGA PATRIOTA como Suplen
te da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
"com a finalidade de apurar, em todo o Pais, o ele
vado crescimento, de roubo de cargas transporta
das pelas empresas de transportes rodoviários,
ferroviários e aquaviários" (Requerimento nll. 23,
de 2000-CN, do Deputado Oscar Andrade e ou
tros).

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso Llder do Bloco PSB/PcdoB.

Publlque-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer Presi

dente.
Do Sr. Deputado José Machado, Presidente

em exercício da Comissão de Economia, nos se
guintes termos:

Oficio-Preso n2 33/00

Brasflia, 15 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder a revisão

do despacho que defere a apensação do Projeto
de Lei nll. 1.016/1999, ao Projeto de Lei nll.
2.947/1997, do Senhor Eduardo Jorge, tendo em
vista ser da autoria desta Comissão o apensado
voltando o mesmo à tramitação que lhe fora ante
riormente concedida.

Sem mais para o momento, renovo protestos de
consideração e apreço.

Respeitosamente, - Deputado José Machado,
Presidente em exercfcio.

Indefiro, tendo em vista que a apensa
ção foi feita nos termos regimentais. Ofi
cie-se e, após, Publique-se.

Em: 12-4-00. - Michel Temer Presi
dente.

Do Sr. Deputado Barbosa Neto, Presidente
da Comissão de Viação e Transporte, nos seguin
tes termos:
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Brasflia, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exll que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordiná
ria realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nll

1.574/99 - do Sr. Valdemar Costa Neto - que "dá de
nominação a viaduto na rodovia Presidente Dutra".

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto
Presidente.

Publlque-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer Presi

dente.

Of. P-11/2000

Brasflia, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do

Regimento Interno, comunico a V. EX" que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei n1l 697/99 (apensado ao
PL nll419199) - do Sr. Enio Bacci - que "altera condi
ções para concessao da Carteira Nacional de Habilita
ção definitiva", e rejeitou o PL nll 419/99 e o de nO
1.496199, apensado.

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto
Presidente.

Publlque-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer Presi

dente.
Do Sr. Deputado Jovair Arantes, Presidente

da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. nos seguintes termos:

OfIcio n2 1512000

Brasflia, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgêo Técnico, do Projeto de
Lei nA 1.916, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes
Presidente.

Publique-se.

Em: 12-4-00. - Michel Temer Presi
dente.

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n1l 3.034-A, de 1997.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes
Presidente.

Publique-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer Presi

dente.

Oflcio nº 18/2000

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nQ 4.748, de 1998.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.

Publique-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº 19/2000
Brasília, 5 de abril de 2000
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regiménto Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico,' do Projeto de
Lei nO. 878, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.

Publique-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Ofício nQ 20/2000

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nI1 1.339, de 1999.

Solicito a Vossa excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jovaill' Arantes,
Presidente.

Publique-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Oficio nQ 21/2000

Brasflia, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente, .
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei
nI1 1.498, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, _ Deputado Jovair Arantes,
Pesidente.

Publique-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nQ 22/2000

Brasflia, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei
nI1 2.446, de 2000.

Solicilo a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.

Publique-se.
Em: 12-4-00. - Michel Temer, Presi

dente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll.440, DE 2000

(da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N1l1.493/98

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Tuiuti Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Martinópo
Iis, Estado de São Paulo.

(A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 24 de novembro de 1998, que renova, por dez
anos, a partir de 111 de maio de 1994, a concessão ou
torgada à Rádio Tuiuti Uda., para explorar, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Martinópolis, Estado de
São Paulo.

Art. 2D. Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 12 de abril de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM NIl 1.493, DE 1998
(do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 24 de novembro de 1998, que "Renova
a concessão da Rádio Tuiuti Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Martinópo
Iis, Estado de São Paulo".

(Às Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3D. do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 24 de novembro de 1998, que "Renova a
concessão da Rádio Tuiuti Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Martinópolis, Estado de São Paulo".

Brasília, 27 de novembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº" 302/MC

Brasília, 12 de novembro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nIl 50830.000255/94,
em que a Rádio Tuiuti Uda, solicita renovação da con
cessão para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Martinópotis, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Mantinópolis
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Rádio Clube Ltda, pela Portaria MVOP nll 900, de 21
de setembro de 1950, autorizada a mudar sua deno
minação social para a atual, pela Portaria n1l 1.406, de
16 de setembro de 1980, renovada nos termos da
Portaria nll 72, de 4 de abril de 1984, publicada no
Diário OfIciai da União em 6 subseqoente, por dez
anos, a partir de 111 de maio de 1984, tendo passado á
condição de concessionária em virtude do aumento
de potência de sua estação, autorizado peja EM nll

122/85, de 23 de maio de 1985, publicada no Diário
Oficiai do dia 30 subseqüente.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei n2 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das
estações, mesmo quando expiradas as respecti
vas outorgas.

3. Com essas observações, licito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de
terminam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1Q de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nQ 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nll 88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci
onal, em cumprimento ao § 311do art. 223 da Constitui
ção.

Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998

Renova a concessão da Rádio - Tui
uti Ltda, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Martinópolis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223 da Constituição, e nos termos do art. 611, inciso I,
do Decreto nQ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten-

do em vista o que consta do Processo Administrativo
n1l 50830.000255/94. DECRETA:

Art. IQ Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
311, da Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão da
Rádio Tuiuti Ltda, outorgada pela Portaria MVOP nll

900, de 21 de setembro de 1950, renovada pela Por
taria nll 72, de 4 de abril de 1984, tendo passado á
condição de concessionária em virtude de aumento
de potência de sua estação, autorizado pela EM n.Q
122/85, de 23 de maio de 1985, para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Martin6polis, Estado de
São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-à pelo C6digo Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqoentes e seus regulamentos.

Art. 2.Q Este ato somente produzirá efeitos legais
ap6s deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3.Q do art. 223 da Constituição.

Art. 311 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasllia, 24 de novembro de 1998; 1772 da Inde
pendência e 11011 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Luiz Carlos Mendonça de
Barros.

Aviso nll 1.632 - SUPAR/C. Civil.

Em 27 de nO\rembro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria< Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de novembro de
1998, que renova a concessão da R~dio Tuiuti Ltda,
da cidade de Martin6polis, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - CLÓVIS DE BARROS
CARVALHO - Ministro de Estado Chefe da Casa Ci
vil da Presidência da República.

COMISSÃO DE CII:NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 111 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete á apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem n.Q 1.493, de 1998, o ato que reno
va a concessão outorgada à Radio Tuiuti Ltda, para
explorar, na cidade de Martin6polis, Estado de São
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Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3l!. do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- VOTO DO RELATOR

o processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Tuiuti Ltda, executante de serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade de Marti
nópolis, Estado de São Paulo, encontra-se de acordo
com a prática legal e documental atinente ao proces
so renovatório e os documentos juntados aos autos
indicam a regularidade na execução dos serviços de
radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução n2 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços. '

O ato de renovação de outorga obedece aos
principios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Fe
deral, e atende às formalidades legais, motivos pelos
quais somos pala homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2000. - Deputa
do Walfrido Mares Guia, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N

Q

, DE 2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Tuiuti Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Martinópo
Iis, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1.l! É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 24 de novembro de 1998, que renova, por 1O
(dez)-a'ros, a partir de 1.l! de maio de 1994, à conces
são OU,torgada à. Rádio Tuiuti Ltda, para explorar, sem
direito'de exclusividade, serviço de radiodifusão so-

nora, em onda média, na cidade de Martinópolis,
Estado de São Paulo.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de abril, de 2000. - Depu
tado Walfrido Mares Guia - Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Wal
frido Mares Guia à Mensagem nl!. 1.493/98, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes, Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi; José de
Abreu e Iris Simões Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro; Alberto Goldman; João Almeida; Júlio Semeg
hini; Luiz Piauhylino; Luiz Moreira; Nárcio Rodrigues;
Pedro Canedo; Silas Câmara; Francistônio Pinto;
Gessivaldo Isaias; Hermes Parcianello; Jorge Pinhei
ro; Jorge Wilson; Marçal Filho; Marcelo Barbieri; Nel
son Proença; Arolde de Oliveira; César Bandeira; Co
rauci Sobrinho; José Mendonça Bezerra; José Ro
cha; Maluly Netto; Vic Pires Franco; Marcos de Jesus;
Pedro Irujo; Walter Pinheiro; Odelmo Leão; Oliveira
Filho; Robério Araújo; Wagner Salustiano; Dr. Hélio;
Eurípedes Miranda; Evandro Milhomen; Luiza Erundi
na; Almeida de Jesus; Bispo Wanderval; Agnaldo Mu
niz; Átila Lira; Renato Silva; Jorge Costa; Gilberto
Kassab; Gerson Gabriellí; Antônio Carlos Biscaia;
João Grandão e Yvonilton Gonçalves.

Sala da Comissão, 12 de abril de 2000. - Depu
tado, Santos Filho - Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 441, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.)

MENSAGEM NQ 1.120/99

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura Lasafá a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Cae
té, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação - art 54.)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1l!. É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nl!. 111, de 4 de agosto de 1999, que autoriza a
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Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Lasafá a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, na localidade de Caeté, Estado de Minas Gera
is.

Art. 2D. Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de abril de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM ND.1.120, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o Ato constante da Portaria
nQ 111, de 4 de agosto de 1999, que auto
riza Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Lasafá a executar, pelo
prazo de três (3) anos, sem direito de ex
clusividade serviço de radiodifusão co
munitária na localidade de Caeté, do
Estado de Minas Gerais.

(As Comissões de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática; e de Constituição e Justiça e
de Redação - art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3D. do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria nD. 111, de 4 de agosto de 1999,
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Lasafá a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Caeté,
Estado de Minas Gerais.

Brasilia, 17 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nl!.131/MC

Brasilia, 4 de agosto de 1999

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in
clusa Portaria nD. 111 , de 4 de agosto de 1999, pela qual
autorizei a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Lasafá, a executar o serviço de radiodifusão c0

munitária, na localidade de Caeté, Estado de Minas
Gerais.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e juridi
co, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nD.9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Re
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá
ria, aprovado pelo Decreto nD. 2.615, de 3 de junho
de 1998 e da norma complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria nD.191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autori
zá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3D. do
art. 223 da Constituição Federal, o ato de autoriza
ção somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional, para onde solicito
seja encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo Administrativo nD. 53710.001034/98, que
lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Mi
nistro de Estado das Comunicações.

PORTARIA
NQ 111 DE 4 DE AGOSTO DE 1999.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos arts. 10 e 19 do Decreto nD.2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nD. 53710.001034/98, resolve:

Art. 1D. Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Lasafá, com sede na Rua
José de Aquino, 382, bairro São Geraldo, na cidade
de Caeté, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2D. Esta autorização reger-se-á pela Lei
n.Q. 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qüentes seus regulamentos e normas comple
mentares.

Art. 3D. A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 19D.54'12" e longitude
em 43°40'18"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

Art. 4Jl. Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo
de seis meses a contar da data de publicação do ato
de deliberação.

Art. 5Jl. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Aviso nº 1.262 - C. Civil

Em 17 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nll 111, de 4 de agosto de
1999, que autoriza a Associação Comunitária de Co
municação e Cultura Lasafá a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Caeté, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § III do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Lasafá a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de
exclusividade, na localidade de Caeté, Estado de Mi
nas Gerais.

Atendendo ao disposto no § 311 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei n1l 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão. a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Lasafá atendeu aos requisi
tos da legislação especffica e foi autorizada para exe
cução do serviço de radiodifusão comunitária na loca
lidade de Caeté, Estado de Minas Gerais.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nll 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos

todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 1999. 
Deputado Sérgio Barcellos, Relator.

PROJETO DE DECRETO lEGiSLATIVO
Nll , DE '1999

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura Lasafá a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Cae
té, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 111 É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria nll 111, de 4 de agosto de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Lasafá a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusi
vidade, na localidade de Caeté, Estado de Minas Ge
rais.

Art. 211. Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação..

Sala da Comissão, 12 de novembro de 1999.
Deputado Sérgio Barcellos, Relator.

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Sérgio Barcellos ã Mensagem nll

1.120/99, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes, Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zirnbaldi, José de
Abreu e [ris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman. João Almeida, Júlio P,emeg
hinl, Luiz Piauhylino, Luiz Moreira, I\!árcío, ..drigues,
Pedro Canedo, Silá.:> Câmara, Francistônío Pinto,
Gessivaldo lsaias, Hermes ParcianeB Jorge Pinhei
ro, Jorge Wilson, Marçai Filho, Marcelo Barbieri, Nel
son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co
rauci Sobrinho. José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus,
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Pedro IrujO. Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira
Filho, Robério Araújo, Wagner Salustiano. Dr. Hélio,
Eurrpedes Miranda. Evandro Milhomen. Luiza Erundi
na, Almeida de Jesus, Bispo Wanderval. Agnaldo Mu
niz, Átila Lira, Renato Silva, Jorge Costa, Gilberto
Kassab, Gerson Gabrielli, AntOnio Carlos Biscaia,
João Grandão e Yvonilton Gonçalves.

Sala da Comissêo. 12 de abril de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

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

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, após haver permanecido du
rante o espaço de nove meses à frente do Ministério
da Justiça, quando ali defendeu posições doutrinárias
inovadoras, sobretudo no campo do Direito Penal, pa
trocinando, inclusive, a adoção de penas alternativas
como forma de ressocializar os apenados e enfrentar
a precariedade de nossa estrutura carcerária, o Mi
nistro José Carlos Dias vem afastar-se daquelas ele
vadas funções em decorrência de desentrosamento
com outros setores governamentais, o que o compe
liu a exonerar-se, após audiência mantida com o Pre
sidente Fernando Henrique Car~oso, na tarde de on
tem, no Palácio da Alvorada.

Para ocupar aquela Pasta, acaba de ser nomea
do o Dr. José Gregori, Secretário de Estado dos Direi
tos Humanos, identificado com o elenco de amplas
atribuições daquela importante área do Poder Execu
tivo, o que lhe deu projeção merecida. inclusive no ex
terior, de que é prova bastante a expressiva honraria
recebida em 1997 da Organização das Nações Uni
das, num reconhecimento aos esforços despendidos,
durante mais de vinte anos, em prol das liberdades
públicas e do respeito aos direitos fundamentais da
cidadania.

Nos momentos mais delicados de nossa con
juntura poHtico-institucional, o novo Ministro integrou
a Comissão de Direito e Paz da Arquidiocese de São
Paulo, ao lado do Cardeal Evaristo Arns, conduzin
do-se com firmeza e determinação elogiáveis, assis
tindo a todos quantos se achavam perseguidos pela
ação punitiva dos então detentores do poder.

Em nenhum instante daquela fase ominosa
José Gregori eximiu-se no cumprimento de delicada
missão, impondo-se, em razão disso, ao reconheci-

mento da opinião pública de seu Estado e de quantos
acompanharam de perto a sua marcante trajetória.

Ao ascender, em 1995, à Chefia de Gabinete do
Ministério da Justiça, quando titular o atual membro
do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, ele ali
manteve a mesma linha de atuação na preservação
dos direitos humanos. o que lhe permitiu, logo depois,
aquiescer ao convite do Chefe da Nação para ocupar
a respectiva Secretaria, estruturando-a formalmente,
em condiçOes de fazê-Ia funcionar para atender á de
manda da nossa sociedade civil.

Sem nunca tergiversar no patrocínio daquelas
causas inerentes às suas tarefas funcionais, Gregori
vinha envidando esforços para reparar injustiças cla
morosas, dentro de um trabalho criterioso que o tor
nou acatado por quantos acompanharam de perto o
seu empenho num setor nevrálgico para a imagem do
nosso País, diante da comunidade internacional.

O Plano Nacional de Direitos Humanos, de que
foi artrfice maior, ao lado de competente e harmonio
sa equipe, foi lançado pelo próprio Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, valendo como uma de
monstração bastante positiva das diretrizes que o Po
der Executivo pôs em prática. sob aplausos de todos
os segmentos conscientizados da opinião pública
brasileira.

Prognostica-se, por isso, um desempenho profí
cuo de José Gregori, seqüenciando o seu brilhante
currículo, sempre assinalado por absoluta fidelidade
aos princípios que soube defender com coerência e
altivez.

Durante quatro anos, no Ministério da Justiça,
convivi com o sucessor de José Carlos Dias, o que
me permite testemunhar, desta tribuna, as suas quali
dades de liderança, postas à prova em fases delica
das da conjuntura política nacional.

O exercício da Pasta da Justiça constituirá mais
um fascinante desafio a que o nomeado entre
gar-se-á com a mesma disposição de luta que há evi
denciado em todos os cargos, exercidos sempre com
inexcedível esprrito público.

Se a saída de José Carlos Dias representou
uma perda para o quadro de auxiliares diretos do atu
ai Governo, a ascensão de José Gregori significa a
certeza de que a ação desencadeada no Ministério
terá prosseguimento, sem interrupções, com o que se
favorecerá certamente o povo brasileiro.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB 
RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em recente encontro havido
na Capital venezuelana, o Presidente FHC enfatizou
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ao Presidente Hugo Chávez o grande interesse brasi
leiro na conclusão da linha de transmissão que ligará
a energia elétrica gerada na Usina Hidrelétrica de
Guri até a fronteira com o Brasil, situada ao norte do
Estado de Roraima.

Em acordo anteriormente celebrado, o Brasil e a
Venezuela comprometeram-se mutuamente à cons
trução da linha de transmissão para suprir, com os re
cursos energéticos gerados em solo venezuelano, a
grande carência que se verifica em Roraima, no to
cante à demanda de energia elétrica.

Do lado brasileiro, o acordo firmado foi bem e fi
elmente cumprido, pois já se encontra estendida a li
nha de transmissão indispensável para que a energia
chegue até Boa Vista.

Do lado venezuelano, porém, a questão enfren
ta problemas no tocante à região por onde será cons
truída a referida obra, uma _vf#z que a mesma atraves
sará reservas indígenas e área de proteção ambien
taI. Mas esperamos que tais obstáculos sejam breve
mente resolvidos, pois todos os projetos visando ao
desenvolvimento industrial de Roraima dependem,
fatalmente, da existência da energia elétrica.

Não somente por essa razão, mas por todos os
motivos, o encontro entre os dois presidentes reves
te-se da maior importancia para ambos os países.

Desde que assumiu o Governo, o Presidente
Hugo Chávez tem procurado aproximar-se do Brasil e
dos países do Mercosul.

Atingida essa integração, quase que continen
tal, alcançar-se-á um intenso fluxo comercial entre os
países do Cone Sul, onde o Brasil ficaria na condição
de um verdadeiro corredor de exportação para a Ve
nezuela, facilitando a circulação e a junção de rique
zas entre os dois países.

O Presidente venezuelano chegou a aventar a
participação do Brasil na Organização dos Países
Exportadores de Petróleo - OPEP, que reúne os paí
ses produtores de petróleo, o que não é de se admirar
já que o Brasil é também um produtor petrolífero, pos
suindo inúmeras reservas ainda lacradas pela inex
plorabilidade.

O Presidente brasileiro aceitou, inclusive, o con
vite do Presidente Hugo Chávez para participar pes
soalmente ou mandar representante brasileiro à pró
xima reunião dos chefes de Estado da OPEP, aser re
alizada em Caracas no próximo mês de setembro.

De tais entendimentos, poderá resultar em futu
ro breve a criação da Petroamérica, uma empresa
conjunta produtora de petróleo entre o Brasil e a Ve
nezuela.

Para o Estado que aqui represento, Roraima,
tais negociações revestem-se da maior importancia.
Não foram poucas as vezes em que o Governador
Neudo Campos encetou preambulos junto ao Gover
no venezuelano, bem como junto à nossa Presidên
cia da República, preliminares essas que hoje resul
tam numa perspectiva mais sólida quanto à possibili
dade da efetivação dos mencionados objetivos.

Daí o nosso aplauso a ambos os Presidentes
que, com a antevisão do futuro própria dos grandes
estadistas, renovam o sonho sublime da integração
pan-americana que nos foi legada pelo imortal Simón
Bolivar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa
dos, mais uma vez, chamo a atenção p_ara_ o m~Lde

lama que se está éstaóelecendo no País, tendo no
Presidente Fernando Henrique Cardoso o condutor
maior. Não há um fundo público em que se faça inves
tigação séria que não se detecte alguma coisa de po
dre na aplicação de recursos.

O Fundef, por mais que o Ministro da Educação
queira encobrir sua real situação, é hoje eivado de
desvios, com a conivência explícita ou implícita da
quele Ministério.

O Finor é um fundo importantíssimo para a re
gião Nordeste. Mas diversas denúncias já foram
apresentadas. A CPI solicitada pelo Deputado José
Pimentel, do PT do Ceará, foi instituída nesta Casa;
no entanto, até agora não foi instalada, porque os Blo
cos do PMDB e do PSDB não indicaram seus repre
sentantes. Aliás, coloca-se sob suspeita a razão de o
PMDB e o PSDB não quererem indicar seus repre
sentantes para investigar o Finor, fundo que destinou
recursos para diversas empresas no Nordeste, mas
que foram desviados. Essas falcatruas foram aponta
das não apenas pelo Deputado do PT, mas pelo pró
prio Tribunal de Contas da União.

O FAT é motivo de escandalos, um atrás do ou
tro, envolvendo os setores responsáveis no Ministério
do Trabalho, as parcerias nacionais e as Secretarias
de Trabalho. Aí também se exige a mais profunda
apuração, porque sabemos que a impunidade da cor
rupção é, sem dúvida, fator importantíssimo para o
crescimento desse mar de lama que é o Governo Fer
nando Henrique Cardoso.

Os Senadores Antonio Carlos Magalhães e Ja
der Barbalho, representantes do Governo, trocam
acusações mútuas. Se fizermos uma síntese dessas
acusações, chegaremos à pessoa do Sr. Presidente
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da República, que, por sua vez, não investiga nada,
porque tudo acontece sob seu manto, sob sua prote
ção. A maioria parlamentar do Congresso, embora
muitas vezes faça discursos demagógicos para que
se apurem os fatos, é omissa e conivente, pois sem
pre procura um meio de acobertá-los. A origem disso
tudo está no processo espúrio da reeleição e isso po
derá ser comprovado nas eleições municipais que se
aproximam. Todavia, é previsfvel o uso da máquina
administrativa, assim como o seu abuso, nos proces
sos eleitorais. Todos sabemos que isso aconteceria.
Quando o Chefe maior da Nação encontra-se envolvi
do em denúncias que não permite apurar e quando o
Congresso Nacional recusa-se a cumprir seu papel
de fiscalizador, não se pode esperar outra coisa se
não o crescimento da corrupção. Portanto, não adian
ta dizer que esse processo é momentâneo, porque
nãoé.

A corrupção hoje é um grave problema. Infeliz
mente, temos um Governo que não tem moral nem
coragem para combatê-Ia, na medida em que não
pode combater a si próprio.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALOfzlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para falar de
meu Município, Cariacica, localizado na região da
Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, que está
recebendo um grande incentivo na agricultura local.

Com o objetivo de aumentar a oferta de empre
gos na zona rural do município, evitando dessa forma
o aumento populacional nos bairros periféricos à área
urbana, a Prefeitura de Cariacica distribuiu ontem 30
mil mudas de café para agricultores, em solenidade
na própria prefeitura.

Até o final do ano serão distribuídas mais 300
mil mudas de café para os produtores que se cadas
trarem junto ao Conselho Municipal de Desenvolvi
mento Rural. Em Cariacica são 1,1 mil produtores de
café distribufdos por 12 mil hectares plantados. A pro
dução anual é de 20 mil sacas, e a prefeitura quer am
pliar a produção de café e de outros produtos, como a
banana.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e
de Agricultura, Luiz Carlos Gomes de Andrade, lem
brou que Cariacica é o quarto produtor capixaba de
banana, com área plantada de mil hectares e produ
ção anual de 4,5 mil toneladas. Também é o maior
produtor capixaba de tempero verde (cebolinha, sal
sa, coentro e outros).

Ele enfatizou que 45% da área do município
está localizada na zona rural e há muito espaço para
o incremento da produção agrícola. No município
existem 7 mil famílias que vivem da atividade agrícola
e a estimativa é que o setor empregue aproximada
mente 35 mil pessoas.

"Com a distribuição de mudas de café e o incen
tivo à produção de banana e de hortifrutigranjeiros a
expectativa é de aumentar o número de pessoas en
volvidas na atividade agrícola", ressalta Andrade. O
Prefeito Jesus Vaz destacou que quer valorizar e in
centivar a atividade agrícola como forma de reduzir a
marginalidade dos centros urbanos e de aumentar a
produção de alimentos.

O Presidente do Conselho Municipal de Desen
volvimento Rural, Bento Sebastião Coradine, solici
tou à administração melhorias nas estradas vicinais
da área rural do município e incentivo à atividade de
agroturismo que começa a desenvolver-se em algu
mas localidades. Outra solicitação de Coradine, apoi
ada pelos mais de cem produtores rurais presentes à
solenidade, foi a instalação de uma unidade para en
sino agrícola no município.

Sr. Presidente, peço a V. Ex.ll que autorize a di
vulgação deste pronunciamento em todos os meios
de comunicação da Casa.

~ o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para manifestar
minha preocupação com o processo de privatização
das Centrais Elétricas de Goiás SA - CELG.

O Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Touri
nho, esteve ontem em meu Estado e hipotecou seu
total apoio à intenção do Governador Marconi Perillo
de privatizar aquela empresa de distribuição de ener
gia elétrica. Nós, goianos, sabemos da importância
da CELG no desenvolvimento de Goiás, que possui
hoje aproximadamente 85% das suas propriedades
rurais eletrificadas. Nas regiões atendidas por outras
concessionárias, como, por exemplo, o Vale do São
Patrício, o índice de eletrificação rural não atinge
20%, porque as empresas privadas não fazem inves
timentos para atender aos pequenos e médios produ
tores e às propriedades mais distantes dos centros
mais lucrativos.

O Governador do Estado colocou a questão da
privatização da CELG como ponto definitivo. S. Ex.ll
insiste ainda em dizer, por intermédio da imprensa,
que esse é um processo democrático, transparente,
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com a participação da sociedade civil organizada e,
principalmente, debatendo o valor da empresa.

Durante a reunião realizada ontem, nosso Esta
do com o Ministro de Minas e Energia, estimou-se o
valor das Centrais Elétricas de Goiás em aproximada
mente 2,2 bilhões de reais. Entretanto, segundo da
dos divulgados por diretores, ex-diretores, servido
res, técnicos e pessoas que acompanharam os inves
timentos feitos pela empresa, ao longo de sua histó
ria, a CELG vale hoje algo em torno de 3 bilhões e280
milhões de reais. Assim sendo, não podemos aceitar
a privatização da empresa pela quantia aventada
pelo Governo.

Em um processo complexo como o da privatiza
ção, é lógico que o Governo vai tentar fixar um preço
que facilite a venda dessa empresa estatal. No entan
to, nos seus primeiros instantes de operacionalização
prática, o modelo neoliberal implementado pelo Go
verno Federal já demonstrou ser um verdadeiro de
sastre para a economia brasileira.

Como exemplo desse fiasco, cito a Anatel,
agência incapaz de fiscalizar o sistema de telefonia
nacional e as empresas telefônicas que atuam nos
estados. Atualmente, as companhias de telefonia são
as campeãs de reclamação nos órgãos de defesa do
consumidor. Hoje em dia, para se transferir um telefo
ne de um endereço para outro o usuário paga 95 rea
is. Se a transferência for de um bairro para outro, pa
gamos 95 reais. Mas se for de um apartamento para
outro, no mesmo prédio, pagam-se os mesmos 95 re
ais.

Agora, sabemos que a empresa de energia elé
trica privatizada não levará energia aos bairros mais
carentes, mais humildes. E é essa a discussão de pri
vatização açodada que temos hoje. O Governo entre
ga um patrimônio, construído ao longo dos anos, sem
dar a menor opção de discussão aos cidadãos, às
pessoas que ajudaram a construí-lo.

Em Goiás, ainda há o questionamento sobre a
privatização da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dou
rada. Se foi um equívoco privatizá-Ia, não podemos
aceitar a continuidade desse erro e cometer o mesmo
equívoco de privatizar a CELG.

Paralelamente a essa discussão, temos tam
bém a proposta de privatização da Companhia de Sa
neamento de Goiás S.A.- SANEAGO. Agua é vida,
água é saúde, água é desenvolvimento, água é inves
timento em medicina preventiva. Assim, estaremos
entregando um dos principais patrimônios que a po
pulação do Estado de Goiás tem, o seu sistema de
tratamento e de distribuição de água, a empresas de

iniciativa privada que não se preocupam com os in
vestimentos sociais. Eles querem lucro e só entram
nesse mercado para aumentar o seu capital e garantir
o retorno dos investimentos que estão sendo feitos.

Portanto, Sr. Presidente, assomo à tribuna da
Câmara dos Deputados para registrar o nosso protes
to contra essa privatização maluca que estão preten
dendo fazer do sistema de energia elétrica do nosso
Estado. Sabemos das conseqüências nefastas, da
nosas e perniciosas que resultarão de tudo isso para
a população de Goiás. Por isso, devemos resistir.

Conclamo os deputados federais, a sociedade
brasileira, os meus coestaduanos, para que promova
mos uma grande mobilização. Lanço o seguinte de
safio ao Governador de Goiás: que S. Exil proponha
um plebiscito, a fim de que a população do estado
manifeste seu desejo por meio de um julgamento de
mocrático, popular, criterioso, transparente e hones
to. Dessa maneira, S. Exil verá que Goiás não quer a
privatização do sistema de energia elétrica. Afinal, o
povo sabe que a energia e a água dobrarão de preço.

Não à privatização da CELG.
Passo a tratar agora de outro assunto, Sr. Presi

dente.
Neste mês de abril, no dia 30, se estivesse vivo,

o eminente homem público de Goiás que se chamou
Alfredo Nasser completaria 95 anos, nascido que foi
em 1905, filho de pais libaneses, emigrantes que che
garam ao Brasil para aqui iniciar vida nova, tocados
pela atração da América e o fascínio do Brasil. Foi ele
de notável atuação na política do meu Estado, Depu
tado da Assembléia Legislativa e da Câmara Federal,
Senador da República, militante democrata que lutou
em favor da reconstitucionalização do País e uma das
vozes que se ergueram no contexto de nossa vida
partidária, para demolir a viciada estrutura em que se
assentou o regime estado-novista da Carta de 37, ou
torgada aos brasileiros por Getúlio Vargas.

Muito jovem iniciado na lida escolar na cidade
goiana de Rio Bonito, hoje denominada Caiapônia, a
biografia de Alfredo Nasser passa por São Paulo,
onde concluiu o curso de humanidades e ingressou
no jornalismo, colaborando ali em diversos órgãos da
imprensa. Depois, regressando a Goiás entrou no
grupo político liderado pelo Senador Ramos Caiado e
exerceu o ofício de escrever algumas das mais bri
lhantes páginas da folha que defendia os interesses
partidários da sua grei. De par com essa atividade fez
parte do corpo docente do Lyceu de Goiás, tradicional
estabelecimento de ensino que se seguiu à fundação
do Colégio Pedro 11 no Rio de Janeiro, uma iniciativa
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de Bernardo Pereira de Vasconcelos, nome que figu
ra em saliente destaque na história do Império.

Depois do golpe do Estado Novo e na impossibi
lidade de continuar exercendo o seu ministério de
bem servir, mudou-se para o Rio de Janeiro e entrou
no serviço público, aliando-se ao pessoal que, sob o
comando de Simões Lopes, participou da organiza
ção do DASP e, posteriormente, da Fundação Getúlio
Vargas. Nesse importante organismo da administra
ção federal teve a companhia de três talentosos goia
nos - Estelita Campos, Benedicto Silva e Urbano
Berquó - , que se tornaram conhecidos internacional
mente como técnicos altamente qualificados em as
suntos relativos à ciência da administração, publican
do livros especializados e fazendo palestras em im
portantes centros de estudos na Europa, na América
Latina e nos Estados Unidos.

Como técnico de administração do DASP, medi
ante concurso de provas e titulas, Alfredo Nasser foi
diretor da Revista da Administração Pública, edita
da pelo DASP, em cujas páginas divulgou os princípi
os doutrinários de Fayol e de outros patronos da mo
derna teoria referente à temática administrativa de
empresas públicas e privadas. Sobrevindo a ruptura
da ordem política, com início do processo de redemo
cratização do País, voltou para Goiás e retomou a ati
vidade política, logo se alistando nas fileiras da tradi
ção de Otávio Mangabeira, Arthur Bernardes, Carlos
Lacerda, Domingos Vellasco, Magalhães Pinto, José
Augusto e outros tantos que ajudaram na tarefa de
oferecer ao Brasil a Constituição de 1946.

Quando da eleição de Jerônymo Coimbra Bue
no para o Governo de Goiás, o eleitorado do meu es
tado enviou Alfredo Nasser para o Senado da Repú
blica, integrando a bancada de que faziam parte tam
bém o fundador de Goiânia, Pedro Ludovico, e o juris
ta Dario Cardoso, ex-Presidente do Tribunal de Justi
ça, um dos relatores da grande Comissão encarrega
da de elaborar o Estatuto Fundamental de 18 de se
tembro de 1946. Coube-lhe, no exerclcio do mandato
senatorial, lutar em favor da federalização da Facul
dade de Direito de Goiás e, mais tarde, junto com
Castro Costa, Emival Caiado e outros companheiros
de representação batalhar pela criação da Universi
dade Federal de Goiás, cujo primeiro reitor foi o pro
fessor Colemar Natal e Silva, patriarca de todas as
instituições culturais goianas.

Quando faleceu, em 1965, Alfredo Nasser exer
cia o mandato de Deputado Federal e estava se pre
parando para representar o Brasil em missão no exte
rior, designado pela Mesa Executiva da Casa. Um ful-

minante enfarte causou-lhe a morte, enlutando o
povo goiano, muito grato pelos bons e relevantes ser
viços que ele prestou ao progresso social e ao desen
volvimento do estado em todos os setores de atuação
política, econômica, cultural e social. Em sua home
nagem, a Assembléia Legislativa de Goiás deu o
nome à sua respectiva sede, um ediflcio de linhas ar
quitetônicas funcionais situado no centro da cidade
de Goiânia. Na praça fronteiriça foi colocado um bus
to seu com o objetivo de que as gerações de hoje e as
de amanhã tenham presente as lições magníficas
que ofereceu a quantos, como ele, militaram na vida
pública, sempre tendo à vista os mais legítimos e su
periores interesses do povo. De fato, sua existência
constituiu um exemplo de cidadania, amigo da juven
tude, professor universitário de excelente formação
acadêmica, polltico desambicioso que pouco cuidou
de bens materiais e mais tratou de ajudar as classes
carentes e desafortunados com projetos e iniciativas
de extremo valor comunitário.

Polftico, parlamentar, jornalista, professor de fi
losofia e homem público integrado no estudo da pro
blemática socioeconômica do País, Alfredo Nasser
deixou ao povo goiano um legado de honestidade e
de absoluta decência no seu continuado exerclcio da
vida pública. Foi Ministro da Justiça, participou do ga
binete parlamentarista chefiado por Tancredo Neves,
substituiu esse estadista quando se ausentou do Bra
sil para representar o nosso Governo na entronização
do Papa João XXIII, foi melhor membro do Conselho
Nacional de Economia (nomeado pelo Presidente Eu
rico Dutra), recebeu condecorações de nações ami
gas e orgulhava-se de haver sido honrado com a que
lhe conferiu o Líbano, berço natal de seus genitores,
condição da qual se orgulhava bastante.

Esse eminente homem público que se chamou
Alfredo Nasser morreu pobre, sem deixar herança
aos seus familiares senão a de sua honradez pessoal
e a do seu nome de muita limpeza moral. Eu o conhe
ci menino, asslduo freqüentador que era da casa dos
meus pais, modesta e singela residência onde fui cri
ado com os meus nove irmãos, casa onde ele costu
mava refugiar-se em dias de turbulência pollti
co-partidária, para se reunir com os amigos e compa
nheiros, a fim de estabelecer rumos para o pleno
exerclcio de suas atividades na vida pública, sobretu
do como lIder de inegável prestigio junto ás classes
populares. Foi meu padrinho de crisma, pois levado
também por minha mãe e meu pai, tive a bênção de
merecer a religiosa acolhida do padre Pelágio Sauter,
santo sacerdote redentorista, cujo processo de beati-
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ficação está correndo perante os tribunais do Vatica
no.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
recordo a figura de Alfredo Nasser, que honrou esta
Câmara Federal quando exerceu com dignidade o
seu mandato parlamentar, representando o altivo e
nobre povo goiano, exatamente quando, se vivo esti
vesse, celebraria 95 anos, eis que nascido no dia 30
de abril de 1905 e falecido em 1965, membro ilustre
desta Casa, que lhe prestou justas e merecidas ho
menagens póstumas. Sua vida foi induvidosamente
caracterizada por uma extraordinária folha de servi
ços prestados a Goiás, uma vida limpa, sem nenhu
ma mancha de indignidade ou de insensatez, uma
vida marcada por generosos impulsos de sentimento
cristão, de desambição pessoal, mas de absoluta en
trega à promoção do bem comum. Goiás deve-lhe
muito e reconhece o seu valor como um grande ho
mem público.

Outro assunto, Sr. Presidente.

A Fundação Jaime Câmara está completando
cinco anos de atividade cultural e de patrocínio a pro
jetos sociais, mais especificamente aos artistas da
terra, carentes de incentivo e de espaço para apre
sentar seus trabalhos. Deve-se essa iniciativa a Célia
Câmara, esposa do jornalista Jaime Câmara, que de
cidiu, após a morte deste, ampliar uma outra iniciativa
sua, quando instalou a Casagran.de Galeria de Arte,
com a intenção de investir na produção cultural de
Goiás e prestigiar as iniciativas de cunho social que ti
vessem por objetivo a valorização de seus respecti
vos projetos na área de suas particulares atividades
intelectuais. \

Em 4 de abril de 1995, esse empenho tornou-se
realidade, pois Célia Câmara fez nascer a Fundação
Jaime Câmara, com afinalidade também de propor à
sociedade goiana uma reflexão sobre a importância
de contribuir na orientação de trabalhos destinados à
melhoria da qualidade de vida da população. Tam
bém era disposição da entidade oferecer à comunida
de carente serviços nas áreas social. de saúde e até
de projetos que preservassem o meio ambiente. as
sim desenvolvendo campanhas permanentes de apo
io aos defensores da ecologia, sobretudo dos par
ques naturais do meu estado. Cuidava-se evidente
mente de conservar a nossa identidade cultural. pro
curando sempre tratar com esmero e profissionalismo
os artistas regionais.

Tem sido unânime o apoio relativo aos funda
mentos propostos pela instituição, que patrocina inici
ativas da mesma forma como há a Bolsa de Publica-

ções Cora Coralina e Hugo de Carvalho Ramos, es
pecialmente destinada aos escritores estreantes no
mundo das letras. Para autores inéditos concede prê
mios e aos novos valores que surgem propicia neces
sárias condições, a fim de que utilizem recursos para
a melhor divulgação de seus livros. Em verdade, a
Fundação Jaime Câmara constitui um exemplo cate
górico e muito eloqüente de compromisso com a arte,
a cultura e a saúde. Seus eventos merecem o mais ir
restrito apoio não somente das autoridades, mas de
classes diferentes da sociedade, eis que se caracteri
zam pela mostra constante de que é possível criar,
elaborar e consolidar uma cultura expressando a au
tenticidade dos valores intelectuais de Goiás.

Agora mesmo, suas atenções concentram-se
na efetivação de dois projetos, a saber, realizar, em
parceria com a Fundação Cultural Pedro Ludovico
uma bienal, e a criação da Escola de Arte Livre Jaime
Câmara. Por outro lado, no segundo semestre deste
ano, pretende estabelecer, no setor Cora Coralina,
em Goianira, uma creche e um centro de capacitação
mantenedo-r de cursos de corte e costura para as
mães. Esse projeto conta com a parceria da Organi
zação das Voluntárias de Goiás. São iniciativas,
como se vê. que afirmam os altos objetivos de cunho
social da instituição, previstos aliás nos estatutos fir
mados sob a orientação de Célia Câmara, que se
mostrava sempre interessada em amparar também
jovens valores.

O jornalista Jaime Câmara é um dos fundadores
da OrganizaçãbJaime Câmara, que se constitui hoje
no maior império de comunicação social do Cen
tro-Oeste brasileiro. Ele foi um político de saliente atu
ação em Goiás e por algum tempo exerceu o manda
to parlamentar na Câmara dos Deputados, integran
do com brilho e eficiência a bancada de Goiás. Ao fa
lecer, a esposa, Célia Câmara, alargou os seus proje
tos sociais e logo teve a alegria de ver realizados to
dos os sonhos do casal até fazer com que se afirmas
se no panorama cultural goiano, dimensionando em
escala cada vez maior as múltiplas manifestações de
artistas e escritores do meu estado.

Hoje, a Fundação Jaime Câmara reúne no seu
acervo de iniciativas a realização de 79 exposições
de artes plásticas de 1995 a 1999, além de 25 fóruns
e palestras, bem como três festivais. O Presidente do
Conselho Curador. Tasso Câmara, e o seu Vi
ce-Presidente, Jaime Câmara Júnior, costumam afir
mar que o importante da entidade é que uma coisa vai
puxando a outra, procurando fugir do assistencialis
mo, tudo convergindo para o foco da carência e para
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o social aumentando cada dia esse espectro de tra
balho a partir da visão do atendimento social. Sua
atual diretora executiva é a Sra. Maria Alice Roriz Câ
mara, que aceitou o desafio de conduzi-Ia no sentido
do interesse comum da sociedade, seja na área da
cultura, dos projetos ou do meio ambiente, seja na
participação freqüente de serviços comunitários, pois
sua meta é também não só investir em cultura e em
arte, mas em educação para as crianças e assistên
cia aos idosos.

Trazendo ao conhecimento da Câmara dos De
putados o que está realizando em Goiás a Fundação
Jaime Câmara, mantida pela Organização Jaime Câ
mara, quero reverenciar, nesta oportunidade, a me
mória do jornalista Jaime Câmara e de sua esposa
Célia Câmara, pela felicidade da iniciativa que promo
veram em beneficio da comunidade do meu estado.
Devo esclarecer que Célia Câmara, falecida há pouco
tempo em Goiânia, foi diretora do Jornal de Brasília
e era uma mulher de muita atividade social, amiga de
artistasL patrocinadqra_de eventos importantíssimos
da história cultural de Goiás, talentosa, de muito pres
tigio na sociedade e reconhecida por todos por sua
energia na realização de seus projetos e na dedica
ção com que se entregava às mais nobres causas da
intelectualidade goiana.

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, falarei sobre o Departamento de Letras da Ponti
flcia Universidade Católica do Rio de Janeiro que co
memorou os 40 anos de poesia de Gilberto Mendon
ça Teles, professor titular de Literatura Brasileira da
referida instituição e que é uma das mais expressivas
vozes poéticas de nossa IIngua portuguesa. Pesqui
sador, critico e ensalsta, goiano amoroso de sua ter
ra, louvado nos clrculos acadêmicos do Pais e figura
que tem merecido o maior apreço da intelectualidade
latino-americana, a homenagem que assinalou as
quatro décadas do seu oficio literário foi um justo tri
buto à sua constante atividade cultural, a partir de
quando lançou o seu primeiro livro, em Goiânia, no
ano de 1955.

Autor inúmeras vezes premiado, recebeu em
1987 o grau de Comendador das Ordens Portugue
sas, que lhe foi conferido pelo respectivo
Grao-Mestre e mediante decreto do Presidente Mário
Soares. AOrdem do Infante Dom Henrique serviu-se
a de sócio correspondente da Academia de Ciências
de Lisboa e a Medalha de Honra ao Mérito da Univer
sidade Católica de Goiás "pelo seu testemunho claro
e autêntico do serviço solidário, participando do bem

que a universidade vem realizando na busca da ver
dade e da fidelidade à Igreja".

O Instituto Luslada do Ceará concedeu-lhe o di
ploma de reconhecimento pelos significativos servi
ços prestados às atividades culturais e a Academia
Feminina de Letras de Goiás atribuiu-lhe o titulo de
Prlncipe dos Poetas Goianos. A Associacion Estu
dantil Srasil-Uruguay, sediada em Montevidéu, agra
ciou-o com o Diploma de Honra ao Mérito, o Governo
de Santa Catarina o homenageou com a Medalha do
Mérito Cruz e Souza, diversas Câmaras Municipais
outorgaram-lhe o titulo de cidadania honorária e inú
meras instituições culturais o tornaram alvo de inequi
vacas manifestações de reconhecimento pelo seu
alto valor.

O poeta goiano Gilberto Mendonça Teles, con
forme a critica, alcançou a sua maturidade em "Fala
vra" (1990) e "Plural das Nuvens" (1984), como bem
declara

Ivan Junqueira. Paralelamente, desenvolveu
uma intensa atividade critica, publicando livros como
"Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro" (1972
- hoje na 1511 edição) e "A Critica e o Romandance de
30 no Nordeste" (1990), considerados leituras obriga
tórias para o estudo de nossa literatura. Além do
mais, é de destacar-se a sua profunda análise da
obra de Carlos Drummond de Andrade seja em
"Drummond e a Estilfstica da Repetição" (1970), ree
ditada em 1986 e 1997 ou em "Seleta em Prosa e Ver
so de Carlos Drummond de Andrade" (1985).

Na Universidade de Salamanca, especialmente
convidado, deu um curso intensivo sobre literatura
brasileira. Do mesmo modo, no desempenho de idên
tica missão, esteve na Universidade de Montevidéu,
na Universidade de Lisboa e, em Paris, na Universi
dade de Sorbonne. Em Rosário, na Argentina, recitou
os seus poemas no 511 Festival Latino-Americano de
Poesia, em 1997. Pelo mérito da sua obra poética re
cebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Bra
sileira de Letras, pertence à Academia Carioca de Le
tras e à Academia Goiana de Letras, participou do
grupo Sabadoyle e é de se recordar também que, em
1971, na Academia Brasileira de Letras, foi agraciado
com o prêmio Olavo Silac e em 1973 com o prêmio 411

Centenário de "Os Lusladas".

Poeta, crítico e ensaísta, esse goiano ilustre
teve consagrados os seus quarenta anos de poesia,
merecida homenagem que o Departamento de Letras
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
prestou ao professor ilustre da instituição que ali há
muito tempo trabalha na formação de novos estudio-
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sos de literatura. Uma coletânea - resultante da ex
posição e do seminário sobre a sua obra - foi organi
zada pela professora Liliana Cabral Bastos que, em
sua apresentação, categoricamente afirma que "em
bora a homenagem seja em torno da poesia de Gil
berto Mendonça Teles, não podemos esquecer do
professor, pesquisador, crítico e ensaísta que há tan
tos anos vem se dedicando à formação de nossos
alunos".

Não me furto ao dever, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o que faço com muita satisfação,
de fazer o registro nos Anais parlamentares desse
fato auspicioso da comemoração dos quarenta
anos de poesia de Gilberto Mendonça Teles, meu
conterrâneo, filho de Goiás, nascido na boa terra
de Bela Vista, graciosa e hospitaleira cidade que
dista poucos quilômetros de Goiânia, Capital do
estado. Esse homem de letras, uma das mais vigo
rosas expressões da geração pós-modernista do
Brasil, que privou da intimidade de Carlos Drum
mond de Andrade e de tantos outros vultos notáve
is de nosso mundo literário, merece de todos nós
um preito de reconhecimento permanente ao seu
talento e à sua cultura.

Associando-me à comemoração festiva das
quatro décadas de poesia de Gilberto Mendonça Te
les, quero dizer que ele segue a tradição dos grandes
poetas do meu querido Goiás, poetas como Félix Bu
lhões, José Godoy Garcia, Afonso Félix de Souza,
Guilherme Xavier de Almeida, José Décio Filho, Cile
nêo de Araújo, Augusto Rios, Érico Curado, Lopes
Rodrigues e outros que, no passado, foram luminares
das letras em meu estado natal. Isto quer dizer que
Goiás está presente no cenário nacional com insig
nes figuras da qualificação maior de J.J. Veiga, Ber
nardo Élis, Benedicto Silva e mais alguns da mesma
estirpe à qual se filia o poeta, ensaísta e crítico Gilber
to Mendonça Teles, um dos grandes expoentes de
nossa literatura.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dois motivos justificam hoje minha partici
pação neste plenário. O primeiro deles é para regis
trar a situação da saúde na cidade de Campina Gran
de. Em função de uma série de dificuldades criadas
pela Secretaria de Saúde do Estado, essa cidade,
que conta com quase 500 mil habitantes, tem tido pro
blemas para fazer a municipalização de seu sistema
de saúde.

Sr. Presidente, no final da semana próxima
passada estive reunido com a classe médica de
Campina Grande que, com muita alegria e vibra
ção, comemorava o fato de que, com a municipali
zação, o teto de saúde daquele municfpio aumen
taria em 2.000%, passando a prefeitura municipal,
representada pelo Prefeito Cássio Cunha Lima, a
ter mais recursos e poder melhorar, portanto, a
qualidade da prestação de serviços a todos os
usuários do SUS.

O segundo é para registrar que o Prefeito de
João Pessoa, Cfcero Lucena, que se encontra hoje
em Brasflia, tem mudado a cara da cidade, criando
uma nova história. Inclusive, Sr. Presidente, Deputa
do Themfstocles Sampaio, em decorrência da serie
dade, da competência, da transparência com que
esse prefeito, que é de nosso partido, PMDB, tem
conduzido os destinos administrativos daquela cida
de, S. Ex3 recebeu, semana passada, o apoio oficial
de quase todos os partidos - PSDB e PFL, ao qual,
seu companheiro de chapa, o médico Reginaldo Ta
vares, pertence - a sua candidatura à reeleição.

Para V. Ex3 ter uma idéia da administração do
Sr. Cfcero Lucena, em relação às vias públicas, já
está concluída a meta de asfaltar em torno de 112
quilômetros, correspondentes a todas as avenidas
por onde trafegam transportes coletivos; melhorou
a qualidade do atendimento de saúde que em João
Pessoa, inclusive, está municipalizada; e também
da educação, oferecendo qualidade superior nes
sa atividade e conseguindo colocar quase todas as
crianças na escola. Aliás, a meta principal do Pre
feito é a educação. Assim, escolheu para secretá
rio municipal o ex-reitor e ex-membro do Partido
dos Trabalhadores, devido a sua competência e
eficiência.

Feitas essas considerações, Sr. Presidente,
congratulo-me com o Prefeito Cfcero Lucena por
sua administração séria e eficiente, como tam
bém com toda a classe médica de Campina Gran
de pela municipalização da saúde naquele muni
cípio.

Era esta a minha participação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na manhã de hoje desejo trazer à Casa um tema
que ganha força na região sul da Bahia.

Todas as categorias e classes sociais abriram
um debate, reclamando uma faculdade de medicina
para a Universidade Estadual de Santa Cruz, uma
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grande instituição, com dezoito cursos e 6.500 alu
nos, localizada na rodovia IIhéus-ltabuna.

Itabuna, afora Salvador, é a cidade que apre
senta o maior contingente médico do estado, com
hospitais e cHnicas modernas, e um serviço de saúde
respeitado na Bahia. Por esta razão, já passa da hora
de aquela região dispor de uma faculdade de medici
na.

O estado, que tem 12 milhões e 993 mil habitan
tes, tem a concepção de que tudo acontece na região
Metropolitana de Salvador, que possui 2 milhões e
844 mil habitantes. Observo que em São Paulo, no
Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e
no Rio de Janeiro o desenvolvimento é descentraliza
do. Eles têm universidades e faculdades espalhadas
por todo o Estado. Na Bahia, tudo tem de ser concen
trado na região metropolitana da Capital, mesmo que
ela possua apenas 30% da população do estado. Pa
rece até que estabeleceram uma forma de desenvol
vimento em que o interior é para ficar puxando cobra
para os pés com a enxada, como se não tivéssemos
direito ao conhecimento, ao saber, à informação e às
modernas tecnologias.

Sr. Presidente, está passada a hora de a região
cacaueira, com suas duas grandes cidades, Itabuna e
Ilhéus, e a Universidade Estadual de Santa Cruz, dis
por de um curso de medicina. Isto é importante para
quebrar a forma de desenvolvimento do Estado da
Bahia, repito, onde tudo é da região Metropolitana de
Salvador. Chegamos à conclusão de que é mais perto
para os baianos da minha região e do extremo sul
irem estudar em Vitória ou em Belo Horizonte, pois há
cidades que ficam a quase mil quilômetros da cidade
de Salvador.

Já provamos por "a" mais ub" o que essa univer
sidade já foi capaz de produzir com todos os seus
equipamentos. A instituição, muito respeitada em
toda a região, tem 191 servidores administrativos e
497 professores, muitos deles possuem mestrado,
doutorado. Somadas as populações da região do lito
ral sul com a do extremo sul, que são vizinhas, perce
be-se que é quase semelhante à da região Metropoli
tana de Salvador.

Não abrimos mão desse pleito, de maneira algu
ma. Existe um movimento solicitando do Governo do
Estado - por se tratar de uma universidade estadual
a implantação do curso de medicina na Universidade
Estadual de Santa Cruz. E: o reclamo maior do sul e
do extremo sul da Bahia. Não entendemos a delonga
do Governador. que sempre apresenta o pretexto de

que nosso pleito encontra-se no Conselho de Medici
na ou que talvez vá para o Conselho Federal de Edu
cação.

Sr. Presidente, pode ir para onde for; pode tra
mitar onde deva tramitar esse pleito de criação do
curso de medicina na Universidade Estadual de San
ta Cruz. O que não queremos, de maneira alguma, é
ser enrolados pelo Governador, que tem dividas enor
mes com aquela região. O sul da Bahia merece mais
respeito e mais atenção do Governo do estado. Essa
região não precisa de mais promessas, que nunca
são cumpridas, como a recuperação do cacau, que
se promete e nunca sai.

Sr. Presidente, trata-se de uma questão concre
ta e objetiva. Já temos a universidade, estamos pre
parados para receber os acadêmicos. A cidade dis
põe de hospitais ede profissionais, falta apenas o Go
vernador da Bahia tomar a decisão de assinar o que
tiver de ser assinado para a implantaçao desse curso.
Queremos o curso ainda este ano. Estamos prepara
dos para fazer o vestibular agora no meio do ano. Não
temos mais tempo a perder. Perdemos tempo demais
com o descaso de Governos que se instalam em Sal
vador, que só olharam para o interior quando da proxi
midade do perfodo de eleiçOes - e agora vamos ter
eleiçOes municipais.

Sr. Presidente, trago este debate à Casa. Vou
insistir nesse assunto. Indicarei onde está havendo
resistência, para que esse pleito e essa reivindicação
legítima dos habitantes do sul da Bahia sejam atendi
dos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tri
buna para tornar pública uma carta que o Presidente
Nacional do PSB encaminhou, em mão, ao Presiden
te Nacional do Partido dos Trabalhadores, em alusão
a uma matéria veiculada na revista 15rOÉ.

Diz a carta:

Prezado amigo,

Temos lutado, os nossos partidos, pela
formação de uma polftica de unidade das
esquerdas brasileiras. No plano nacional es
tivemos unificados em torno da candidatura
Lula em três eleições consecutivas. Em to
das as oportunidades a militância de meu
partido se integrou de forma decidida e de
dicada.

No plano dos estados temos atuado
juntas em diversas oportunidades, e na mai-
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oria das hipóteses com o PSB apoiando
candidaturas do PT. No Congresso Nacio
nal, seja na Cêmara seja no Senado, temos
tido oportunidade de atuação comum, cons
tituindo mesmo blocos parlamentares.

Juntos temos tentado assegurar sobre
vivência à Frente de partidos que se organi
zou para a campanha de 1998. Juntos, com
os demais partidos de nossa área, temos
trabalhado no Conselho da Frente e somos
responsáveis pelo notável movimento que
foi a marcha sobre Brasrlia.

Nossas divergências partidárias, algu
mas táticas, outras estratégicas, não nos
têm impedido, até aqui, de lutar por uma po
lítica de unidade.

A campanha eleitoral deste ano coloca
nossos partidos - PSB e PT -, e outros par
tidos da Frente, em muitos municípios, prin
cipalmente nas capitais, em posição de dis
puta eleitoral.

Essa disputa será sempre justa e em
nada prejudicará o projeto comum da es
querda brasileira para o ano de 2002, en
quanto nossos partidos e nossos candidatos
compreenderem que o adversário não se
encontra em nosso campo, mas no dos con
servadores, na base de sustentação do Go
verno FHC. Por essa razão, aliás, temos
discutido, desde cedo, com nossos partidos
e outras forças que hoje compõem o campo
de oposição ao Governo Federal, o estabe
lecimento de um pacto de campanha, que,
assegurando a autonomia de nossos proje
tos eleitorais, não confunda a opinião públi
ca quanto à identificação de nosso adversá
rio comum. Nesse sentido, aliás, o secretari
ado da Frente discutiu, recentemente, uma
proposta, que contou com a contribuição
principal do PT e do PCdoB, visando à ela
boração de um protocolo que, reunindo nos
sos partidos, unificaria nossas campanhas
em função das questões gerais, nacionais e
mais importantes.

Com esse trabalho de unidade, toda
via, não se coaduna a conduta da candi
data do PT, em São Paulo. E lhe escrevo
para, cumprindo decisão de nossa Comis
são Executiva Nacional, hoje reunida, ex
pressar nosso profundo desagrado em

face de suas declarações à revista ISTOÉ.
É lamentável que a companheira Mar

ta Suplicy não conheça nossos quadros e
nossas administrações. Se os conhecesse,
certamente, muito aproveitaria, pois, não
por acaso, nossos prefeitos das três capitais
que governamos - Wilma Maria, Kátia Born
e Célio de Castro - lideram as pesquisas
para as eleições em Natal, Maceió e Belo
Horizonte, de cuja administração, aliás, nes
te último caso, participa o PT, que nos indi
ca, na sucessão, o Vice-Prefeito.

Muito aprenderia a candidata se fosse
ao Amapá para conhecer o trabalho que ali
desenvolve nosso partido, sob o comando
do Governador João Capiberibe, realizando
a mais participativa de todas as administra
ções estaduais deste País. Muito aprenderia
em Alagoas, onde nosso companheiro, Go
vernador Ronaldo lessa, está realizando
notável trabalho de recuperação de um
Estado depredado pelas forças conservado
ras. Cito os casos mais notórios...

Poderia lembrar o exemplar trabalho de vários
companheiros em várias cidades do País.

Isso, Sr. Presidente, refere-se à entrevista dada
pela candidata Marta Suplicy à revista 15TOÉ, penúl
tima edição, quando afirmou que o PSB não tem qua
dro partidário. Não conhece a citada candidata os va
Iares e o quadro que o PSB tem neste Pais, tampouco
seu projeto na área social.

Acho um contra-senso da Deputada Marta Su
plicy, ao mesmo tempo em que convidaria nossa can
didata, Luiza Erundina, para Vice, afirmar de público
que não abriria mão do espaço da Vice-Prefeitura em
São Paulo para o PSB.

Sr. Presidente, o PT continua tendo o nosso
respeito. Estamos trabalhando para o crescimento do
PSB, porque sabemos que seu crescimento neste
País, com certeza, ajudará as forças progressistas
que querem o Brasil nas mãos dos brasileiros. É nes
sa direção que trabalha o PSB. Precisamos das nos
sas candidaturas, porque eleição é um exercício de
mocrático e de crescimento dos pequenos partidos.
Não abrimos mão da candidatura da companheira Lu
iza Erundina, que hoje, segundo a última pesquisa,
está em empate técnico juntamente com a primeira
colocada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/Pl 

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, a Lei nll 9.876, que regulamenta a
contribuição previdenciária, cometeu um grande
equívoco ao mudar a posição do contribuinte autôno
mo para contribuinte individual, aqui incluídos, entre
muitas categorias que ela classifica, o ministro de
confissão religiosa e o membro do instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa.

Diz o parágrafo único do art. 15 da citada lei:
Art.15 .
Parágrafo único. Equipara-se a empre

sa, para os efeitos desta lei, o contribuinte
individual...

O art. 22, item 111, estabelece o valor de 20%
sobre o total das remunerações pagas ou credita
das a qualquer título, no decorrer do mês, aos se
gurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.

Sr. Presidente, os institutos de confissão religio
sa têm, em seus quadros, zeladores, telefonistas e
outros funcionários que prestam serviços a essas co
munidades. Todas essas classes de servidores liga
dos às instituições religiosas têm carteira assinada e
há muito tempo já pagam 20% - eram 15% anterior
mente - de contribuição ao INSS.

No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, essa lei enquadra os ministros de confis
são religiosa, que não têm nenhuma ligação em
pregatícia com as Igrejas, com os institutos de
confissão religiosa. Os ministros,· os padres, os
bispos, os pastores não possuem carteira de tra
balho, não têm contrato de trabalho com os institu
tos religiosos.

Será agora, Sr. Presidente, que o INSS irá co
brar dos conventos o que gastam com as freiras; dos
seminários, o que gastam com os seus alunos, que se
preparam para o exercício da vocação pastoral católi
ca romana? Irá cobrar também das Igrejas cristãs e
evangélicas o valor de 20%, porque a lei enquadra os
institutos de confissão religiosa como empresas?

Igreja não é empresa, Sras. e Srs. Deputados.
Empresa não emprega pastores nem padres. Eles
exercem sua missão por vocação. Como não têm car
teira de trabalho, quando terminam o trabalho vocaci
onal não recebem indenização, não têm direito ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. No entanto,
todos eles, individualmente, pagam ao INSS como
contribuintes autônomos e, agora, como contribuintes
individuais. Desta maneira, é uma injustiça a Lei nll

9.876 enquadrar como empresa ns Igrejas. Pastor
não é empregado da Igreja.

Jesus pegou uma moeda e disse: "De quem é
esta efígie?" E disseram: "É de César." E Jesus disse:
"Dai a César o que é de César e a Deus o que é de
Deus." O tributo que o homem paga pelo serviço do
homem é devido, tem de ser pago. Mas o tributo do
homem a Deus não tem preço, porque é feito com o
coração, com a alma, com a vocação religiosa.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, deverá entrar
em pauta, ainda nesta manhã, depois da votação
da reforma do Judiciário, o Projeto de Lei n.Q.2.445.
Apelo aos nobres parlamentares para que votem
"sim", a fim de corrigir a injustiça de se enquadrar
como empresas as Igrejas e os institutos de confis
são religiosa.

Os fiscais irão à CNBB, aos conventos, às Igre
jas de confissão cristã e evangélica cobrar imposto do
que gastam com telefonistas, zeladores e outros fun
cionários. Elas já pagam e vão continuar pagando.
Porém, não concordamos que cobrem das Igrejas o
que gastam com os seus ministros, que não são em
pregados da Igreja. Padres e bispos não são empre
gados da Igreja Católica Romana; pastores evangéli
cos não são empregados de Igrejas. Todos eles têm
vocação para o santo ministério.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, cobrar imposto das Igrejas é cobrar imposto de
Deus. A Bíblia diz que a Igreja é o corpo de Cristo. E
quem cobra imposto da Igreja está cobrando imposto
de Deus. Cuidado, Parlamentar amigo, não vote con
tra esse projeto de minha autoria.

Sras. e Srs. Deputados, apelo a V. Exas. para
que votem a favor do Projeto nll 2.445, que isenta as
instituições religiosas do recolhimento da contribui
ção previdenciária incidente sobre o valor pago aos
ministros de confissão religiosa.

Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e
companheiros, estamos próximos da "comemoração"
- entre aspas - dos 500 anos de nosso País e do Dia
do Indio. Assim sendo, as sociedades indígenas de
todo o País estão levando a cabo uma importante ati
vidade. Hoje e amanhã deverão estar chegando a
Brasília entre mil e quinhentos e dois mil índios, em
marcha rumo a Porto Seguro. Grande parte desses
índios deslocou-se da região amazônica e dos dema
is Estados que compõem a região Norte do País. E
amanhã, Sr. Presidente, a partir das 10 horas, esta
Casa realizará uma audiência pública no auditório
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Nereu Ramos para comemorar, com discussão e re
flexão, os 500 anos do Brasil e o Dia do Indio.

Recebi em meu gabinete representantes do
Conselho Nacional dos Povos Indígenas do Brasil
COPINB, os membros da Diretoria, do Conselho
Administrativo e do Conselho Fiscal. O Copinb está
aproveitando a oportunidade da realização do evento
para dirigir a todos os parlamentares brasileiros, Se
nadores e Deputados Federais, uma mensagem para
reflexão e - por que não dizer? - uma reivindicação.
Infelizmente o tempo não me permite proceder à leitu
ra integral da mensagem, que certamente todos os
deputados deverão receber, mas lerei aqui alguns tre
chos que considero de fundamental importância re
gistrar no plenário desta Casa:

Em primeiro lugar, queremos dizer a
todos os Deputados Federais e Senadores
da República que também somos verdadei
ros brasileiros. Corre em nossas veias o
sangue do nacionalismo, e, apesar de tan
tos crimes que se cometeram contra os nos
sos povos, os senhores não podem esque
cer que este Pafs se tornou grande em ex
tensão territorial graças ao espírito patriótico
de nossos antepassados. Por isso, os te
mas nacionais não podem nem devem ser
pautas e/ou privilégios de grupos limitados
frente aos interesses internacionais que ten
tam dividir o nosso Brasil.

Hoje, como brasileiros, estamos preo
cupados com tantas mentiras e com tanto
gasto de certos grupos em torno dos 500
anos. Somos 350 mil índios, de 220 etnias
e/ou tribos, que falam 180 Ifnguas distintas,
segundo os dados oficiais. Os índios exis
tem na maioria dos estados brasileiros, me
nos no Piauf, Rio Grande do Norte e Distrito
Federal, porque foram dizimados e/ou se
"integraram" à força.

Sabemos que os Deputados Federais
e Senadores da República estão aqui, em
Brasília, para cumprir as promessas feitas
durante as campanhas públicas - resolver
os problemas do povo brasileiro. Ouve-se
falar muito sobre CPI do Narcotráfico, CPI
das Precatórias, CPI dos Medicamentos e
outras tantas. Infelizmente, os parlamenta
res não estão enxergando a violência que
afeta os nossos povos. Nós, fndios brasilei
ros, estamos em condições precárias de sa-

úde, apesar de ver tantos gastos da Funda
ção Nacional de Saúde, que não têm fiscali
zação. E não temos os remédios básicos
em nossas aldeias.

Aliás, se não há para o restante da população
brasileira, imaginem para as sociedades indígenas,
para quem é muito mais diffcil o acesso aos medica
mentos essenciais.

Sr. Presidente, em seguida, eles rendem home
nagens a vários parlamentares que já se foram ou
que ainda atuam no Congresso Nacional, e a Mário
Juruna, o único representante dos povos indfgenas
que esteve presente nesta Casa. Há também home
nagens a indigenistas e outros mais.

Ao final da nota, Sr. Presidente, o Conselho dos
Povos Indígenas do Pafs afirma que é preciso que o
Congresso Nacional aprove o Estatuto das Socieda
des Indfgenas, parado aqui desde 1994. É vergonho
so comemorar o Dia do Indio e os 500 anos do Brasil
sem aprovar o novo Estatttto-do Indio. ·0 GovemCJ
deve tomar uma decisão e apontar os pontos aos
quais é contrário, assumindo que não quer que sejam
aprovados, mas é preciso encaminhar esse projeto
de lei à votação, assim como ratificar a Convenção n.o.
169 da OIT. Penso que com essas duas medidas - a
aprovação do Estatuto do Indio e a ratificação da
Convenção n.o. 169 da OIT- esta Casa cumprirá o seu
compromisso e honrará sua palavra, agindo em favor
do povos indfgenas.

Não adianta apenas fazer belos discursos em
defesa dos índios se, quando temos oportunidade,
não aprovamos aquilo que é de fundamental impor
tância para a manutenção e o desenvolvimento das
sociedades indfgenas.

Muito obrigada.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Deputados, esta
semana discutiremos a tese do fato consumado. E o
que é a tese do fato consumado? É esse salário mfni
mo.

Esse aumento de R$15,OO concedido ao salário
mínimo é incompatível com a decência e insuficiente
para uma sobrevivência digna.

No último final de semana, vi uma senhora, que
deveria ter 60 anos, mas aparentava mais de 70,
comprar remédios contra hipertensão e outros males
do coração. As despesas somaram,R$137,25. Ela ti
rou do bolso um maço de dinheiro; havia ali o corres
pondente a um salário mfnimo, o vàlor de seus pro
ventos. Ela então pediu um desconto de R$2,25. Dis
se: "Eu tenho só R$135,OO", sentindo-se humilhada
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ao pedir o abatimento. O salário mfnimo que recebeu
foi usado integralmente para pagar a conta dos medi
camentos necessários para a sua sobrevivência. Mas
ela também precisa alimentar-se, vestir-se, pagar a
moradia. E vai viver de quê?

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, esse epi
sódio é o retrato vivo da situação de aposentados e
pensionistas deste País e reproduz-se nos lares de
mais de 17 milhões de brasileiros, humilhados e ludi
briados pelo falso reajuste de R$15,OO concedidos ao
salário mfnimo.

É humilhante pensar, Sr. Presidente, SrAs. e Srs.
Deputados, que a esta Casa o Governo quer impor a
aprovação de um salário profundamente injusto. Não
podemos referendar uma ação que discrimina aquele
trabalhador que construiu a riqueza deste País e que,
depois de 30 ou 35 anos de muita luta e sacriffcio, não
tem dinheiro sequer para pagar os medicamentos de
que necessita para sobreviver.

Precisamos estabelecer valores compatíveis
com o papel desconcentrador de riqueza que tem o
salário mínimo. Precisamos de um instrumento im
portante contra o êxodo rural, contra a migração dos
habitantes de pequenos municfpios para as grandes
cidades, onde famflias inteiras vivem na miséria das
periferias e dos guetos, enfrentando a violência. Pre
cisamos de um salário mínimo que estimule o desen
volvimento social e não busque refreá-lo a pretexto
de manter a moeda forte e estável, nesse processo
que, todavia, não gera riqueza social.

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, o salário
mínimo socialmente justo é aquele que respeita os
anseios de quem trabalha duramente, cobre as suas
necessidades presentes e futuras e sobretudo pre
serva a sua qualidade de vida.

Quero clamar aos parlamentares que lutem por
uma justa recuperação salarial, numa base efetiva e
no mfnimo decente.

É com esse sentimento que peço a V. Exas que
não se curvem a essa medida provisória que sacrifica
principalmente os aposentados e pensionistas brasi
leiros.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V.ExA a opor
tunidade, pois no momento em que fui chamado pela
primeira vez atendia a uma ligação telefOnica. Não
podia deixar de usar estes cinco minutos para falar
sobre um tema que se discute no Pafs, embora não
haja perspectivas otimistas de solução e enfrenta
mento.

Refiro-me à corrupção.

Escrevi um artigo, publicado ontem, qualifi
cando a decomposição da polftica, fenômeno a
que estamos assistindo no Brasil. Li hoje na revista
IstoÉ uma entrevista com o economista Marcos
Gonçalves da Silva, da Fundação Getúlio Vargas,
que pesquisou os escândalos de corrupção no
Brasil nos últimos vinte anos. Ele chegou à conclu
são de que se conseguíssemos uma redução de
10% na corrupção durante vinte anos garantirfa
mos um acréscimo de U$3.600 na renda per capi
ta no Brasil.

A corrupção no País deixou de ser um problema
ético republicano para ser um problema macroeconO
mico que temos de enfrentar.

Falamos aqui ontem sobre o número de benefí
cios concedidos em razão do patrimonialismo sofisti
cado e legal das instituições públicas no processo de
privatização. E falamos da relação promfscua do
Banco Central com os bancos privados, assunto so
bre o qual o jornal Folha de S.Paulo divulgou maté
ria, dando conta de um fantástico prejuízo de 2 bi
lhões e 800 milhões de reais - valor superior ao preço
mfnimo fixado para a venda do Banespa.

Estamos vendo o que acontece no Pafs: as de
núncias sobre o FAT em São Paulo, as revelações
das CPI do Judiciário, dos Bancos e dos Medicamen
tos, o escêndalo dos precatórios, o trabalho da CPI do
Narcotráfico - que, aliás, deveria ser realizado pela
polícia. Esse trabalho de investigação e apreensão
que a CPI do Narcotráfico está fazendo, qualquer po
Ifcia séria deveria estar realizando. É nftida a falência
das instituições públicas no combate à corrupção.
Mas temos de enfrentar esse problema, pela gravida
de com que se revela.

O neopatrimonialismo, conduzido por corren
tes de centro, conservadoras, deu todo o poder
aos conglomerados financeiros e econômicos e
enfraqueceu as instituições públicas que fiscali
zam, acompanham e previnem possíveis desman
dos. Juntou alhos com bugalhos ao combater privi
légios e corporativismos; passou a motosserra em
tudo. Hoje não há fiscalização, tampouco punição
em nosso País.

Os Poderes da República estão em crise. O Po
der Judiciário enfrenta seu pior momento. O Poder
Executivo enfrenta problemas em todas as esferas,
inclusive com a denúncia da existência de bandas po
dres nos estados. E o Congresso Nacional é uma ins
tituição impotente.
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Costumo dizer aos meus colegas que esta
mos assistindo à morte lenta, à perda da au
to-estima e do ânimo dos parlamentares. Atual
mente votamos algumas coisinhas na terça-feira,
outras poucas consensuais na quarta, e na quin
ta-feira os deputados vão para os estados. O de
bate qualificado não existe na Casa. Os deputados
não têm interesse, não têm motivação. Chegamos
ao ponto de requerer a urgência urgentíssima da
urgência constitucional.

Quem manda na pauta do Congresso é o Exe
cutivo, como uma maioria que atende aos seus objeti
vos e aos seus propósitos. O Congresso não age
como um Poder autônomo, que não deve ser de opo
sição nem de adesão. E quando se trata de uma
agenda propriamente do Congresso, essa agenda
não caminha. Está aí a reforma do Judiciário andando
a passos de tartaruga e a reforma tributária em uma
situação duvidosa.

Sr. Presidente, quando vemos o Congresso Na
cional negar o combate ao nepotismo, o Judiciário
exigir teto máximo e o Executivo baixar uma medida
provisória fixando o valor do salário mínimo em
R$151,OO, antecipando sua reedição para não haver
votação no Congresso, pergunta-se: e o povo? e a
sociedade? Ela que se vire por si só? E o que vale é a
lei do economicamente mais forte ou daquele que
tem arma para assaltar, para seqoestrar, para fazer o
tráfico de droga?

Esta é uma situação preocupante. A democra
cia enfrenta um processo de deslegitimação. Se não
adotarmos medidas de combate à corrupção que le
vem à sociedade brasileira a esperança de viver em
um País sério, ético, onde se cumpra a lei, onde os
Poderes tenham responsabilidade nas suas funções,
estaremos estabelecendo no plano político a barbárie
que já existe no plano social.

Na entrevista à IstoÉ o Prof. Marcos Gonçalves
da Silva afirma que a corrupção no Brasil é um fenô
meno macroeconômico e destaca a necessidade de
denunciarmos esse fato e principalmente de discutir
mos propostas de combate efetivo ao mar de lama
em que o PaIs,está, mergulhado. O Brasil encontra-se
no descalabro e o povo vivencia a desesperança e a
falta de auto-estima.

Era o que tinha a dizer.

M4TffiJA A QJE SE REFERE O()RA[)()R.

"CORRUPCÃO MATA"

O professor de Economia da Fundação Getúlio
Vargas

de São Paulo Marcos Fernandes Gonçalves
da Silva começou a se debruçar, a partir de 1994,
sobre um

tema novo dentro de sua área de estudo: Eco
nomia da Corrupção e do Crime, assunto que está
atraindo cada vez mais pesquisadores na Europa e
nos Estados Unidos. Pós-doutor em Economia pela
Universidade de Londres e doutor em Economia
pela US?, Gonçalves não ficou só na teoria e resol
veu partir para a luta. Ele integra um grupo. compos
to de acadêmicos, empresários, juIzes, religiosos.
advogados. profissionais liberais e técnicos em fi
nanças públicas, que lançou. no dia 15 de março,
em São Paulo, a ONO Transparência Brasil, cujo
objetivo é formar uma rede nacional de combate à
corrupção no PaIs. Na verdade, trata-se de urna fili
ai da Transparência Internacional, ONO com sede
na Alemanha.

ISTOÉ - Há uma idéia, generalizada, de que o
Brasil é um dos países mais corruptos do mundo.
Isso é verdade?

Marcos Gonçalves - O Brasil não e o País
mais corrupto do mundo, mas e um PaIs corrupto. O
Brasil é um PaIs esquizofrênico. Ou o brasileiro se
sente o melhor povo do mundo ou o pior. Pelo Indi
ce de Percepção de Corrupção (JPC) para 1999,
constatado pela Transparência Internacional, o Bra
sil tem nota 4,1 numa escala de 1 a 10. O País mais
limpo é a Dinamarca. Entre os países mais corrup
tos estão, por exemplo China. India, Rússia e Para
guai, com notas mais baixas.

ISTOÉ - Mas os esc~ndalos de corrupção não
vêm aumentando no Brasil?

Marcos - As pessoas acham que aumentou a
corrupção no Brasil nos últimos anos, mas não é
verdade. Com a democracia e a liberdade de im
prensa, se tem mais acesso aos escândalos. Na
época da ditadura, por exempio, foram inúmeros os
casos de corrupção

ISTOÉ - Então, com a democracia e a Liberda
de os casos de corrupção rendem a diminu!(?

Marcos - Agora temos mais conhecirpento do
problema. O aprofundamento da democracia pode le
var ao controle da corrupção. As ditaduras ~ão o mai
or fermento da corrupção e a democracia é o melhor
antídoto. O mercado político é um mefcado como ou
tro qualquer, em que o eleitor é um consumidor de
serviços políticos e o político oferece esses serviços.
Se você vai comprar um carro e é um consumidor mal
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informado, provavelmente vai ser ludibriado pelo ven
dedor ou você vai fazer uma má escolba. Na poUtica
acontece a mesma coisa: toda relação de mercado é
uma relação de troca.

ISTOÉ - Qual é o custo da corrupção no Brasil?
Há dados sobre oprejuizo financeiro?

Marcos - Uma redução de 10% da corrupção,
durante 20 anos, geraria um acréscimo da renda per
capita de US$3.600. Dá algo em tomo de RS50 bi
lhões em 20 anos. Esse dinheiro é a ineficiência eco
nômica, é dinheiro que poderia ser gasto com polfti
ca social de combate à pobreza e à fome. Não é o di
nheiro surrupiado, mas a perda de eficiência econô
mica, a perda de capacidade de crescimento, ou o
quanto o País deixa de crescer devido à corrupção.

ISTOÉ - E o dinheiro roubado não é muito?
Marcos - O que se rouba é a ponta do iceberg.

O custo da corrupção é a base do iceberg. O que o
cara rouba é medido em milhões. O custo da cor
rupção é de bilhões. O escândalo do orçamento
provocou um rombo de US$30 milhões. Não cus
tou nada. O que custa é quantas crianças morre
ram devido ao fato de que a verba do leite foi extra
viada. O que custa é o que você deixou de crescer
devido ao fato de que recursos econômicos deixa
ram de ser investidos em atividades produtivas. A
corrupção implica que você pegue dinheiro, faça
um monte, jogue querosene e acenda uma foguei
ra. Literalmente, corrupção mata. Nosso código
penal no que diz respeito a crimes contra o patri
mônio público precisa se tomar muito mais rigoro
so. E um crime muito grave.

ISTOÉ - No Brasil se combate mais a corrupçt:lo
hoje?

Marcos - Não. Normalmente há uma certa in
justiça quando nós falamos do Executivo. Combate à
corrupção depende do Executivo quando nos referi
mos à Polícia Federal. Mas na verdade o combate à
corrupção depende dos sistemas federais de controle
que são institucionalizados e depende também da
Justiça. Uma vez apurados os casos de corrupção, a
Justiça tem de

ser crivei e no Brasil a Justiça não é crível. É len
ta, ineficiente, oligárquica, incompetente.

ISTOÉ - A corrupção no Brasil se difere dos ou
tros pafses de alguma forma? Qual é o centro da cor
rupção aqui?

Marcos - O centro da grande corrupção é o fi
nanciamento de campanha. No Brasil a corrupção
é endêmica. Há uma aceitação tácita tanto do lado
do corrupto quanto do corruptor. A sociedade não

cumpre leis e acha natural, portanto, que seus diri
gentes não as cumpram também. A Justiça é ca
paz de punir um portador de três cigarros de maco
nha, mas não é capaz de punir nenhum colarinho
branco. Outro problema grave é que o crime orga
nizado está se juntando cada vez mais à ação de
políticos corruptos. E como na Rússia, onde a má
fia se aproxima de políticos corruptos. O Brasil é
um país continental e campanha para deputado fe
deral não se paga com brochinhos. O narcotráfico
encontrou uma forma de cooptar políticos. Por
isso, é preciso discutir uma lei de financiamento,
para que dinheiro público financie campanha. Só
que precisa ter um limite de gastos. Com isso, se
inibe, em pane, a necessidade de fazer caixa dois
para financiar campanha.

ISTOÉ - A lei de financiamento de campanha
poderia começar a combater, mas não vai acabar
com o problema.

Marcos - Não acabaria, mas ajudaria a minimi
zar, O narcotráfico e o crime organizado compram po
líticos porque querem que eles defendam seus inte
resses. Nos Estados Unidos, muitos políticos foram fi
nanciados pela máfia.

ISTOÉ - Como eJes conseguiram combater
isso?

Marcos - Com sistema de controle, punição e
investigação. Com o programa de defesa de testemu
nhas, nos anos 80, a Justiça americana praticamente
assassinou a máfia.

ISTOÉ - E no Brasí/, o programa de proteção à
testemunha funciona?

Marcos - Não funciona porque não tem dinhei
ro e é desorganizado. O ideal é que as testemunhas
possam sair do País. Se há um interesse de combater
o narcotráfico global, nações parceiras deveriam re
ceber essas testemunhas.

Florência Costa
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo

co/PSB - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, está previsto para
hoje um julgamento pelo Plenário do Supremo Tri
bunal Federal que talvez seja histórico. Essa, en
tretanto, não é a previsão da imprensa. O jornal
Correio Braziliense de hoje trata do assunto e
ouvi na CBN comentários sobre o julgamento.
Caso sejam confirmadas as previsões da impren
sa para o resultado do julgamento de hoje no Su
premo Tribunal Federal, haverá, sim, uma decisão
histórica, mas não à altura de outras decisões da
quela Corte.
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Refiro-me à questão do FGTS (Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço), uma espécie de poupança
do trabalhador. O trabalhador recolhe 8% de seu salá
rio, assim como o empregador, ao referido fundo. Os
recursos são geridos pela Caixa Econômica Federal,
aplicados principalmente em habitação e saneamento.
O trabalhador, ao ser dispensado sem justa causa ou
aposentar-se, entre outras hipóteses, poderá fazer a
retirada do FGTS, devendo encontrar seus depósitos
com um rendimento compatrv~1 com o tempo em que o
dinheiro ficou aplicado. Outra hipótese de disponibili
zação do fundo é no caso de falecimento do titular.

Ocorre, Sr. Presidente, que a Caixa Econômi
ca Federal não aplicou.aos recursos depositados a
devida correção monetária ao longo dos anos.
Pelo contrário; nos diversos planos econômicos
patrocinados pelos governos que se seguiram,
verdadeiras trapalhadas econômicas, a correção
monetária não era medida de forma real, mas de
forma fictícia. A Caixa Econômica Federal não re
passou ao FGTS a correção devida, realizando o
expurgo de índices inflacionários.

Ao longo dos anos, principalmente a partir de
1992, houve uma série de processos na Justiça sobre o
assunto. Estima-se que hoje sejam em torno de 400 mil
os processos, cada um deles com uma média de dez
trabalhadores interessados. São, portanto, 4 milhões de
trabalhadores brasileiros pedindo a devida correção do
dinheiro que estava aplicado no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
correção monetária é devida.E em 4.192 recursos,
segundo último levantamento feito pela Associação
dos Advogados Trabalhistas Brasileiros, o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que essa matéria não é
constitucional, porque se trata de estabelecer corre
ção monetária, nesse caso matéria in
fra-constitucional. Portanto, como não há violação à
Constituição Federal, não cabe também recurso ao
Supremo Tribunal Federal.

Além disso, Sr. Presidente, o Supremo Tribu
nal Federal vem condenando a Caixa Econômica
Federal a pagar multa de 5 a 10% por insistir com
recurso contra jurisprudência já consolidada da
quela Corte. Posso até dizer que li nada menos do
que 42 decisões do Supremo Tribunal Federal so
bre essa matéria. Essas ementas foram publica
das no Diário da Justiça do dia 7 de abril, com vo
tos de diversos Ministros, condenando a Caixa
Econômica Federal a pagar multa como litigante

de má-fé, por apresentar recurso contra matéria já
decidida há muito pelo Supremo Tribunal Federal.

Agora, anuncia-se também, com o apoio da
mídia, numa parceria com o Governo, que hoje ain
da o Supremo Tribunal Federal mudará essa deci
são, pois afetou o Plenário com três recursos ex
traordinários sobre FGTS. Não há, porém, Sr. Pre
sidente, qualquer motivo aparente para afetar o
Plenário daquela Corte. Afinal, duas de suas Tur
mas já decidiram essa matéria pelo voto unânime
de seus Ministros.

Mais ainda, anuncia-se que o Supremo vai deci
dir pela inexistência de direito adquirido no que tange
à correção monetária.

Sr. Presidente, não se está discutindo aqui direito
adquirido. Nunca se discutiu isso. O que se está discutin
do é a aplicação da lei que trata da correção monetária
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Portanto, Sr. Presidente, se essa decisão for confir
mada, o Supremo Tribunal Federal vai realmente dar um
passo atrás na sua história de guardião da Constituição
Federal, ferindo também algo muito caro a todos os paí
ses do mundo, algo que não pode ser afrontado como
vem acontecendo no Brasil, ou seja, a estabilidade jurídi
ca, a garantia das pessoas de terem uma orientação jurí
dica segura e não ficarem ao sabor das conveniências
dos detentores do Poder, dos atuais inquilinos do Planalto.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Antonio
Almeida, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2"º'
do artigo 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Caio Riela, § 2Q do artigo 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Com a pala
vra o Sr. Deputado Sérgio Novais.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no pronunciamento de hoje venho abordar
assunto que tomou conta, em outubro, principalmente
do Nordeste e Norte brasileiro. Refiro-me, Deputados
José Antônio e Eduardo Campos, à adoção do horário
de verão na região Nordeste.

Há dez anos o Nordeste estava fora do horá
rio de verão. Tecnicamente, devido à proximidade
com a linha do Equador, os dias no Nordeste são
iguais às noites, diferentemente das regiões Sul e
Sudeste.
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Para surpresa nossa, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso baixou um decreto alteran
do a área de abrangência do horário de verão.
Num primeiro momento, chegou-se até ao Estado
da Bahia, excluindo-se o restante do Norte e Nor
deste. Alguns dias depois, nas proximidades de
outubro, o Presidente da República editou novo
decreto, determinando o horário de verão para o
restante do Nordeste e o Estado de Rondônia.

Fomos saber o que estava acontecendo, porque,
tecnicamente, como disse, já estava comprovado de
que não havia necessidade dessa modificação. Isso há
dez anos. Essa medida acarretaria, isto sim, uma "de
seconomia" de energia nas regiões Norte e Nordeste,
em função da proximidade com a linha do Equador.

Estivemos, eu e o Deputado wellington Dias, do
PT do Piaur, reunidos em audiência com o Ministro das
Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, que con
firmou que teria havido interesse das grandes re
des de televisão, do setor turistico e dos banquei
ros no sentido de que se adotasse o horário de ve
rão também para o Nordeste e o Norte, e que isso
foi feito com autorizaçêo dos governadores daque
les estados.

Com o término do horário de verão, em fevereiro
de 2000, pedimos à Eletrobrás os dados referentes
ao consumo de energia elétrica em todo o Brasil, para
saber o impacto dessa medida no Nordeste brasileiro.

Deputado José Antonio Almeida e demais Deputa
dos nordestinos, aqui está o resultado que mostra a total
irresponsabilidade deste Govemo, primeiramente com o
Pais e, depois, com as populações nordestinas. Tínha
mos de acordar as crianças, com todo o comprometimen
to de seu horário biológico, ainda no escuro e acender as
luzes para satisfazer os interesses dos banqueiros, do se
tor turfstico e das redes de televisão.

Está aqui o resultado dos estudos feitos pela
Eletrobrás e que nós, ao longo desses dias, exami
namos. O Estado onde houve o maior incremento
de consumo de energia elétrica foi o Piaul, com
11,34%. Em segundo lugar, com maior consumo
de energia elétrica, ficou o Rio Grande do Norte,
com 9,9%. O Ceará, 7,25%. Todos os estados nor
destinos consumiram mais energia, com exceção
da Bahia, onde houve uma pequena redução, o
que veio confirmar o estudo anterior. Então, o que
se observa? Em todas as capitais desses estados,
quanto mais próximas da linha do Equador, maior
o consumo de energia no horário de verão - afinal,

tem-se que considerar que as capitais têm maior de
manda de energia elétrica.

Sr. Presidente, Deputado Caio Riela, Sras. e
Srs. Deputados, imprensa do nosso País, esta é
mais uma demonstraçêo do desserviço do Gover
no instalado no Palácio do Planalto. O que vale
são os interesses do capital, os interesses dos
grandes grupos econômicos, que se sobrepõem
aos interesses de milhões de brasileiros.

Nêo podemos mais aceitar isso! Estamos fa
zendo alguns encaminhamentos, Deputado José
Antonio. Primeiro, queremos que todos os consu
midores de energia elétrica no Nordeste que tive
ram suas contas aumentadas sejam ressarcidos.
E, aqui, no Congresso Nacional, temos de avan
çar com o projeto de lei que está em curso nesta
Casa, eliminando de vez com 0- horário de verão
nas regiões Norte e Nordeste.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
mos mostrando mais uma vez como a sociedade
brasileira está refém desse ente superior, o mer
cado, que é superior à democracia, superior ao
nosso relógio biológico, superior a tudo. Hoje,
tudo tem que estar em funçêo do mercado. Não
podemos suportar que um Presidente irresponsá
vel, um Governo irresponsável como este adote
novamente essa medida. Sabem V. Exas, o que
aconteceu mais no Nordeste nesse periodo, prin
cipalmente no Estado do Ceará? Assaltos! As
pessoas tinham que sair de casa no escuro, às
cinco horas da manhã, para pegar o ônibus, o
trem - isso, para satisfazer os interesses dos
grandes grupos econômicos.

Vimos aqui, além de fazer essa denúncia,
pedir providências para ressarcir esses consumi
dores e a eliminação de vez do horário de verão
brasileiro nas regiões Norte e Nordeste.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
denúncia fica patente com o que disse aqui: os
interesses a que estamos submetidos, gerencia
dos pelas multinacionais e pelo FMI.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex8 a transcrição
nos Anais de matéria publicada no jornal O Povo,
de Fortaleza, bem como dos estudos realizados a
partir dos dados da Eletrobrás, com a devida di
vulgação nos órgãos de comunicação da Casa.

MATr=RIA E ESTUDOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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Consumo Total (MWh) Variação
3D Trim/99 I 4° Trim/99 % I MWh

1.413.5141 1.680.241 7,2% I 106.727

1- Aumento pela variação do Consumo Total 7,2%

Aumento de Prejuízo para os Projeçio do PrejuizoConsumo no 4° Valor do KWh Consumidores no 4D

Trimestre (KWh) Trimestre pIS meses"

106.727.000 R$ 0,20 R$ 21.345.400.00 R$ 35.575.666.67

N° de Contas Emitidas Variação
3° TrimJ99 I 4° Trim/99 % I Contas Emitidas

4.471.8331 4.920.062 9,88% I 442.229
-"

consumo Médio p/Unido (KWh) Variação
3° Trim/99 I 4° Trim/99 % I MWh

30551 321,2 5,1% I 75.752

2- Aumento pela variacão do Cons.Médio D/unidade S 14%
Aumento de Prejuizo para os Projeção do PrejuízoConsumo no 4° Valor do KWh Consumidores no 4°

Trimestre (KWh) Trimestre pl 5 meses *

75_•.752.418 R$ - 0,20 R$ 15.150.483,68 R$ 25.250.806 14

Consumo (98· 99) (MWh) Variacão
4° Trim/98 4° Trim/99 % I MWh

1.460.390 1.580.241 8,2% I 119.851

/3- Aumento pela variacão do Consumo Tota! (98·99) 8.2%

Aumento de Prejuizo para os Projeção do PrejuízoConsumo 99-&8 Valor do KWh Consumidores no 4°
(KWh) \ Trimestre pl 5 meses ."

'.

\
119.851.000 \ R$ 0,20 R$ 23.970.200 00 R$ 39.950.333,33

." Vigência do Ho~árlo de Verão foi de 5 meses: Outubro/99 a Fevereiro de 2000

14 • Comparativo dos Incrementos de Eneraia

1°,2°.3° Trim/98 1°,2°,3 0 Trim/99 Varo 1°,2°,3" Trim/98.. Varo 4° Trim/98-9999
4.018.303 4.211.628 4,8% 8,2%

10 TRIMESTRE ,20 TRIMESTRE
84% 1 4%

Elaboração: Eng. Rogério Pinheiro

3 D TRIMESTRE
4.8%

4 0 TRIMESTRE
8,2%

Dados: ELETROBRÁS
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(+ 5,14%)
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325,0

320,0
CI)

4(»
315,0:e
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I 300,0I

I
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3° Trim/99 4° Trim/99

EIa~: Eng. Rogério Pinheiro FClI'Ilt 0I0clcs dII ELETR08RÁS

DEP.FEDERAL SÉRGIO NOVAIS
AVALlAÇAo DO HORAR/O DE VERAo

Incremento de Consumo de Energia no Trimestre
3° Trimestre - 4° Trimestre1999

.3° Triml99

.4° Trim/99

0'f
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Elabcrac;Ao: Eng. Rogério Pinheiro Fonte: Dados da ELETROBRÁS
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CE teve prejuízo de R$ 25 roi, diz Novais

CRESCIMENTO DO CONSUMO OE ENERGIA coMPARADO A 98

Nordeste
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Rio Grande do HorW
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A União vai ser acionada judicialmente para res
sarcir o prejuízo dos consumidores cearenses duran
te o horário de verão, anuncia o Deputado Federal
Sérgio Novais.

ARTUMIRA DUTRA

da Editoria de Economia

Depois de confirmar com dados oficiais da Ele
trobrás o incremento de consumo de energia elétrica
durante o horário de verão, o Deputado Federal Sér
gio Novais (PSB) disse que vai acionar a União judici
almente para que os consumidores cearenses sejam
ressarcidos do prejuízo. Para ele, os dados põem fim
ao mito de que a medida provoca economia de ener
gia. Ocorre o contrário, segundo o Deputado, pois o
consumo médio de energia foi de mais 5,14% de
energia, por unidade consumidora, comparando o pe
ríodo de julho a setembro com o trimestre posterior,
de outubro a dezembro quando o horário estava em
vigor. Ou seja, o consumo passou de 305,5 kwh/mês
(meses de julho, agosto e setembro) para 321,1
kwh/mês nos meses de outubro, novembro e dezem
bro.

Na avaliação de Novais, tomando por base um
consumidor residencial comum, e sem incluir a Taxa
de Iluminação Pública e o ICMS, o prejuízo seria da
ordem de R$15 milhões nesse período e passaria dos
R$25 milhões durante todo o horário de verão - de
outubro a fevereiro.

Novais disse que ainda está estudando que tipo
de ação será utilizada e quem será o autor: o partido,
entidade ou o Ministério Público. "O certo é que a po
pulação não pode ser penalizada por uma medida
que desde o início questionamos e foi levada adiante
por causa do interesse das redes de televisão, siste
ma bancário e setor turisticet, comenta, ressaltando
que o Ceará foi o estado nor:~estino mais prejudicado
por causa da proximidade da linha do Equador (2 gra
us de latitude Sul).

O incremento do consumo de energia no Ceará,
comparando o período de outubro a dezembro de
1998, quando não houve horário de verão, com igual
período de 1999, foi de 8,21 %. No Rio Grande do
Norte o consumo foi de mais 7,24% e no Piauí chegou
a 4,97%. No Nordeste o único estado que não teve
prejuízo foi o de Alagoas por causa da sua localiza
çêo. O Deputado lembra que tudo isso, com análise
do professor Caio Lóssio Botelho, já havia sido salien
tado quando da ação civil pública, dada entrada na
Procuradoria da República para suspender o horário
de verão, "Conseguimos na Justiça Federal do Ceará

uma liminar que o Governo Federal, por meio da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), con
seguiu derrubar no Tribunal Federal de Recursos em
Recife", diz Novais. Acrescenta que os dados da Ele
trobrás mostrando que o horário de verão não provo
ca economia no Nordeste serão juntados aos autos
do processo da ação principal que não teve o mérito
julgado até agora.

Eles também servirão de prova junto aos proje
tos de lei que tramitam na Cêmara Federal para aca
bar como horário de verão no Nordeste depois de dez
anos. Novais informou ainda que vai convocar o Mi
nistro das Minas e Energia, Rodolfo Tourinho, ao Con
gresso para debater e acabar de vez com o horário de
verão para os estados do Nordeste.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, senhoras e senhores que acompanham os
trabalhos da .nQ$sa Cêmara dos Del3utados-nestéf
manhã de quarta-feira, o que me traz à tribuna é o ris
co iminente que corre o sistema público de saúde do
nosso País diante de uma decisão absolutamente
equivocada tomada pela Comissão Mista de Orça
mento, decisão essa que espero seja corrigida neste
plenário.

Ocorre que a Comissão Mista de Orçamento do
Congresso Nacional decidiu que, a partir do ano
2000, quatro estados da Federação terão seus recur
sos para pagamento de serviços hospitalares e am
bulatoriais reduzidos em relação ao montante que re
ceberam no ano de 1999.

Temos um problema e um desafio, sim, no Bra
sil, que é a busca progressiva da igualização dos va
lores per capita disponíveis para pagamento de inter
nações hospitalares e serviços ambulatoriais. Existe
uma distorção absolutamente injusta e insustentável,
porque um estado tem 62 reais por habitante/ano, o
que é muito pouco para garantir um sistema público
de saúde digno, e outro Estado faz jus a um valor ain
da mais indigno, como, por exemplo, o Estado do
Amapá, com 28 reais. No entanto, a única medida
que este Congresso não pode aprovar como solução
para o sistema público de saúde é somar os recursos
e dividi-los igualmente entre todos os Estados, por
que estaríamos destruindo o sistema que funciona, o
pouco que funciona nos Estados que têm centros de
alta tecnologia e, aliás, atendem o Brasil inteiro, e não
conseguiríamos qualificar de forma adequada os
Estados que hoje têm menor capacidade instalada.

Vou dar aqui um exemplo. No ano passado, o
Rio Grande do Sul dispôs de 629 milhões de reais
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para pagar internações hospitalares. Mas esse recur
so não foi suficiente; por isso muitos gaúchos, assim
como baianos, sergipanos e amazonenses, aguar
dam internação hospitalar nas filas. Se fôssemos re
por 10% de inflação, para atualizar aquele valor e
manter em 2000 o mesmo serviço do ano de 1999,
deveríamos ter 691 milhões de reais à disposição da
rede hospitalar e ambulatorial do Rio Grande do Sul.
Pois bem, o valor que consta da tabela aprovada pela
Comissão de Orçamento estabelece, irresponsavel
mente, que o Rio Grande do Sul deverá receber ape
nas 580 milhões de reais; ou seja, há um corte de 111
milhões. No caso de São Paulo, o corte é de 502 mi
lhões; no caso do Paraná, de 51 milhões; do Rio de
Janeiro, de 78 milhões.

Somos favoráveis, sim, a que os estados que
têm renda per capita menor passem a ter mais recur
sos, mas não podemos fazer isso fechando hospitais
em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Rio
Grande do Sul, por exemplo. Não se trata de uma dis
puta entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Precisa
mos de uma solução para o sistema público de saúde
do País.

Sugiro a este Plenário que aqueles Estados que
têm hoje uma renda per capita menor recebam um
substancial aumento nos investimentos, para cons
trução de novos hospitais, de Unidades de Tratamen
to Intensivo, de uma UTI neonatal, que alguns Esta
dos não têm. Além disso, haveria para esses Estados
um crescimento da verba de custeio, que seria assim
muito superior à dos Estados que hoje têm maior ren
da. Exemplo: aqueles que têm menos de 35 reais per
capita poderiam ter 35% de reajuste, enquanto os
Estados que estão no topo só receberiam o reajuste
da inflação, que é de 10%.

Convenhamos, Sras. e Srs. Deputados, sugerir
que existam hospitais sobrando no Rio de Janeiro,
que sejam feitos transplantes desnecessários no
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul ou que
os serviços de oncologia existentes em São Paulo,
que atendem pacientes de todo País, devam ser"fe
chados é uma absoluta insanidade.

Chamo o Sr. Ministro da Saúde deste País a Js
sumir sua responsabilidade e vir ao Congresso Naci
onal debater esse assunto com os parlamentares.
Não podemos aceitar a lógica do que chamo, em,lin
guagem figurada, de "sorteio do bife". Não. Todos nós
temos o direito de comer bife pelo menos uma vez ~or

dia. Não podemos fechar um hospital em São Paulo
para abrir um na Paraíba, no Acre ou no Amapá. Essa
não é a solução. A solução é promover a igualizaÇao

progressiva da renda per capita, mantendo a capaci
dade instalada nos Estados mais bem providos e
atendendo prioritariamente os estados de menor ca
pacidade instalada com maior verba de investimen
tos, para que no futuro também eles disponham de
equipamentos para realizar procedimentos de maior
incorporação tecnológica, como transplantes, trata
mento de quimioterapia e outros.

O que foi aprovado na Comissão Mista de Orça
mento é uma verdadeira irresponsabilidade. Vai colo
car o sistema do País num colapso insustentável.

Obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. VEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS.
Sem revisão da oradora.) - Bom dia, Sr. Presidente.
Remeto a iniciativa que tomo agora ao que disse o
Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer,
ao abrir a exposição dos 500 anos, uma magnífica ex
posição no Salão Negro desta Casa, que merece a vi
sita de todos nós. O Presidente Michel Temer disse
na ocasião que progressivamente devem ser encon
trados os instrumentos por meio dos quais o Legislati
vo possa influenciar as políticas do Executivo.

Aqui no Congresso Nacional já o fazemos de di
versas maneiras, como na discussão e votação do
Orçamento Geral. Também quando apresentamos
projetos de lei abrimos a possibilidade de, se aprova
das as propostas, alterar a política do Executivo de
forma definitiva e legal.

Na semana passada apresentei ao Presidente
Michel Temer indicação no sentido de que seja incluí
da na política nacional de saúde a prevenção e o con
trole da asma, sugerindo o tratamento preventivo e a
vacinação. Hoje apresento um projeto de decreto le
gislativo. Esse instrumento nasce do esforço na bus
ca de sustar atos do Executivo que alguns compo
nentes do Legislativo considerem exorbitantes.

É o caso, Sr. Presidente, da interpretação que a
Receita Federal faz, depois da Lei de Diretrizes e Ba
ses, do trabalho desenvolvido pelas creches. As cre
ches, segundo interpretação da Receita Federal por
nós solicitada, não podem constituir compromisso
junto ao Simples, não podem ingressar no sistema de
pagamento de impostos Simples, que foi uma grande
vitória desta Casa, porque são consideradas estabe
lecimentos de ensino.

Ora, todos sabemos hoje o que são as creches
em termos de orientação pedagógica e curricular.
Sim, elas realizam a função de ensino, necessitando,
portanto, de orientação pedagógica, como pede a Lei
de Diretrizes e Bases; no entanto, atuam muito além
dessa função. As creches preenchem uma função de
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assistência social, recebendo bebês de O a 5 anos,
principalmente quando são públicas e gratuitas. Elas
permitem o acesso da mulher ao mercado de trabalho
de forma mais igualitária em relação ao homem. Nes
se sentido, realizam muito mais do que uma função
pedagógica, uma orientação educacional.

Sr. Presidente, já tomamos várias iniciativas a
respeito desse item. O conjunto de deputados forma
do durante a reforma tributária enviou questionamen
to a respeito do que pode ser feito em relação às cre
ches. Fizemos também uma consulta à própria Recei
ta Federal no sentido de analisar e reinterpretar, com
os argumentos que apresentamos, a questão da ex
clusão das creches no Simples. Conversamos com
os Secretários Municipais de Fazenda, já que é preci
so um convênio municipal para que as creches sejam
incluldas nesse sistema. Enfim, não há, no momento,
motivo pelo qual não se dê com mais vigor uma orien
tação, uma sugestão, nem impedimento a que o Le
gislativo tome uma iniciativa para que seja sustada
essa interpretação da Receita Federal no sentido de
que as creches são somente entidades de ensino.
Nesse sentido, mais do que justificado está, porque
pesquisei a média das receitas das creches e verifi
quei que elas se incluem, na sua perfeita totalidade,
dentro do máximo de receita, o que as permite pagar
o imposto via Simples, sem despesas extras - como
se requer quando se trata da seqOência de impostos
que nós, inclusive aqui, via reforma tributária, esta
mos querendo simplificar e alterar.

Essas instituições têm custos extras e gastam
uma energia que, na verdade, poderiam estar apli
cando apenas às suas funções de creche.

Nesse sentido, ofereço à Casa projeto de decre
to legislativo que susta a interpretação da Receita Fe
deral quanto ao funcionamento das creches, que as
impede de inclusão no Simples.

Durante~discurso da Sr:ª Veda Orusi
us, o Sr. Caio Riela, § 29 do artigo 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Josué Beng
tson, § 212 do artigo 18 do Regimento Inter
no.

O SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Raimundo Colombo.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Sr. Deputados, "estrada da integração" e "espi
nha dorsal" são referências elogiosas que hoje se
transformaram em simples chavões quando falamos
da BR-282, a rodovia federal que liga Florianópolis ao

extremo oeste do Estado de Santa Catarina. Esse
desgaste é até compreenslvel, pois se trat9 da desa
creditada consolidação de uma rodovia que tem 214
anos. A despeito de sua importância e urgência para a
economia catarinense, fato esse conhecido amplamente,
ainda falta pavimentar cerca de 100 quilômetros.

A história da 282 começa no longínquo ano de
1786, vinte anos após a formação do primeiro povoa
do nos campos de Lages, criado pelos tropeiros pau
listas nas suas idas e vindas comercializando gado
bovino e couro entre Rio Grande do Sul, Paraná e
São Paulo. A partir daquele acampamento, depois
povoado, em sete meses de trabalho, 24 homens
abriram uma picada permitindo o acesso entre Des
terro, a Capital do Estado, e a Vila de Lages. Apesar
dos precários instrumentos de trabalho disponlveis
no Século XVIII, aqueles pioneiros abriram a trilha,
que logo foi deixada de lado, porque o comércio entre
as duas pontas não tinha peso econômico que justifi
casse sua melhoria ou sua manutenção.

Só em 1953 o Governo do Estado voltou a pen
sar na viabilidade da BR-282. Entregou ao Batalhão
Ferroviário, sediado em Lages, a responsabilidade
de propor um projeto de engenharia para a ligação
rodoviária Lages-Florianópolis. Desde aquela retoma
da até hoje, passaram-se 47 anos, com avanços, con
cordamos, mas com muitas paralisações das obras.

Reconhecemos que a BR-282 é uma rodovia de
alto custo; afinal, para unir o planalto serrano catari
nense ao litoral, foi preciso vencer dificuldades im
postas pela Serra do Mar e pela Serra Geral, que
apresentam áreas de grande instabilidade, exigindo
técnica apurada de engenharia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o desa
fio de abrir esse caminho, determinado há mais de
dois séculos pelo quarto vice-rei do Brasil, Luiz de
Vasconcelos e Souza, permanece não só para o meu
Estado, mas também para o PaIs inteiro. A estrada é
prioridade, mas faltam os meios para sua execução.
A conclusão da BR-282, reivindicada unanimemente
por todos os setores da economia catarinense, do pe
queno ao grande agricultor, da grande à microindús
tria, não é só um desafio; é uma tarefa que tem que
ser finalizada e que depende do empenho dos Gover
nos federal e estadual, e desta Casa, principalmente.
Todos os anos o Orçamento Geral da União destina
recursos para a complementação da obra, mas o di
nheiro não sai, e quando sai é insuficiente. Para pro
var o que estou dizendo, e isso não é difícil, em 1999
foram aprovados no Orçamento Geral da União
R$5,6 milhões, mas empenhados e liquidados ape-
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nas R$2,1 milhões, isto é, 42,54% do já exíguo recur
so.

É essa a realidade, e não por falta de esforço ou
de união da bancada catarinense na Câmara dos De
putados.

Apesar desse desencontro, estamos agora no
vamente lutando por recursos para concluir a
BR-282. O Orçamento Geral da União deste ano des
tinou R$3,5 milhões a essa obra, mas, graças à inter
venção unânime da bancada federal catarinense jun
to aos Relatores setorial e geral da Comissão Mista
de Orçamento e à força de emendas Coletivas, conse
guimos elevar esse montante a R$25,5 milhões.

Garantir os recursos é apenas um passo; a tare
fa mais difícil está pela frente. Será que vamos conse
guir o empenho e a autorização de aplicação? Essa é
a grande questao que enfrentaremos neste ano.

É nesse contexto que pedimos prioridade total
para a conclusão da 282. Para conhecimento da
Casa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falta
pavimentar três trechos na região do Planalto Serra
no: de Lages a São José do Cerrito a estrada foi aber
ta, mas precisa de terraplanagem, bueiros, pavimen
tação e obras complementares; de São José do Cerri
to à Vargem repete-se a mesma situação, e de Var
gem até o encontro da BR-470 apenas os bueiros fo
ram executados. A bem da verdade, o único contrato
em andamento é o trecho que liga a BR-1 01, no lito
ral, a Santo Amaro, numa extensão de 12 quilôme
tros.

A pavimentação dessa rodovia, como podemos
ver, Sr. Presidente, é prioridade de dezenas de Mu
nicfpios que têm na 282 sua principal e, às vezes,
única forma de comunicação com o litoral e com o
extremo oeste do Estado. É a via de escoamento
natural da produção industrializada avlcola e da
suinocultura para exportação via portos de Imbitu
ba e ItajaL

Além da importância econômica regional, a 282
faz a conexão das províncias do nordeste da Argenti
na com o litoral catarinense; portanto, é fator de pro
moção do turismo, uma das importantes fontes eco
nômicas do belo Estado de Santa Catarina, que vem
crescendo desde o final da década de 70. Éa 282 que
permite o acesso a hospitais, universidades, fazen
das e hospedarias do planalto serrano catarinense,
onde floresce o turismo rural.

A conclusão das obras da BR-282, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, não é um capricho do
povo catarinense; é antes uma alavanca de desenvol
vimento. Por isso nêo podemos deixar para o próximo

século o término de uma obra que já era prioritária em
1786. É com essa motivação que pedimos o empe
nho desta Casa no exame do Orçamento Geral da
União em plenário. Vamos unir forças para viabilizar
essa legítima reivindicação das forças produtivas de
Santa Catarina.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. NICE LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, nesta quarta-feira o Congresso Nacional es
tará reunido para deliberar sobre duas questões de
grande importância para a sociedade brasileira: o
Orçamento para o ano 2000 e o salário mínimo, cujo
valor reajustado, estipulado em medida provisória, fi
cou em R$151,OO.

Em defesa das prerrogativas do Poder Legislati
vo, advogamos que o local mais legítimo para definir
o valor do salário mínimo é o Congresso Nacional.

É preciso, Sr. Presidente, saber a opinião de cada
Deputado, de cada Senador, deixando às claras para a
sociedade quem é quem na decisão sobre esses temas
de especial importância para o nosso povo.

Oque não pode ocorrer é o inverso, é o povo co
brar um posicionamento dos Congressistas e a Co
missão Mista que analisa a medida provisória sobre o
salário mínimo e o próprio plenário do Congresso dei
xarem de votar no prazo regimental.

Essa medida provisória do salário mínimo, Sr. Presi
dente, a rigor, não deveria existir. A discussão e a votação
da lei orçamentária anual, induindo as prioridades de in
vestimentos, são atribuições do Congresso.

Por que não proceder da mesma maneira com o
salário mínimo?

A impressão que colhemos é a de que a medi
da provisória do salário mínimo serve como um bi
ombo para impedir a livre manifestação do Con
gresso Nacional, abarrotado que está com a edi
ção e reedição sucessiva de medidas provisórias.
Descobre-se, assim, mais um malefício das fami
geradas MP.

Os deputados têm o dever de legislar! Não deci
dindo sobre assuntos da relevância do salário míni
mo, ficam tolhidos no seu mister. Diminuem as suas
prerrogativas, em prejuízo da instituição e do aperfei
çoamento da democracia.

As alianças e os acordos que os partidos fazem
com o Governo são para assegurar a governabilida
de, nunca para renunciar, para abrir mão dos poderes
do Congresso.

Quando deixou o Senado para assumir a Presi
dência da República, o Sociólogo Fernando Henrique
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afirmou, em sessão daquela Casa do Congresso, por
ocasião da sua despedida, que governaria com diálo
go, jamais com o rolo compressor.

O festival de medidas provisórias não confirma
o compromisso assumido pelo atual Presidente.

Felizmente, Sr. Presidente, a decisão do Presi
dente do Congresso de votar a medida provisória do
salário mfnimo vai impedir a perpetuação desse artiff
cio que sacrifica o livre debate, a livre manifestação, o
pleno exercfcio das funções de legislar pelo Congres
so Nacional.

E nada mais oportuno, Sr. Presidente, em ano
eleitoral, do que a sociedade, em todos os estados e
municfpios, conhecer o voto do seu parlamentar, con
trário ou favorável ao salário mfnimo de R$151,OO,
como deseja o Ministro Malan.

A "vitória sangrenta" do Governo sobre o Con
gresso, como vêm apregoando alguns auxiliares do
Presidente, longe de abater o Presidente do Congres
so, agride, acima de tudo, os trabalhadores e os apo
sentados brasileiros, que esperam ainda da Câmara
e do Senado uma posição polftica que melhore esse
valor do salário, estipulado em R$151 ,00.

Independentemente do resultado da votação,
Sr. Presidente, é urgente votar, deli~erar, resgatar os
poderes e a imagem do Congresso, bastante diminuf
dos com a profusão de medidas provisórias.

Muito obrigada.
O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o que me traz a esta tribuna não é nada mais do
que temos assistido nos noticiários matutinos, ves
pertinos, na madrugada, nas rádios, nos jornais.
Trouxe a esta tribuna alguns jornais, caro companhei
ro Deputado Josué Bengtson, que preside os traba
lhos neste momento, até para que possamos sacudir
um pouco mais o Parlamento brasileiro, o Congresso
Nacional.

Quero que a sociedade brasileira saiba que es
tamos convocando os homens de bem da vida públi
ca, invocando sua solidariedade e parceria, para que
tomem uma atitude junto à Comissão de Ética, à Cor
regedoria, ao Ministério Público, à Procuradoria Geral
da União, à Polrcia Federal, enfim, a todos os órgãos
que possam definitivamente fazer algo por aqueles
que trabalham, pagam suas contas e seus impostos e
vêem seu dinheiro roubado ou desviado por irregula
ridades e maracutaias.

O fato é que o suado dinheiro do povo não tem
chegado como deveria aos municfpios, ao interior, à

área rural, deixando de servir, portanto, à agricultura,
à educação e à saúde.

Se V. Exas., nobres Deputadas e Deputados,
ouviram os pronunciamentos há pouco feitos desta
tribuna, constataram que são grandes os problemas
da saúde, como nos disse o Deputado Henrique Fon
tana, e da educação e da agricultura, como disseram
outros deputados. Até mesmo a Igreja tem tido pro
blemas com impostos, como nos disse o Deputado
Philemon Rodrigues. Enfim, são muitos os problemas
acumulados e muitas as manchetes sobre eles.

O Correio Braziliense, por exemplo, alguns
dias atrás, divulgou matéria sobre fraudes relaciona
das ao FAT, tendo havido, segundo as denúncias,
grandes desvios de dinheiro. Outra manchete infor
ma: "Dinheiro foi lavado em Miami. Tribunal de Con
tas da União diz que foram desviados 169 milhões de
reais", versando a matéria sobre o escândalo havido
no Fórum Trabalhista de São Paulo. Trata-se daquela
questão que envolve muito dinheiro. Mais de 30 mi
lhões apareceram na conta de um Senador, como to
dos já sabem, do Distrito Federal. E por af vão as
manchetes: "Guerra de Papel" - um monte de dos
siês, de um lado e de outro, cheios de acusações. É o
cúmulo!

Quando se está na periferia, quando se está por
baixo, ou seja, lá na ralé, bem embaixo da pirâmide,
quando se trata de deputado de terceira ou quarta ca
tegoria, do baixo clero - nem sei se há baixo clero -,
Deputado do porão, nada acontece. O povo diz: "Ah,
esses vão com a turma, vão no comboio, vão junto
com a corja". Mas quando é gente grande, tubarão,
do topo, de cima, isso não pode ser esquecido. Então
vem a guerra dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e
Jader Barbalho, que está ocupando todos os jornais,
estampada nas manchetes, pressionando a opinião
pública.

Diante de toda essa discussão, de todas essas
denúncias que um faz sobre o outro, há três hipóte
ses, segundo a imprensa: ou um está mentindo, ou os
dois estão mentindo, ou os dois disseram a verdade.
Como podemos saber? Só por meio de uma sindicân
cia, de uma comissão parlamentar, de uma comissão
de ética, da Corregedoria.

Sei que o acontecimento não fez bem ao Con
gresso Nacional; sei que essas denúncias, essas
acusações não fizeram bem à sociedade brasileira. É
claro que não. Há quem se preocupe e diga que não
poderiam ter feito isso, que podem estar comprometi
dos, porque não querem que os fatos fiquem transpa
rentes. Mas nós queremos que a investigação vá ao
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10. porque no mínimo teriam que ser cassados os
'1::>, os Senadores Antonio Carlos Magalhães e Ja

u_i" BarbalJ ,o. No mínimo! O que disseram foi uma
vergonha, foi um absurdo. r= roubo, não é roubo. "r=s
ladrão!" "Não, ladrão és tu!" "l:s corrupto!" "Não, cor
rupto és tu!" É uma loucura! A população está enoja
da com isso e repudia o Congresso Nacional.

Uma pesquisa feita por um órgão especializado
aponta que 94% da população brasileira quer a apu
ração do caso ACM versus Jader Barbalho. Então, o
povo tem razão; 94% é maioria esmagadora.

Para que se tenha uma idéia da situação, com
toda essa roubalheira, toda essa confusão, há mais
de cinco mil municrpios passando por problemas séri
os, e lá é onde tudo acontece. Nós estamos aqUi com
a terceira marcha em prol dos municípios, com mais
de dois mil Prefeitos, liderados pela Confederação
Nacional de Municípios, com seu Presidente, Paulo
Ziulkoski, fazendo um trabalho importante para todos
os Municípios do País com relação à iluminação pú
blica, um problema sério, uma novela que há décadas
se arrasta sem nenhuma decisão. Tivemos a felicida
de de ser Relator da matéria, demos-lhe parecer favo
rável, e agora ela está na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. Há também um projeto de nos
sa autoria, sob regime de urgência urgentíssima, com
a anuência de todos os Líderes, aprovado por todos
os Deputados, para vir ao plenário. Inclusive já está
nas mãos do Presidente Michel Temer.

E agora vemos essa grande confusão: um Mi
nistro briga com outro e acaba caindo, como caiu há
pouco. Há Ministro com passagem comprada para ir
embora. Só está aguardando as festas dos 500 anos.
Há outros que estão sendo investigados. É uma con
fusão generalizada, de cima para baixo e de baixo
para cima.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está na
hora de tomarmos uma decisão contundente. O povo
já não agüenta mais, a sociedade não agüenta mais,
os agricultores não agüentam mais, os estudantes
nao agUentam mais, ninguém agüenta mais esse
descontrole, esse desgoverno, essas decisões provi
sórias, porque só o que se sabe fazer são medidas e
mais medidas provisórias, ou seja, determinações
provisórias, rumos provisórios, soluções provisórias,
resultados provisórios, e isso o povo não agUenta
mais, Está na hora de tomarmos uma decisão definiti
va, contundente, em nome do povo brasileiro; caso
contrário, o próprio povo por si só o fará, por bem ou
por mal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para os que no Brasil, e além mesmo
de nossas fronteiras, têm lutado pela institucionaliza
ção da democracia em nosso País, em países vizi
nhos e, afinal, ali onde a democracia ainda é uma uto
pia, nao deixa de ser preocupante o que ocorre no
Equador. O que ocorre, aliás, nesta América do Sul?

Já se foram os difíceis anos da década de 60 e
70 em que ditaduras militares se instalaram, se manti
veram e se reforçaram em tantos e tantos países,
numa pretensa defesa contra o comunismo que
"ameaçava" - entre aspas - a liberdade nas Améri
cas. E para combater essa ameaça se liquidaram
com as liberdades-democráticas, com os direitos de
cidadania, com a livre expressão do pensamento,
com a pluralidade política e o mais. Feitas as contas,
o povo seguia mais pobre. E sem liberdade alguma.

Foi possível lutar contra isso. Derrotou-se, nas
urnas, a ditadura sangrenta de Pinochet, no Chile.
Deixaram o poder os "gorilas" argentinos e uruguaios.

Stroessner vive há muito seu exílio dourado em
um dos bairros mais nobres de Brasília, mas já não
tem mais o poder, o poder de maltratar o seu povo, e é
isso que importa. Lutamos por mais de duas décadas
para restaurar o poder civil em nossa terra. Consegui
mos. A democracia, aqui, está deixando de ser aque
la tenra plantinha a que se referia Otávio Mangabeira:
começa a dar flores e frutos.

São conquistas históricas dos povos do conti
nente, de suas lideranças efetivas, que deveriam ser,
afinal o início de uma nova era de liberdade e fartura,
o que infelizmente não ocorre.

Não gostaríamos de fazer comparações dema
siadamente generalizantes. Mas lidamos, no conti
nente, com elites que são, sem sombra de dúvida, as
mais parasitárias e retrógradas jàmais vistas. Um
exemplo histórico nos parece suficiente. O México, já
no início da segunda década do século passado - e o
século passado é apenas ontem - realizou a primeira
grande revolução popular nas Américas, a primeira
reforma agrária de todo o mundo. E o que ocorreu?
Sua elite dirigente empolgou o poder, assumiu e es
condeu as bandeiras revolucionárias e acabou por
montar uma máquina polltica que não se sabe se é
mais corrupta que conservadora.

No Peru, uma guerrilha delirante e uma elite ab
solutamente corrupta levaram aquele povo andino a
acreditar em um novo modelo de golpe de Estado,
promovido pelo próprio Presidente da República, a
quem foram concedidos poderes excepcionais, tudo
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objetivando combater a corrupção desmedida e ga
rantir um mínimo de segurança a uma população afli
gida pelo terror sem quartel de guerrilheiros sem
perspectiva.

Na Venezuela, não obstante a riqueza derivada
da elevada produção de petróleo - e agora novamen
te em alta nos mercados internacionais -, os ganhos
nacionais eram divididos por empresários nacionais,
por governantes sem escrúpulos, levando a miséria a
todo um povo. A um povo que, desalentado, aceitou
as propostas caudilhescas de Chávez, a quem, da
mesma forma que no Peru, se concederam poderes
extraordinários para resolver tais questões.

A situação do Equador se vai tornando asseme
lhada. Rico em petróleo, seu principal produto de ex
portação, poderia estar rindo à toa com a elevação
dos preços dessa riqueza. O que ocorre, no entanto,
é exatamente o contrário. As ameaças erguidas de
guerra civil, a manipulação das propostas de seus po
vos indígenas, nada disso pode ser aceito com tran
qoilidade, porque sob ameaça estavam as regalias
daqueles oligarcas que, umbilicalmente ligados aos
capitais externos, a esses capitais concedem regalias
ainda mais aberrantes, as mesmas regalias que, a ri
gor, teriam que ser enfrentadas e derrocadas pelo go
verno do país irmão.

Esão essas elites, em seu compromisso asque
roso com os capitais globalizantes, que podem mes
mo liquidar com os ideais de liberdade, democracia e
cidadania, porque o continente vem lutando anos a
fio, há dois séculos, aliás, pois que desde o princípio
do século XVIII, quando se iniciaram os movimentos
de liquidação do poder colonial.

Veja-se que essa onda de conservadorismo,
como bem observou o jornalista Mareio Moreira
Alves, em recente artigo publicado na imprensa, de
corre do horror popular à corrupção, de forma que a
luta contra corruptos e privilegiados empolga facil
mente o eleitorado, o mesmo eleitorado que acaba
por ver que frustradas suas expectativas, na forma
como já ocorre, por exemplo, no Peru. E pode vir a
ocorrer na Venezuela, no Brasil, no Equador, no Chi
le, o que é bastante compreensível.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. DR. ROSINHA (PT- PRo Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
onda de corrupção em nosso País é assustadora.
São denúncias, muitas delas comprovadas, na Prefe
itura do Estado de São Paulo, no Governo do Estado
do Rio Grande do Sul e no meu Estado, o Paraná, que
infelizmente não é diferente.

o atual Prefeito de Londrina, Antônio Casemiro
Belinati, está envolto numa onda de corrupção bas
tante grande. O Ministério Público do Paraná tem in
vestigado a situação, a cada dia mais assustadora,
em que se envolveu a Administração Pública de Lon
drina. Semana passada, o Ministério Público, com or
dem judicial, pegou arquivos, disquetes e documen
tos na residência de um dos acusados. A situação da
Prefeitura de Londrina é muito semelhante à de São
Paulo. Os documentos que estão vindo à tona não re
presentam um terço do que já está sendo investigado
pelo Ministério Público.

Isso é extremamente preocupante. Acredito que
quando tudo vier à tona provavelmente estarão envol
vidas muitas figuras públicas do nosso Estado, inclu
sive o Sr. Governador, Jaime Lerner. Aliás, S. Exa

também está envolto, no seu Palácio Iguaçu, por de
núncias de todo lado: o Banco do Estado do Paraná
está sendo investigado pelo Ministério Público, assim
como a relação do Governador com empreiteiras do
setor de pedágios, onde algumas obras estão super
faturadas em até 180%, a locação de veículos para as
Polícias Civil e Militar, cujo gasto daria para comprar
um carro por mês, e o envolvimento da Polícia Civil
com o narcotráfico, operando como dona, gerencia
dora, no Estado.

Paralelamente a isso, temos um Estado falido,
em face da incompetência do Governador Jaime Ler
ner, cujo nome repito para que todo o Brasil saiba
quem é esse cidadão que administra o Paraná de for
ma corrupta e irresponsável.

Temos uma das polícias mais violentas do País,
que reprime qualquer movimento social com uso exa
gerado de força, seja o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, na luta justa pela reforma agrária,
seja o dos caminhoneiros contra o reajuste do pedágio,
licitado de forma fraudulenta, favorecendo empreiteiras
e empresários do Estado, seja a greve dos servidores
do Poder Judiciário, violentamente refreada.

Sobre essa greve, vou tecer breve comentário.
É importante que o Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, o Desembargador Sydney Dit
trich Zappa, entenda que a questão é social, e não
policial. S. Exa não deveria ter requisitado a violenta
polícia para reprimir o movimento. É necessário cha
mar com urgência os líderes da greve para negociar.
Essa é uma manifestação justa, pois os servidores
conquistaram na Justiça o direito ao reajuste de 53%,
já concedido aos demais servidores públicos estadu
ais, inclusive Desembargadores e Juízes. No entanto,
S. Exas. não atendem à determinação dos Tribunais.
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Trata-se de uma causa já julgada. Em vez de
chamar a polrcia, os Desembargadores devem nego
ciar com as lideranças do movimento. Se não podem
pagar o reajuste de 53% à vista _ os Srs. Giovani Gio
nedis e Jaime Lerner, que fizeram o Paraná falir, atra
saram os salários no mês passado e só pagaram o
1311 com antecipação de receita feita de maneira ile
gal, numa ação que está sendo investigada pelo Se
nado Federal e pelo Banco Central _, então que ne
gociem e paguem parceladamente. Isso não é caso
de polfcia.

Sr. Sydney Dittrich Zappa, este é o apelo que fa
zemos publicamente: não entre na rotina de corrup
ção e irregularidades do Govemo do Estado e, por fa
vor, negocie.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho tratar da famigerada "guerra fis
cal"; mais especificamente, da "guerra fiscal" entre os
estados da Federação.

Não é de hoje que ela existe; como tudo na vida,
teve sua razão de ser. A rigor, teria começado logo
após a segunda guerra mundial, quando o Brasil en
saiava seus primeiros passos no sentido da industria
lização, de um lado, e o Estado de São Paulo já co
meça a unipolarizar a economia nacional, do outro.
Aliás, unipolarizar é ainda pouco, quando se pensa
que o PIB de São Paulo tem sido bem mais de um ter
ço do PIB do Brasil, embora sejamos constiturdos de
27 unidades federativas, contando o Distrito Federal,
e o Estado de São Paulo seja apenas uma delas.

Só uma década depois foi que uma de nossas
Regiões "acordou" para essa exacerbada centraliza
ção, na expressão do Nordeste, quando em 1959 se
criou a Sudene. Logo em seguida, porém, várias se
guiram-lhe os passos; exemplo disso foi a criação do
BRDE e do Conselho de Desenvolvimento do Extre
mo Sul, em 1961, para a Região Sul; do Fundo de De
senvolvimento Econômico - FDE e da Codepar/Ba
dep, para o Estado do Paraná, e do INDI e do BDMG
para o Estado de Minas Gerais.

Nada obstante, à medida que se agia, São Pau
lo reagia. Subsrdios e quotas de importação de maté
rias-primas; câmbio privilegiado; incentivos fiscais fe
derais para a industrialização; lei do sucateamento
têxtil; linhas de crédito subsidiadas; alfquotas de im
portação exorbitantes; registros de marcas e paten
tes; autorizações especiais de importação; leis de re
servas de mercado; atuação informal do CDI - Con
selho de Desenvolvimento Industrial do hoje Ministé
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exteri-

or, estabelecendo reservas de mercado; do Sefiex,
privilegiando empresas já instaladas; do BNDES e
suas (diga-se) subsidiárias, fornecendo financiamen
tos e participações acionárias; criação da Finame, fi
nanciando empresas manufatureiras etc. - esses são
tão-só alguns dos mecanismos que, sob o manto da
"proteção à indústria brasileira", acabaram por benefi
ciar com eficiência e eficácia em especial o Estado de
São Paulo.

Emblemas dessa situação foram as lutas para
obter a ferro e fogo a instalação no Paraná, em mea
dos dos anos 70, das indústrias a que o Estado tanto
deve seu n[vel de desenvolvimento atual: Placas do
Paraná, New Holland, Phillip Morris, Volvo, Equitel
(Siemens), SID - Informática, Prosdócimo, Inepar,
Trbmbini, entre tantas outras. Lutas de tal sorte que
somente a ação ea coragem das lideranças edas for
ças poHticas paranaenses à época poderiam ter con
seguido esse "quase impossfvel". Porque, como as
alfquotas de importação eram insuportáveis, restava
recorrer ao Governo Federal, em busca de sua apro
vação, caso houvesse necessidade de importar equi
pamentos estrangeiros. Para isso, precisava-se pro
var inexistência de similar nacional, elidindo-se oferta
excessiva no mercado interno. Esse similar, por su
posto, produzir-se-ia em São Paulo. O resultado dis
so é que esse Estado chegou a ter em torno - pas
mem! - de 50% do PIS brasileiro.

Para se oporem a essa situação foi que os Esta
dos de Minas Gerais e do Paraná, ao criarem enérgi
cos mecanismos de promoção econômica, com seus
correspondentes instrumentos, obtiveram, na década
de 70, os maiores níveis de desenvolvimento au
to-sustentado da Nação. Essa fase encontrou eco,
especificamente em torno de 1978, no modelo que
mineiros e paranaenses desenvolveram, na expres
são do "prêmio pela economia criada", que no Paraná
inicialmente chamou-se de Pefi. É exatamente esse
instrumento o responsável pela mais recente expan
são dos pólos automotivos do Paraná, do Rio Grande
do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Iniciados os anos 90, com o Governo Collor,
houve verdadeira explosão da burocracia publica,
que contribura para que não se desenvolvesse me
lhor distribuição da economia. A par disso, também
contribuiu para que melhorassem as privatizações ea
consolidação do Mercosul.

É bem verdade que alguns esforços para rever
ter a concentração de desenvolvimento em alguns
estados em detrimento de outros se fizeram na Cons
tituição Federal de 1988, haja vista os fundos consti-
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tucionais para as regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. Entretanto, há que constar a sutil ausência
de ICMS para energéticos produzidos no Paraná, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, fornecidos a São Paulo
com alfquota zero, sobre os quais São Paulo cobra
25% aos consumidores.

Enfim, as sutilezas paulistas, em favor próprio,
em detrimento da "periferia", não terminaram. Exem
plos recentes - 1997/1998 - são a polftica protecio
nista à indústria automotiva nacional (leia-se de São
Paulo), quando se elevaram substancialmente as alí
quotas de importação e recriou-se o sistema de quo
tas de importação, e os privilégios concedidos ao se
tor industrial, sabidamente concentrado nesse esta
do, em prejuízo da agri~lJltura, quando das tratativas
sobre as tarifas do Mercosul.

Nobres Deputados, apresentaram-se acima al
gumas verdades visando-se tão-só, independente
mente desse ou daquele Estado, considerar que o
que importa sobremodo decidir, regulamentar, no que
tange à proposta de emenda à Constituição ora na
berlinda, sobre reforma fiscal, é o problema da guerra
fiscal.

Sem querer "desimportantizar" os diversos as
suntos que as discussões sobre essa reforma salien
taram nos últimos anos, cremos que um é vital: impe
dir para sempre que os estados possam "guerrear",
porque o resultado é o que se viu acima. Um desastre
em termos do'concerto de todos eles, e é de concerto
que se trata. Parece que se está esquecendo que so
mos uma federação, e que UMa federação esfacelada
por lutas intestinas tende a se enfraquecer, o que pa
rece estar sendo esquecido na reforma em apreço.
Cumpre encontrar mecanismos eficazes, jamais "jeiti
nhos" brasileiros, para que, na desídia, Estados coir
mãos, para n~o dizer irmãos mesmo, pela história,
pela cultura e pelo idioma, não continuem a dilace
rar-se, numa luta suicido-fratricida.

Muito obrigado.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, segundo as estatísticas constantes de
Relatório Anual do Banco Mundial sobre o Desenvol
vimento Mundial, ano de 1997, o Brasil figura entre os
países de renda média alta, com uma renda per capi
ta anual de US$3.640, a preços constantes de 1995.

Nessa classificação figuram dezessete países,
entre os quais vale enumerar a África do Sul e o Ga
bão, na África; Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Trini
dad e Tobago e México, na América Latina; Arábia

Saudita e Omã" no Oriente Médio; Croácia, Eslovênia
e Grécia, na Europa.

Nesse grupo de países, há profundas diferen
ças de renda per capita. Assim, por exemplo, Arábia
Saudita, Argentina, Eslovênia e Grécia tinham mais
do dobro da renda por habitante do Brasil e da dos de
mais países.

Em termos de crescimento médio anual do PIB,
somente Chile, Maurício, Arábia Saudita, Argentina e
Grécia apresentaram crescimento positivo, com des
taque para o Chile, que cresceu à média anual de
6,1% no período considerado, vindo em segundo lu
gar Maurício, com 5,7%. Os demais cresceram a ta
xas inferiores a 2% ao ano, ficando o Brasil no grupo
dos países que não cresceram, com uma taxa anual
negativa de 0,8%.

O Brasil foi também, no período em análise, o
campeão entre os de maior índice de pobreza, com
28% da população percebendo cerca de US$365 por
ano, vindo em segundo plano a África do Sul, com
23,7%, o Chile, com 15%, e o México com 14,9%.

A taxa de analfabetismo do Brasil foi uma das
mais altas nesse grupo de países (17%), sendo ultra
passada apenas pelas da Arábia Saudita e do Gabão,
ambos com 37%, e pela da África do Sul, com 18%.

Entre 1990/95, a mão-de-obra brasileira cres
ceu a uma taxa média anual de 1,6%, mantendo-se
na média dos países desse grupo. México, Malásia e
África do Sul aproximaram-se dos 3,0%, enquanto
Omã e Arábia Saudita apresentaram um crescimento
explosivo de 5,1% e 3,2%, respectivamente.

Registre-se, por oportuno, que entre 1980 e
1990 o crescimento da mão-de-obra brasileira foi de
3,2% ao ano, ou seja, a metade da observada entre
1990/95, evidenciando o rápido envelhecimento da
população nacional.

No tocante à concentração de renda, o Brasil é o
país que apresenta o maior nível entre os países de
renda média alta. Em termos de coeficiente de Gini (o
índice 100 representa a concentração absoluta), o
Brasil apresentou o coeficiente de 63,4, o mais eleva
do do grupo e do mundo, mesmo quando comparado
com Lesoto, na África, e com Jamaica, Venezuela,
Bolívia e Peru, na América Latina. Infelizmente, não
existem dados disponíveis sobre a África Subsaaria
na, a índia e a China.

Em conseqüência, o Brasil tinha, em 1995, a
mais alta taxa de mortalidade infantil: 44 em 1.000,
sendo superado, nos países de renda média alta,
apenas pela África do Sul e pelo Gabão, com 50 em
1.000 e 89 em 1.000, respectivamente. Chile e Uru-
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guai tinham menos da metade do Indice brasileiro e
Argentina aproximava-se do índice nacional, com 35
por 1.000.

Enquanto isso, nos palses de alta renda, esse
índice foi, em média, de 10 em 1.000, sendo que nos
cinco países mais ricos do mundo - Estados Unidos,
Japão, Alemanha, França e Canadá - esses Indices
foram inferiores à média do grupo (6 em 1.000).

Esses dados evidenciam, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, que o Brasil, apesar de ser consi
derado um país de renda média elevada, apresenta
alguns índices de natureza social comparáveis aos
dos países mais pobres do mundo.

Isso significa que os investimentos em recursos
humanos, sobretudo saúde, educação, in
fra-estrutura e desenvolvimento regional, podem
apresentar elevados retornos econômicos, políticos e
sociais, sobretudo com relação a esse último, de vez
que será impossivel melhorar os padrões de distribui
ção da renda com regiões como o Nordeste, com a
metade da renda per capita nacional.

Portanto, é preciso que o Estado invista mais
nesses fatores e nas regiões mais atrasadas do País,
já que o mercado, reconhecidamente em palses de
elevada concentração de renda, não garante uma
oferta equilibrada de bens públicos e privados que
gere benefícios importantes para toda a sociedade.

O acesso à água potável, o controle de doenças
infecciosas, a educação básica e os investimentos
em infra-estrutura são bens que indiretamente têm
grande impacto positivo nos custos das empresas e
diretamente no chamado Custo Brasil.

Apesar dos enormes problemas enfrentados
pelo Governo do Presidente Henrique Cardoso para
equilibrar as finanças públicas, muito se tem feito a
esse respeito, especialmente em matéria de educa
ção e saúde.

Todavia, passada a fase mais difícil do ajusta
mento fiscal, em decorrência da aprovação das prin
cipais reformas, é de se esperar maior investimento
em saúde, educação, infra-estrutura e programas de
desenvolvimento regional. Essa tem sido a tônica tan
tas vezes manifestada à Nação pelo Exmo. Sr. Presi
dente da República, desde o inicio do seu segundo
periodo de Governo.

~ preciso, portanto, que todos se unam em tor
no dessas metas, independentemente de partido ou
convicção poHtica, pois saúde, educação, in
fra-estrutura e desenvolvimento regional são ou de
veriam ser consensos nacionais.

Muito obrigado.

o SR. MANOEL SALVIANO (Bloco/PSDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, comunico com pesar o faleci
mento do Sr. Luiz de Borba Maranhão, no dia de on
tem, 11 de abril.

Fundador da Faculdade de Direito da cidade do
Crato, Ceará, e do Colégio Wilson Gonçalves, Luiz de
Borba Maranhão foi o primeiro Defensor Público da
Comarca do Crato.

Solicito que seja comunicado nosso voto de pê
sames à família, especialmente à viúva, Sra. Artemi
se Gomes de Borba Maranhão, residente à Praça da
Sé, 694, Crato, Ceará.

Também comunico com pesar o falecimento, no
dia 10 de março do corrente ano, do Sr. Vilmar Lima
de Souza, também nascido em Crato, em 26 de agos
to de 1943. Filho de Elfsio Lira de Souza e Maria Lima
de Souza, casado com Josilda Moura de Souza, teve
dois filhos, Marco Valéria e Alana. Na década de 50,
ingressou na radiofonia. Trabalhou como comunica
dor em diversas rádios no Município de Juazeiro do
Norte. Por diversas vezes foi agraciado como melhor
diretor de rádios naquela cidade. Como comunicador,
ganhou também o prêmio destaque na Rádio Fortale
zense. Atualmente integrava o departamento esporti
vo da Rádio Verde Vale e era diretor de jornalismo da
Central Caririense de Noticias. Era também um dos
apresentadores e produtores do jornal Repórter Ira
cema. Era advogado formado pela Universidade Re
gional do Cariri.

Solicito que seja comunicado nosso voto de pê
sames também à sua família, especialmente à viúva,
Sra. Josilda, residente à Rua Padre José Alves, 54,
Juazeiro do Norte, Ceará.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho a esta tribuna para fazer uma denúncia, no meu
entendimento, da maior gravidade: a forma como o
Senador Iris Rezende coordenou os trabalhos da Co
missão Mista que analisou a Medida Provisória do
Salário Mínimo, rasgando o Regimento Comum do
Congresso Nacional pelo menos seis vezes.

o Regimento Comum é muito claro ao afirmar
que, após quinze dias da publicação no Diário Oficial
da União, encerra-se o prazo da Comissão para deli
berar sobre medida provisória - no caso, a que fixa o
salário mínimo em 151 reais. Encerrado o prazo na
sexta-feira passada, S. Ext', de forma arbitrária, con
vocou nova reunião para ontem, terça-feira.

Não satisfeito com isso, o Senador Iris Rezende
não acatou a questão de ordem a respeito de comis-
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são fantasma _ que, afinal, não pode deliberar, já que
não existe de fato _ por mim levantada e encaminha
da ao Presidente do Congresso Nacional.

Retirei-me da reunião, mas acompanhei o pro
cesso de debate da matéria, que foi a voto. Pasmem,
Srs. Deputados, com o resultado da votação: quatro
votos favoráveis e três contrários ao relatório apre
sentado na Comissão. Como o quorum minimo é de
oito participantes, não havia número para votar. Con
seql.lentemente, foi encerrada a reunião.

O Regimento Interno também estabelece que
não pode haver votação no momento em que Senado
Federal e Câmara dos Deputados estiverem delibe
rando. Pois bem, aquela Casa estava em plena ativi
dade, tanto que o Senador Iris Rezende encaminhou
a votação e foi votar. Os Deputados que estavam na
Comissão continuaram votando.

O Senador Antonio Carlos Magalhães, sabendo
dessa arbitrariedade, disse que não reconheceria o
que foi deliberado na Comissão. O Senador Iris Re
zende disse que submeteria a decisão ao Presidente
do Congresso Nacional. Mas o que fez, ainda? Depo
is que a Oposição se retirou, convocou outra reunião
para a madrugada desta noite, só com os parlamen
tares da base do Governo, e aprovou outro relatório.
Ficamos sabendo disso apenas hoje de manhã. Na
madrugada, reuniram-se, aconchavados, na escuri
dão, os Parlamentares da base governista, e aprova
ram a matéria, aí, sim, conseguindo oito votos: cinco
a três.

O Senador Iris Rezende, a partir de hoje, não
tem mais nenhuma consideração de minha parte, por
tudo que fez ontem, desrespeitando o Regimento
Interno. Se pelo menos tivesse admitido que errou e
anulou a votação, de forma correta, para seguir o Re
gimento Interno.·.. Mas convocar reunião de madruga
da - e Senadores e Deputados prestarem-se a esse
papel - para ferir de morte a questão do salário míni
mo é ato criminoso e lamentável!

Sou da política aoerta. Perdi diversas votações,
mas no jogo franco do plenário. Nesse caso, porém,
reuniram-se às escondidas: "Ah, nao avisem Paim
nem Mercadante; ninguém pode saber. Vamos votar
escondidos, daremos um golpe neles". Um golpe em
quem?! Isso é desonestidade! Desonestidade! Direi
isso hoje à noite, na sessão do Congresso Nacional, a
que estará presente, espero, o Senador Iris Rezende,
de quem ouvi falar muita coisa que, confesso, não
acreditava; sou como São Tomé. Mas já estou duvi
dando. Quero que hoje à noite façamos esse debate.

Achei lamentável o fato. Não havia necessidadG
de S. Exa expor-se dessa forma. Essa medida provi
sória será reeditada. O que ganharam, reunindo-se
escondidos no porão da Comissão para aprovar o Re
latório n2 151, que não tem validade nenhuma, por
que todo mundo sabe que vão reeditar a medida pro
visória? Essa forma de fazer política... Chego à con
clusão de que foi por isso que o Senador Iris Rezende
perdeu a eleição para o Governo do Estado de Goiás.

Fiz a denúncia dada a gravidade dos fatos. Que
ro que o Senador Iris Rezende venha aqui hoje à noi
te debater no mais alto nrvel. Que foi política rasteira,
isso foi. Que não está à altura do Congresso Nacional
a maneira como aprovaram o relatório, não está mes
mo.

Era isso o que tinha a dizer.
Quero aproveitar para deixar registrado nos

Anais desta Casa requerimento de informações que
estamos apresentando hoje ao Ministro do Trabalho e
Emprego. Os trabalhadores-do....8indicato dos Sapate
iros de Sapiranga e região, Rio Grande do Sul, em
mensagem encaminhada ao nosso gabinete, questio
nam as informações contidas na Carteira de Traba
lho, bem como a entrega somente 120 dias após a
sua feitura.

Obrigado pela atenção, Sr. Presidente.

REQUERIMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N

Q

'DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita informações ao Sr. Ministr(lj
do Trabalho e Emprego sobre o sistema
de confecção da Carteira de Trabalho G

Previdência Social - CTPS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso IV e § 20, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a

Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro do Trabalho e Emprego o seguinte pedido de in
formações:

Recebemos um ofício, anexo ao presente re
querimento, do Sindicato dos Sapat . os de Sapiran
ga e região, do Estado do Rio Grande do Sul, denun
ciando a morosidade na entrega de CTPS, decorren
te da alteraçao do sistema de confecção desse docu
mento.
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A CTPS é fundamental para que o trabalhador
comprove seu vInculo empregatlcio e a regularidade
de seu contrato de trabalho.

. Ademais, sem CTPS, o trabalhador amarga vá
rios prejulzos, sendo o primeiro deles s dificuldade
em conseguir o próprio emprego, e, quando o conse
gue, não tem como prová-lo. Sem comprovaçAo for
mai de trabalho e renda, o trabalhador também perde
a possibilidade de abrir qualquer crediário.

Em Sapirangs, por exemplo, as carteiras de tra
balho são confeccionadas pelo Sine e, depois, se
guem para Porto Alegre e Bras!lia, respectivamente,
só depois retomando. Isso tem levado, em média,
120 dias.

Feitas essas colocações, requeiro informações
do Sr. Ministro do Trabalho e Emprego no sentido de
esclarecer esta Casa quanto às providências admi
nistrativas tomadas para que se solucione a questão
da injustificável demora na entrega de carteiras de
trabalho.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2000. 
Deputado Paulo Paim.

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, desejo registrar minha participação no
workshop "Formulação e Avaliação de Programas
de Microfinanciamento", realizado em São Paulo, de
5a 7deste mês, patrocinado pelo Microbank, Instituto
Brasileiro de Microempreendimentos, com sede no
Rio de Janeiro, e o COlCAMI - Consórcio lati
no-Americano para Capacitação em Microfinancia
mento.

Participaram do workshop instituições financei
ras de microcrédito, representações de Governos es
taduais que operam em microcrédito, de universida
des, de cooperat~as de crédito, organizações
não-governamentais, bancos estaduais e agências
de desenvolvimento interessadas na expansão do mi
crocrédito no Brasil.

O objetivo central do workshop foi estudar os
elementos que compõem os programas de microfi
nanciamento nos seus aspectos jurídicos, organizaci
onais, sociais e financeiros.

Além do Microbank e do Colcami, também parti
ciparam do evento, representando o Instituto de Polf
ticas para Microempresa da Bolfvia, os instrutores in
ternacionais Pancho atero, fundador do Bancosol da
quele Pais, que é o passo mais avançado em polftica
de microcrédito na América do Sul; Sebastião Men
donça, especialista em Planejamento Estratégico
para Instituições de Microfinanças em vários países

latino-americanos, e Maria Nelly Pavisich, especialis
ta em Desenvolvimento Organizacional e Planeja
mento operativo para instituições financeiras, bancos
comerciais, instituições de microfinanciamento e 6r
glo8 governamentais.

O debate envolveu o mercado das microfinan
ças, suas tendências, oportunidades e competitivida
de; produtos e tecnologias creditícias; aspectos orga
nizacionais (estratégias, estrutura, gerenciamento e
recursos humanos); aspectos financeiros (sistema
operacionais); projeção de receita/despesa; estraté
gias de investimentos; projeções de resultados e as
pectos contábeis; avaliação de programas de microfi
nanciamento: estrutura da carteira, níveis de rentabili
dade, análise de produtividade e estratégias de ex
pansão do sistema, e o marco legal das microfinan
ças no Brasil.

A preocupação central do workshop é com as
bases da política de microcrédito no Brasil, que per
manecem obscuras, sem clareza e sem definições
para incentivar os pequenos empreendedores em
seus pr6prios neg6cios.

Ao fixar o valor de 100 mil reais, entre capital re
alizado e patrimônio líquido, ajustado para constitui
ção de uma sociedade de crédito ao microempreen
dedor, o Banco Central praticamente emperrou a ex
pansão dessas pequenas organizações, que são
hoje os instrumentos legais da sua criação - Resolu
ção nA 2.627, de 2 de agosto de 1999, do Bacen.

Infelizmente, o chamado Banco do Povo do Bra
sil, pálida fisionomia da experiência do Bank, de Ban
gladesh, ainda não decolou, em razão da burocracia
e da má vontade do Banco Central do Brasil e do Mi
nistro da Fazenda com essa extraordinária experiên
cia que beneficia os pequenos e microempreendedo
res. Por essa razão, o BNDES não pOde, em 1999,
emprestar os 150 milhões previstos para as institui
ções comunitárias de crédito que operam com esses
recursos. Não passou do limite de 16,3 milhões, e o
resto ficou encalhado. Faltaram os instrumentos da
política de microcrédito; faltaram as ONG, nas peque
nas e médias cidades do País.

Apesar de o Brasil ter hoje cerca de 1.800 cida
des sem agências bancárias, os critérios e requisitos
estabelecidos para a criação das instituições comuni
tárias de crédito não permitem que se tenha uma poH
tica de mícrocrédíto baseada em cooperativas e insti
tuições comunitárias de crédito nessas pequenas ci
dades do nosso País.

A poHtica de microcrédito é um dos mais eficien
tes instrumentos na luta em combate à pobreza e à
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miséria no mundo inteiro. Mas o Banco Central do
Brasil, sempre insensivel aos pequenos e aos po
bres, engana o Presidente da República ao baixar a
Resolução nQ 2.627, que só fez prejudicar aexpansão
da politica de microcrédito no Brasil.

Ao fazer o registro de realizaç~o do workshop
em São Paulo sobre formulação e avaliação de pro
gramas de microfinanciamento, ressalto a minha es
perança de que o Governo, liderado pelo Sr. Presi
dente da República, possa mandar rever a Resolução
nll 2.627 do Banco Central do Brasil, um instrumento
iniquo, profunda e manifestamente injusto, que impe
de a polftica de microcrédito de expandir-se e consti
tuir-se em grande e extraordinário instrumento de
combate à pobreza e à miséria em nosso Pais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisao

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
semana passada deparamos no Congresso Nacio
nal, assim como a sociedade brasileira, através de
noticiários na televisão, com um quadro um tanto ditr
cil para o Parlamento brasileiro e para a nossa socie
dade.

Sr. Presidente, refiro-me à cena - que mais pa
recia, lamentavelmente, uma rinha em pleno Senado
da República - entre duas figuras da polftica nacional
que deveriam preservar seus lugares, suas represen
tações: os Senadores Jader Barbalho e Antonio Car
los Magalhães.

As repercussões desse fato, bastante explorado
pelos meios de comunicação do Brasil, foram mais
desgastantes para oCongresso Nacional, para o Par
lamento brasileiro, justamente num momento em que
esta instituição precisa fazer o possivel para resgatar
sua integridade, sua dignidade diante da sociedade,
porser ela a que tem maiorvalor para o funcionamen
to da democracia.

Justamente nesta mesma semana a revista
ISTOÉ apresenta à Nação pesquisa que revela um
pesado desgaste contra esta Casa: quase 60% de re
jeição da sociedade aos Deputados.

Por que isso tudo? Há mais de um ano estou
nesta Casa evenho observando quão grande é ojogo
de cena no Congresso Nacional. Aqui, lamentavel
mente, tem prevalecido o jogo da superficialidade. As
questões são tratadas de forma a ter uma imagem, a
expressar uma forma, mas, nos conteúdos, para ga
rantir as decisões que interessam verdadeiramente
ao povo brasileiro, tudo é velado.

Lembro-me de um exemplo: o salário minimo. O
mesmo Sr. Antonio Carlos Magalhães, que fez da-

quele espaço tão importante para a Nação, o Senado
da República, uma espécie de picadeiro, juntamente
com o Sr. Jader Barbalho, há alguns meses vinha fa
zendo um jogo retórico, um jogo de cena para a socie
dade brasileira com relação ao salário minimo, pro
pondo seu valor para 100 dólares. Logo na seqOên
cia, quando o Governo apresentou sua medida provi
sória, vimos o mesmo partido do Sr. Antonio Carlos
Magalhães, paradoxalmente, dizer que tem de ser um
salário realmente dentro da realidade.

Que realidade é essa? Ela é simples. I: neces
sário que a elite brasileira, para que se resgate no
PaIs o real valor do salário mlnimo, o verdadeiro es
paço do Parlamento, a democracia brasileira, tenha
um mlnimo de coragem, de decência; que os grandes
figurões da República, que representam as elites con
tra a população brasileira - podemos dizer assim -,
tenham dignidade e coragem de enfrentar o Fundo
Monetário Internacional. Todos sabemos que quem
deliberou inicialmente o valor do salário mlnimo de
151 reais, apresentado através de medida provisória
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, nao foi o Go
verno, mas o Fundo Monetário Internacional. Então, o
PaIs precisa ter dignidade e soberania.

Essa é a primeira decisão. A outra, que as elites
precisam ter um mlnimo de sentimento em relação à
miséria em que vive o povo brasileiro. A Nação nunca
teve um volume de desemprego tão absurdo. Qual
quer pesquisa feita nos centros das grandes cidades
brasileiras indica um Indice de 40% a 60% de desem
prego. Esse é o maior problema do povo brasileiro. Já
que nao se tem a coragem de debater o assunto na
Casa, até para elevar sua dignidade, resgatar o mlni
mo de sua imagem e não se discutir superficialidades,
mas a essência do que importa para o povo, o Gover
no deveria, realmente, decretar um salário mlnimo de
100 dólares. Mas não decretou, nem vai decretar. As
elites, os empresários e o Governo teriam de transigir
eter o mlnimo de sensibilidade, até mesmo de carida
de para com os famintos do PaIs.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) - Tem

V. Ex8 a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, apenas para
solicitar, em nome da Liderança do PPB, que minha ban
cada acorra ao plenário e registre presença.

Peço a V. Exa que acione as campainhas, para
que possamos, conforme determinado no dia de on-
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tem, a partir das 11 h, retomar a votação da reforma
do Poder Judiciário.

O PPB está aqui para votar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) - A Pre
sidência pede a suspensão dos trabalhos das Comis
sões e convoca os Srs. Deputados a comparecerem
ao Plenário, a fim de que possamos votar matérias
importantes para a vida da Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Confúcio Moura.

O SR. CONFÚCIO MOURA (BJoco/PMDB 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. registro, nesta oportunidade, o 211

Encontro de Qualidade Polltica e Inovação, organiza
do pelo Diretório Regional do PMDB, do Estado de
Rondônia, sob a Presidência do ilustre Senador Amir
Lando, ocorrido no último dia 9, domingo próximo
passado, na cidade de Ji-Paraná. Ele contou com
ilustres participações e a presença de mais de mil
pessoas dos 52 municípios do estado.

A organização do evento ofereceu a todos os
políticos do estado uma brilhante palestra, proferida
por uma pesquisadora da Universidade do Pará, Ora.
Consuelo Nazaré, que falou sobre pobreza e renda
na Amazônia. Ela levou experiências fascinantes
para a realidade da região, objetivando transmitir co
nhecimentos aos prefeitos, aos vereadores e aos pre
sidentes de associações.

Houve também uma palestra proferida pelo ilus
tre Prof. Flávio, da Universidade de Brasflia, sobre en
sino a distancia e as oportunidades de real democrati
zação do ensino superior no Brasil. O Sr. Valdir Colat
to, membro da Organização das Cooperativas do
Brasil, falou sobre a importancia do cooperativismo
brasileiro no sentido de fomentar o desenvolvimento
em todos os seus níveis.Por último, uma palestra téc
nica do Sebrae proferida por Silvio Persivo sobre a
necessidade da busca alternativa de empregos dife
renciados. Na parte da tarde houve a manifestação
brilhante e eloqoente do Senador Pedro Simon, que
fez um discurso entusiasmado sobre a polltica brasi
leira; do Senador Amir Lando e deste Parlamentar,
além de outras pessoas importantes do partido do
Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, o grande objetivo desse encon
tro era levar ao conhecimento de todos que o Brasil
pode melhorar, realmente, não de cima para baixo,
mas desenvolver-se de forma ética, em termos de
melhoria das condições de vida do povo, a partir do
Municipio, que deve ser instrumento importante de

alavancagem do crescimento econômico e social do
Pais.

Aproveito o tempo que me resta para falar do
Orçamento Geral da União. Ele deveria ser aprovado
em dezembro, para passar a viger a partir do dia 111 de
janeiro. No entanto, hoje é dia 12 de abril e o Orça
mento virou peça de barganha polltica no Parlamen
to.

O Presidente do Congresso Nacional s6 o colo
cará em votação depois de incluir na pauta, com os
Lideres, a questão do salário mínimo. É mero casuís
mo, oportunismo desse Presidente, que busca, antes
de tudo, o espaço polftico e o fato, e obstrui peça im
portante de execução financeira e orçamentária. Des
sa forma, colocamos em risco a execução orçamen
tária deste ano, que, por ser ano eleitoral, é anômalo.
Até o dia 30 de junho todos os atos administrativos
devem ser fechados e publicados, para serem execu
tados durante o período eleitoral. Se protelarmos
mais, os municípios não darão conta de elaborar pro
jetos organizados dentro da sistemática dos Ministéri
os, e o Brasil ficará, mais uma vez, prejudicado. Aqui
mesmo, na Câmara dos Deputados, as gratificações
e os salários de alguns assessores estão prejudica
dos por falta da aprovação do Orçamento Geral da
União.

Dessa forma, não concordamos com esse jogo
existente entre pessoas que ocupam transitoriamente
espaços de poder e obstruem, assim, a aprovação do
Orçamento Geral da União.

O SR. PAULO FEIJ6 (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na semana passada, tive a honra de acom
panhar o Ministro Francisco Dornelles numa visita de
trabalho às regiões norte e noroeste do Estado do Rio
de Janeiro.

Naquela ocasião, S. Ex8 teve a felicidade de
participar da instalação de algumas melhorias nas
Delegacias do Trabalho daqueles Municípios. O Mi
nistro Dornelles, com muita propriedade, ouviu os an
seios do povo daquela região.

As regiões norte e noroeste do Estado do Rio de
janeiro, Sr. Presidente, vivem um momento de muita
complexidade. Ao mesmo tempo em que têm muitas
potencialidades no campo do desenvolvimento eco
nômico em função do setor petr61eo, acumulam índi
ces sociais alarmantes e muito preocupantes. Embo
ra com toda essa riqueza que o Brasil tem explorado,
administram uma crise socioeconOmica muito profun
da.
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o Ministro do Trabalho e Emprego, Francisco
Dornelles, teve a oportunidade de ouvir os prefeitos,
os representantes da classe política e empresarial. E,
com certeza, algumas alternativas serão colocadas
em prática para que aquela região realmente saia
dessa situação lamentável, principalmente no que diz
respeito ao Í,ndice muito acentuado de desemprego,
de pobreza e de miséria.

O Ministro Dornelles tem uma base muito forte
naquela região, conhece com profundidade nossos
problemas. Como polftico.habilidoso, muito justo e
competente, com certeza dará algumas soluções
para aquela ~egião.

Sr. Presidente, o que me preocupa também nes
te momento é o fato de estar havendo uma série de
denúncias de corrupção no Estado do Rio de Janeiro.
O Governador Anthony Garotinho, com toda certeza,
atravessa a pior fase do seu Governo, em um ano e
três meses de administração. É possível que em ne
nhum momento da história política do Estado um Go
verno tenha estado envolvido em tantas denúncias de
irregularidades e corrupção como o atual.

Isso não é bom para o Brasil e muito nos preo
cupa. Anthony Garotinho, ao se eleger Governador
do Rio de Janeiro, gerou a expectativa de renovação
e de muita confiança na nova safra de políticos brasi
leiros. Porém, passados quinze meses de seu Gover
no, o povo brasileiro está tendo uma grande decep
ção. O Estado teve momentos de euforia, de renova
ção e crescimento. Mas S. Exa realmente deve tomar
sérias e corajosas medidas para evitar que o Rio de
Janeiro se envolva numa crise que o povo não mere
ce.

O Município de Campos, minha principal base
política, também passa por momentos difíceis. Sua
população tem sido achincalhada. A própria mídia na
cional, generalizando, trata como corrupta e irrespon
sável toda a classe política do Município. Não posso
concordar com isso, porque, sendo político de Cam
pos, tenho a tranqüilidade de dizer desta tribuna que
sou sério, correto e cumpridor de meus deveres.
Cumprir seus deveres e pautar sua vida na seriedade
e na austeridade é obrigação de todo político brasilei
ro, eé o que tenho feito ao longo de doze anos de vida
pública.

Portanto, não podemos admitir que toda a clas
se pol!tica do Estado do Rio de Janeiro, principalmen
te do Município de Campos, seja envolvida nesse mar
de lama. Agora a mídia quer batizar, de modo pejora
tivo, de República do Chuvisco o Município de Cam
pos. Chuvisco é um doce tradicional daquela cidade,

até motivo de orgulho para o nosso município, porque
é conhecido nacionalmente.

Ofereço, então, à mídia a sugestão de que bati
zem de República do Vinhoto a classe poHtica envol
vida nessas irregularidades, porque o vinhoto, como
todos sabem, é um produto extraído da ca
na-de-açúcar, que exala um cheiro horrível e real
mente maltrata o meio ambiente.

Finalizando o meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, gostaria que fosse batizado, repito, de Repú
blica do Vinhoto todo esse pessoal do Governo
Anthony Garotinho envolvido em corrupção. Esse,
sim, seria o adjetivo correto para essas pessoas que
fazem da vida pública um mercado de coisa errada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Conselho Federal de Economia, em boa
hora, instituiu um prêmio nacional para os melhores
trabalhos nessa área. A iniciativa, Sr. Presidente, visa
estimular os profissionais de economia, os professo
res e estudantes de pós-graduação no sentido de que
seus trabalhos sejam reconhecidos e divulgados.

O Conselho Federal de Economia premiou a
economista mineira EIi Gurgel de Andrade pelo me
lhor trabalho produzido neste ano. Cumprimento nos
sa colega, a querida LOla, por ter ganho esse prêmio,
e a entidade.

Sr. Presidente, desejo ainda apresentar a esta
Casa o tema desenvolvido naquela tese: a Previdên
cia Social. Toda a história da Previdência Social foi
decifrada na tese da economista EIi Gurgel, que mos
tra como a Previdência, ao longo de sua história no
Brasil, mesmo antes da unificação, já era tratada com
absoluto descaso. Seus recursos teriam de ser intei
ramente capitalizados, porque é evidente que, ao fi
nal de alguns anos, ela teria de pagar benefícios
àqueles que contribufram - pensionistas e aposenta
dos do Brasil. Isso não foi feito. Os recursos foram di
lapidados de várias formas. A Previdência assumiu
gastos indevidos com saúde - por mais meritória que
possa ser essa despesa - e foi dilapidada ao longo de
sua história.

A Previdência é viável, segundo essa tese, des
de que seja administrada corretamente. A análise da
sua história lança luz sobre as demandas, sobre o
que o Congresso Nacional e o Governo podem fazer
para salvar a Previdência, para garantir os direitos
dos aposentados.

Portanto, trata-se de trabalho extremamente
prático, para mostrar quais seriam os caminhos para
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a Previdência Social. Aqui se discute muito a Previ
dência no sentido neoliberal: corte de benetrcios, ar
rocho previdenciário. Não conheço nenhum estudo
sério, demográfico, atuarial e econômico por parte do
Governo para de fato demonstrar a viabilidade da
Previdência, quais os seus recursos necessários e o
que poderia ser feito pela sociedade para garantir a
aposentadoria.

Portanto, quero não só cumprimentar essa eco
nomista, mas também chamar a atenção desta Casa.
Oportunamente, convidarei a Sra. EIi Gurgel para
comparecer à Comissão de Seguridade Social e Fa
mflia, a fim de apresentar essa brilhante tese premia
da, que, como disse anteriormente, em boa hora o
Conselho Federal de Economia escolheu como me
lhor trabalho de economia neste ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, trago à tribuna desta Casa importante artigo
publicado no jornal DIário do Nordeste, veiculo de
grande circulação, datado de 4 de abril de 2000, enfa
tizando com bastante firmeza, a importância do De
partamento Nacional de Obras Contra as Secas 
DNOCS, como órgão de apoio às ações do Poder PÚ
blico central na região mais pobre desta Nação.

Os desafios estão caracterizados na resistência
a sua extinção, por ato impensado do Governo Fede
ral, na tentativa de restringir a atuação da máquina
pública. Os esforços da bancada nordestina fize
ram-no reverter esse quadro de previsões incalculá
veis para o Nordeste caso se concretizasse a extin
ção pura e simples desse tão importante órgão fede
ral com atuação na região.

É louvável e de elevada importância o artigo pu
blicado, e o ponto de vista do seu Diretor-Geral, Dr.
Celso Macedo Vargas, ao expor à Nação o papel fun
damentai que sempre desempenhou aquela autar
quia em favor do Nordeste, como também o quanto
desempenhará para contribuir com o engrandeci
mento e o fortalecimento da região.

Não restam dúvidas de que há resistências e in
teresses maiores na extinção do Dnocs. O que não
podemos e não devemos aceitar é qualquer tentativa
que venha a alterar ou a modificar os interesses da
população nordestina. Para tanto, temos a obrigação
e o dever, como Parlamentares representantes da
Região, de defendê-lo em todas as circunstâncias po
Ifticas e sociais que atentarem contra sua existência.

Seria mero erro polftico a extinção dessa maior
instituição brasileira, que sempre atuou nos interes-

ses econômicos nordestinos. Todavia, os resultados
positivos contriburram para a construção de uma forte
economia regional, mudando o perfil econômico e so
cial então predominante, rotulado como simbolo da
pobreza e da miséria. Esse quadro está em fase de
reversão.

Relacionamos aqui, como registro de algumas
atuações desenvolvidas pelo Onocs, sua participação
no processo de aprimoramento e aperfeiçoamento
econômico regional. Podemos enumerar, sem sobra
de dúvida, a construção de grandes açudes, de estra
das, de pontes, de portos e ferrovias, de hospitais, de
campos de pousos; a expansão das redes de energia
elétrica, de telecomunicações e outras valiosas obras
federais de grande impacto para a desprovida região,
enfim, a implementação de uma nova estrutura eco
nômica regional.

Cerca-se hoje, essa instituição, de grandes
obras de infra-estrutura hídrica, para delimitar o po
tencial agrrcola das regiões do semi-árido e o aprovei
tamento de vales dos grandes rios. O aproveitamento
e a racionalização dessas riquezas vêm transforman
do o Dnocs numa instituição respeitada e acreditada
em diversos segmentos da sociedade, não só nor
destina, como brasileira. Prova disso foi a mobiliza
ção polftica contrária a sua extinção. O Dnocs é hoje
o grande propulsor da economia e do desenvolvimen
to agroindustrial, apoiado em novos modelos gerenci
ais implantados pela nova estrutura funcional.

Vale destacar as vultosas obras de grande im
pacto social e econômico em execução. O aproveita
mento adequados das riquezas e dos recursos natu
rais contribuem para a transformação do Nordeste
brasileiro num pólo de desenvolvimento econômico e
importante centro produtor de frutas tropicais, bus
cando a conquista de mercados internacionais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o limiar
deste novo milênio será de grande desafio para as
instituições públicas envolvidas no processo econô
mico. Devemos ressaltar que os interesses pol iticos e
sociais caminham para a implantação de açOes que
visem obter o máximo de contribuição para as regiOes
nordestinas envolvidas.

A erradicação do elevado Indice de pobreza e
miséria constitui meta prioritária para a administração
do Governo Federal, através. de suas instituições,
com a implantação de infra-estrutura capaz de rever
ter o secular estado de pobreza regional.

Acreditamos nas ações do Dnocs não só pelo
que já contribuiu para a evolução do processo econO
mico e social nordestinos, como também pela impor-
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tância na Administração Pública Federal, com serie
dade, firmeza e transparência das ações e execução
de grandes projetos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Nor
deste brasileiro orgulha-se das importantes obras de
senvolvidas pelo Dnocs, com a solução dos crônicos
problemas sociais e estruturais. Devemos fortalecê-lo
para combater o desequilfbrio regional e as desigual
dades sociais existentes na região.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JO~É CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, meu Estado, o Esplrito San
to, pode tornar:-se, dentro de cinco anos, o maior pro
dutor nacional de petróleo. Técnicos da Petrobras
acreditam na existência de megajazidas com 10 bi
lhões de barris de óleo na área marítima pertencente
à costa capixaba. Para comprovar os indicios nesse
sentido, a empresa programou a perfuração de 26 po
ços de prospecção na área, ao longo dos próximos
doze meses, num' investimento total de 330 milhões
de dólares. '

A atual produção de petróleo no País é de 1,13
milhão de barris por dia, dos quais apenas 12 mil são
extraldos no Espirito Santo. Se as expectativas da
estatal brasileira forem confirmadas, a produção do li
toral capixaba poderá saltar, nos próximos seis anos,
para 1 milhão de barris diários de óleo, ou seja, volu
me equivalente ao produzido hoje em todo o Pais.

Até o final de 2002, a Petrobras pretende inves
tir 1 bilhão de dólares em exploração e prospecção no
litoral capixaba. Além da Petrobras, outras sete em
presas, entre as maiores multinacionais do setor, es
colheram áreas de prospecção em águas do Espírito
Santo em leilão promovido pela Agência Nacional do
Petróleo ou assinaram contratos de parceria com a
estatal brasileira.

Esse fantástico aumento no volume de petróleo
produzido provocará, obviamente, uma verdadeira
revolução na vida do Estado. Entre 2005 e 2010,
quando deverão ser intensificados os investimentos
na produção petrolffera, o PIS regional poderá cres
cer a uma taxa recorde de 6% ao ano, alcançando de
senvolvimento superior à média nacional.

a aquecimento da'economia capixaba vai gerar
40 mil empregos, dos qúais 10 mil diretos e outros 30
mil indiretos, além de abarrotar de recursos os cofres
públicos. O Fisco estadual recebe atualmente 939 mil
reais mensais a titulo de royalties pela exploração de
petróleo; passará a receber 30 milhões de reais por

mês. Os municipios, que hoje embolsam 1,4 milhão
de reais, deverão passar a receber 37 milhões de rea
is todos os meses.

Não são exagerados. portanto, os apelidos que
o Estado recentemente ganhou: "novo eldorado do
petróleo" ou "tigre do Sudeste brasileiro". O Esplrito
Santo está prestes a experimentar um surto inédito
de desenvolvimento, ainda mais intenso que os verifi
cados à época da implantação de indústrias como a
Aracruz Celulose e a Companhia Vale do Rio Doce.

Engana-se, porém, quem imagina que a desco
berta de megajazidas de petróleo no litoral capixaba
representará a redenção para uma economia frágil e
depauperada. Na última década, sem alarde, o Espí
rito Santo registrou, sistematicamente, Indices eco
nômicos superiores à média nacional. No ano passa
do, a produção industrial do Estado cresceu 9% em
relação a 1998, enquanto a produção nacional caiu
quase 1%.

Esses números foram encontrados pelo Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, ao au
ferir, pela primeira vez, o desempenho da indústria
capixaba. Impressionados com o inesperado resulta
do obtido, os técnicos do instituto fizeram um trabalho
retrospectivo e descobriram que, entre 1990 e 1999,
a indústria capixaba cresceu 30,1 %, quase o dobro
da média nacional.

a desempenho da economia capixaba só sur
preende quem não conhece a história recente do es
tado. Ao longo das três últimas décadas os sucessi
vos Governos cEstaduais empenharam-se em criar
atrativos para os investimentos produtivos, hoje os
grandes responsáveis por nossos bons indicadores
em emprego, vendas e produção.

No inicio da década de 70 implantou-se no esta
do um atraente sistema de incentivos fiscais e de fi
nanciamento a projetos da iniciativa privada. Esse
sistema estimulou a criação de centenas de empre
sas e de milhares de empregos, bem como a instala
ção de um parque industrial moderno e produtivo,
consolidando a vocação industrial do Esplrito Santo.

Hoje, quando comemoramos a perspectiva de
nos tornarmos o maior produtor brasileiro de petróleo,
quero reafirmar ao resto do Brasil nossa disposição
para tratar bem todos aqueles dispostos a investir em
atividades produtivas.

Quero também prestar uma especial homena
gem ao povo capixaba, que, com garra e competên
cia, está há várias gerações transformando o Espirito
Santo em um dos mais prósperos estados da Federa
ção.
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Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 

MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a reforma tributária, sabe-se,
imperiosa exigência de toda a nossa sociedade, con
substancia-se na PEC nll 175-A, de 1995, cuja finali
dade princeps é instituir uma estrutura jurfdica tribu
tária em que a idéia de Justiça se forje no ideal aristo
télico de tratar desigualmente os desiguais, na medi
da em que se desigualem. Por isso é que se respalda
nos melhores princlpios dessa área - senslvel, pois
que mexe, em última análise, nos bolsos dos cida
dãos -, trazendo o que há de mais moderno nos ditos
palses de Primeiro Mundo, no sentido de racionalizar
de vez o âmbito do Direito Tributário no Brasil.

Postulados como o da justa distribuição de en
cargos, que redundam em maior eqOidade no paga
mento de impostos; aumento de produtividade dos
produtos e serviços nacionais, que implicam equilf
brio e até superávit no balanço de pagamentos; ex
pansão da base de contribuintes, que importa diminu
içâo das aUquotas, e simplificaçâo das bases imposi
tivas, com a fito de agilizar a máquina administrativa
arrecadadora, todos eles tão-só enobrecem, à evi
dência, os trabalhos e as resultadas até agora alcan
çadas, nessa difrcil vereda de encontrar denominador
comum num assunto em que todos concordam com
tudo, menos com respeito a quem vai pagar.

Nada obstante, nobres Deputados, há que se
corrigir. ante esse arcabouço quase impecável de que
acima falamos, pequeno desvio de percurso, no que
tange a prioridades de incentivo fiscal. Senão, veja-se
a redaçâo do art. 154, § 211

, inciso 11I, aHnea c da PEC
em apreço, que estabelece aHquota especial do
ICMS, igual a no máxima 30% da aliquota normal,
que é de 15%.

Estabelece e, ao fazê-lo, justamente com isso
contempla gêneros de primeira necessidade e ener
gia elétrica, nas condições que estipula, conseqClen
temente fazendo com que suas aliquotas caiam de
15% para um valor máximo de até 4,5%.

Não discutimos a proposta. Nem a ata objetamos.
A rigor, apoiamo-Ia. Mesmo porque outros programas de
relevância social, tais corno o de amparo ao trabalhador
e o de geração de empregos, com a aprovação da refor
ma também virão com justeza a beneficiar-se.

Mais especifica e exemplificativamente, aliás,
não sofrerão incidência do ICMS, segundo dispõe o
art. 154, inciso I da PEC em foco, a prestação de ser
viços de navegação aérea e marltima, bem coma os

serviços de radiodifusão sonora e de transmissão de
sons e imagens; a isso igualmente não objetamos.

Nossa questão, eminentes parlamentares,
prende-se não a combater incentivos propostos, se
não a sanar uma falta injustificável de incentivo a áre
as que, sem desdouro das demais, algumas já cita
das, estão a merecer, segundo nos parece, uma certa
atenção, maior dedicação por parte dos legisladores
do PaIs. Trata-se, à evidência, dos setores de saúde
e de educação.

O maior dilema com que se pode defrontar um
homem pública é decidir qual seja a área mais impor
tante da sociedade humana: ou a educação, ou a sa
úde. Mas, se tiver a menor dúvida de que ambas são
as mais importantes áreas da vida do ser humano,
nao será um homem público verdadeiro. Isso é evi
dente.

Começa que saúde e educação, inclufdas que
estão no TItulo VIII- Da Ordem Social- da Constitui
ção Federa', têm graus equivalentes de prioridade em
relação à sociedade brasileira, e a demanda por am
bas, em nlveis crescentes, pode ser facilmente aferi
da nas pesquisas de opinião pública pertinentes.
Acresça-se que os serviços de saúde são constitucio
nalmente de relevância pública - segundo o art. 197
da CF - e portanto merecedores de toda forma de es
timulas, sejam orçamentários, sejam tributários. Con
clua-se, liminarmente, com fatos contra os quais não
há argumentos: sem saúde, morre-se; sem educação
não se vive plenamente, antes vegeta-se. Haja vista o
analfabetismo funcional!

Diante disso, vimos solicitar o endosso dos ilus
tres pares, para que se aprove uma modificação na
redaçâo da allnea c supra-aludida, a ela se acrescen
tando os serviços relacionados com essas duas ne
cessidades vitais da comunidade humana. Assim, o
texto ficaria redigido do seguinte modo:

"Art. 154 .
§ 2" .
111- .
c) especial, destinada a conceder tra

tamento mais favorecido aos serviços de
educação e saúde, aos gêneros alimenticios
de primeira necessidade listados em lei
complementar e à energia elétrica produzida
por fonte eólica e solar, por biomassa e por
pequenas centrais elétricas."

Se este Parlamento aprovar essa proposta, te
mos a certeza de que estará contribuindo para preen
cher essa falta, além de propiciar que este seja um
País mais iusto para com seu povo, mais responsável
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para com suas comunidades e com mais condições
de desenvolver uma economia auto-sustentada.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIRCEU (PT-SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, em sua edição do dia 16 do corrente, o Jornal
do Brasil, em matéria exclusiva, informava seus lei
tores que o "FAT financia multinacionais", revelando
que metade dos recursos do fundo é emprestada a
grandes empresas estrangeiras.

Corro todos sabemos, os recursos do FAT têm desti
nação legal mais do que definida: seguro-desemprego, abono
salarial, cursos de qualificação profissional e pn:ljetos de inves
timento que gerem renda eemprego, corro financiamentos a
recérn-formados. Causa indignação e espanto a impunidade
dos gestores do BNDES e do Governo Federal, que destina
ram mais de 500 milhões de reais para grandes empresas, a
saber. Iveco, do grupo FI8t; Embratel; ATL (A1gar TeIecom
Leste); NeslIé; Peugeot; empresa jornalística O Globo, além
de companhias energéticas estaduais.

Para agravar o problema, em virtude da política de
empréstimos do BNDES, que, em tese, é um banco para
financiar o desenvolvimento econômico e social do Bra
sil, como também nos informa oJornal do Brasil, o con
ceito de pequena e microempresa da instituição conside
ra como "pequenas" as empresas com faturamento de
até 6,1 milhões de reais e como "micro" aquelas com fa
turamento até 700 mil reais, o que realmente é um absur
do, já que todos sabemos que a pequena empresa é
aquela que fatura até 1,2 milhão de reais e a micro, até
244 mil reais, como consta da Lei nQ 9.841.

Mas a realidade éainda mais grave. O BNDES é rein
cidente, uma vez que durante todo o processo de privatize
ção emprestou às empresas - ou para compra das esta1ais
ou para investimentos nas ex-estatais - cerca de 4,3 bilhões
de reais apenas para investimentos depois de elas terem
sido privatizadas e, pasmem, forneceu financiamentos para
os leilões de privatização no valor de 4,5 bilhões de reais.

O caso mais escandaloso, porque impediu que
empresas nacionais comprassem uma empresa
energética paulista, foi o empréstimo de 360 milhões
de reais concedido à AES, empresa norte-americana;
empréstimo contestado, inclusive, na Justiça Federal
em São Paulo, que o considerou ilegal por uma limi
nar (decisão provisória) e está suspenso.

Na verdade, o que o País está assistindo é a um
crime de lesa-pátria e tlma grande negociata. Estamos fi
nanciando com recursos nossos, de nossa poupança
nacional, dinheiro inclusive de fundos sociais, como
PIS-Pasep e FAT, não apenas a compra de ex-estatais,
como investimentos nas empresas agora privatizadas.

Enquanto isso milhões de pequenas e microem
presas não têm crédito e o desemprego não pára de
crescer, centenas de empresas brasileiras são vendi
das na bacia das almas, principalmente após a des
valorização cambial, e o País não tem perspectivas
de se desenvolver. As privatizações não serviram
nem para diminuir a dívida interna ou externa, que do
braram em dólar, e muito menos para investimentos
sociais ou na infra-estrutura do Brasil.

O cidadão, seja ele trabalhador ou profissional,
empresário ou autônomo, pessoa física ou jurídica,
paga cada vez mais impostos. O Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e sua coalizão
conservadora destina cada vez mais recursos da so
ciedade para o capital internacional e seus associa
dos no País. Somos expropriados duas vezes, paga
mos impostos que não retornam como investimentos
sociais e infra-estrutura do País. Os próprios fundos
sociais são agora apropriados pelo grande capital. I:
hora de mudar, antes que seja tarde.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pre
nuncia oseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero hoje discorrer sobre o grave e cres
cente problema da gravidez precoce, o qual merece a
atenção de toda a sociedade. Ele atinge atualmente qua
se 1 milhão de adolescentes e jovens brasileiras, sendo
que apenas pelo SUS foram realizados 705 mil e 312
partos em jovens, em todo o País, no ano passado. Com
os partos não atendidos pelos SUS, chegamos a mais de
1 milhão de adolescentes brasileiras que viraram mãe
antes mesmo de saberem o que é isso.

São números, Sr. Presidente, mostrando que
27% dos partos feitos pelo SUS em 1999 foram em
meninas entre 10 e 19 anos, que ainda deveriam es
tar às voltas com livros, e não com fraldas, mamadei
ras e choros de bebês, principalmente as 31 mil e 800
adolescentes entre 10 e 14 anos que se tornaram
mães-meninas no ano passado.

Matéria divulgada na semana passada sobre o
assunto, no Correio Braziliense, com estatísticas do
Ministério da Saúde, é reflexo dessa e de outras preo
cupantes estatísticas que podem ser conferidas em
qualquer parte do País. Elas são tristes, como a de
que 89% das meninas que engravidam entre 0515 e 16
anos deixam de estudar, seja por vergonha de enfrentar
os colegas, seja por dificuldades em conciliar as aulas e
a nova vida de mãe, apesar da infância recente.

Reconheço, Sr. Presidente, que a gravidez na
adolescência sempre existiu. Que o digam as avós e
bisavós, casadas aos 13 anos, mães aos 14 anos. Se
voltarmos quase dois milênios no tempo, encontrare-
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mos a Virgem Maria como a adolescente grávida
mais antiga que conhecemos. Segundo estudiosos,
teria entre 14 e 16 anos quando deu à luz Jesus.

Hoje, contudo, Sr. Presidente, não se trata de
um fato blblico nem do tempo mais recente em que
logo após a puberdade o destino das mocinhas era o
casamento e a maternidade. Já vai longe o tempo em
que gravidez de filha solteira era caso de Policia ou
questão de honra a ser lavada em sangue.

Hoje, a sociedade é tolerante, os costumes foram li
berados eas adolescentes grávidas lotam ecompõem de
vez ocenário dos hospitais, maternidades, postos de saú
de e clinicas, enfrentando o desafio de ser mãe.

Uma das grandes competições da medicina
sempre foi encontrar a mãe mais jovem do mundo.
Histórias como a da menina peruana Lina Medina,
que teria dado à luz aos 5 anos, eram tema de longos
estudos do British Medicai Journal e da Société
D'Obstétrique et de Gynécologie de Paris. Os Esta
dos Unidos também encontram sua jovem mamãe:
uma menina de 4 anos, moradora do Texas, que teve
um filhinho, passando Lina Medina para segundo lu
gar, segundo um texto médico americano de 1941.

O Brasil não ficou atrás. Em 1884, na cidade baiana
de Xique-Xique, urna menina de 7 anos teria tido gêmeos,
segundo documento datado de 1947. Somente em 1994
a secretaria Municipal de Saúde do Rio. de Janeiro regis
trou cinco partos em meninas com menos de 10 anos.

São tão cresc:entes os números de gravidez precoce
na Brasil queo IBGE, pela primeiravez, vai aplicaro questio
nário de fecundidade a meninas apartir de 10 anos, no cen
so derrográfico que começa em agosto próximo.

Que esses dados iluminem e tornem mais efici
entes os programas de prevenção à gravidez e os
programas de juventude do Governo Federal.

O próprio Ministro da Saúde, José Serra, em
artigo na Folha de S.Paulo, admitiu que os dados do
SUS mostram apenas parte do problema, pois não le
vam em conta os partos em adolescentes feitos em
rede particular ou sem assistência médica. O Ministro
admitiu, ainda, não sabermos também quantos milha
res de meninas grávidas recorrem ao aborto, usando
métodos perigosfssimos ou em clfnicas clandestinas
sem as mfnimas condições técnicas ou de higiene.

Desta tribuna, Sr. Presidente, dirijo apelo ao Go
verno Federal, por meio dos Ministérios competentes, no
sentido de dar maior atenção, maiores informações e
mais conscientização a essas assustadas meninas.

Sei que campanhas e polfticas públicas de combate
e prevenção à gravidez precoce têm sido até aqui desen
volvidas e absorvido expressiva verba financeira, mas os

números mostram que elas vêm sendo inócuas em todas
as classes sociais e precisam de uma mudança de seu
norte. Sobram informações e falta orientação.

O problema da gravidez na infência ena adolescên
cia ultrapassa os limites do lar. Principalmente do lar de
sestruturado e do qual o pai ea mãe vão às ruas em bus
ca de sobrevivência. Que seja implementada mais orien
tação sexual nas escolas e os pais melhororientados para
educar seus filhos, com carinho, diálogo e proteção.

As precoces mães da faixa social mais pobre fi
cam obrigadas a buscar o próprio sustento, seu e do
filho, tornando-se profissionais despreparadas e sem
apoio governamental, sendo empurradas para su
bempregos e até mesmo para a prostituição e a pro
miscuidade, filhas da miséria.

Que este sério problema seja olhado de frente
pela sociedade civil e pelas autoridades, Sr. Presi
dentel Não podemos continuar ignorando que exces
sivo número de meninas, ainda imaturas, estejam en
gravidando por absoluta falta de desinformação.

Os números têm mostrado que o melhor anticon
cepcional para os adolescentes é aescola. A ignorência
e a gravidez precoce andam de mãos dadas. Quanto
maior a escolaridade, menor a fecundidade e maior a
proteção contra doenças sexualmente transmissfveis.

O drama da gravidez na adolescência precisa,
definitivamente, ser encarado como um dos maiores
problemas de saúde pública no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o uso de álcool pelos jovens, embora
comporte dimensl30 global, vem desenhando cenário
extremamente preocupante no contexto brasileiro.
Sabe-se que a venda de bebidas alcoólicas a crian
ças e a adolescentes é proibida por lei federal especf
fica, independentemente dos dispositivos constantes
do Código Penal relativos ao assunto, que constitui
contravenção do adulto - pessoa ffsica ou estabeleci
mento comercial - ensejar, de maneira direta ou pas
siva, o acesso de menores à droga.

A verdade é que cada vez mais se generaliza,
sobretudo nas áreas urbanas mais densamente po
voadas, o hábito de ingestão de bebidas de alto teor
alcoólico por parte de jovens com menos de 18 anos
de idade. Até agora, os caminhos objetivos e efetivos
tentados pelo Poder Público para pelo menos atenuar
o problema têm-se mostrado insatisfatórios.

Entre as cidades brasileiras onde a prática assume
proporçOes mais alarmantes inclui-se Recife. Pesquisas
recentes divulgadas pela Secretaria de Justiça do Esta-
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do de Pernambuco põem em evidência a gravidade do
quadro. Em meio às drogas consideradas em sua gene
ralidade, inclusive as mais "pesadas", como as alucinó
genas e os estupefacientes, o álcool ganha proeminên
cia, sendo quase comum o seu consumo periódico pela
quase metade dos adolescentes das classes média e
alta, situados na faixa etária dos 15 aos 18 anos.

As causas de tão elevada incidência, como é con
sensual entre os especialistas e as próprias autoridades,
situam-se muito além da simples comercialização. Assim
como sucede em várias outras esferas da vida social,
tem-se formado como que uma cultura em tomo do as
sunto, cultura essa que demonstra complacência ou mes
mo indiferença com a questão. É algo assim como se se
estivesse inconscientemente induzindo os jovens à ado
ção de práticas que podem vir a tomar-se extremamente
danosas à sua higidez ffsica e mental, à sua formação in
telectual e à sua socialização e ajustamento em uma am
biência progressivamente mais complexa e requisitiva.

Por outro lado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, não se pode deixarde considerar, até pela sua influên
cia na formação daquela cultura, acarga publicitária que se
consolidou em tomo do assunto. A chamada "sedução" da
propaganda, sobretudo aveiculada em larga proporção pe
los meios de comunicação de massa, vem-se intensifican
do progressivamente como instrumento de estímulo ao há
bito da ingestão de bebidas. Tal "sedução", ostensiva ou su
bliminar, passa a imagem de seresse consumo um sinal de
status ou sucesso, quando não um componente natural da
rotina dos brasileiros, sem que se leve em conta o grau de
irresponsável generalização aí embutido.

Outro aspecto agravante da questão é que esse
apelo publicitário não alcança apenas o público adul
to, ao qual ele teoricamente se destina. As faixas etá
rias mais jovens, e portanto mais influenciáveis, são
também atingidas, passando, em muitos casos, a in
corporar a idéia de que é de bom-tom, quando não
um imperativo dos tempos modernos, a adoção
dessa prática rotineira. Em nenhum momento da divulga
ção dessas mensagens são feitas ressalvas ealertas para
os riscos e prejuízos, sejam ffsicos ou morais, que daí p0

dem resultar, tanto no plano individual quanto no coletivo.
O conceito de êxito e descontração que permeia o

processo quase sempre se introduz de maneira frag
mentária e deturpada no psiquismo juveniL Daí para a
adicção ou o vício o caminho é bem curto. Rompem-se as
perspectivas do adolescente quanto à consecução dos
seus projetos pelas vias sóbrias e diretas do seu próprio
empenho. Oálcool, assim enfocado como canal de sociali
zação, toma-se elemento obrigatório para a superação de
barreiras, para avitória contra a inibição, oque vai contribuir

para minaralguns dos alicerces éticos da sociedade; s0cieda
de que todos queremos tão alegre quanto responsáVel, tão
descontraída quanto ciosa dos deveres de cada qual dos
seus componentes, à luz do preceito democrático da iguak:la
de de oportunidades e de respeito aos ideais comunitários.

No momento, Sr. Presidente, em que a natural e
sadia flexibilidade social passa a ser em grande parte de
finida pelo papel que as gerações futuras podem desem
penhar, precisamos estar atentos; atentos ao fenômeno
de sua influenciação respaldada na recorrência ao artiff
cio das drogas, sejam quais forem suas naturezas. Na
proporção em que se gera a dependência ao álcool,
como vem sucedendo em meio a ponderáveis camadas
dessas gerações, ainda mais se oneram os serviços pú
blicos ligados à área de saúde. E, com isso, toda a soci
edade sofre os efeitos de tal anomalia.

A despeito da elasticidade e abrangência do tema,
que deve ser abordado em nível de complexidade, resta
evidente que ações pragmáticas, objetivas e realistas,
mesmo que pontuais e insuficientes, precisam ser adota
das com urgência, em todo o território nacional.

No caso específico de Pernambuco, estamos sen
do informados de que o Conselho Estadual de Políticas
Antidrogas - CEPAD, vinculado à Secretaria de Justiça,
vem mantendo articulações com proprietários de bares e
restaurantes do Grande Recife, no sentido de que sejam
mais rigorosamente observados os preceitos legais que
proíbem a venda de bebidas alcoólicas a menores.

Segundo a Secretaria, o comércio irregular de
álcool, tanto em pequenos quantos em médios e
grandes estabelecimentos, tem contribuido para
aquelas estatisticas. Uma das soluções alternativas
que vêm sendo buscadas tem a ver com a capacita
ção de garçons, conscientizando-os e orientando-os
quanto à gravidade da contravenção.

Em face dessa realidade, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, fazemos daqui um alerta e um apelo
aos responsáveis pelo setor no plano federal, especifica
mente ao Ministério da Justiça, quanto à implementaçao
de uma política mais eficaz de inibição à comercialização
e ao consumo de álcool por crianças e adolescentes,
apoiando, inclusive, a iniciativa do Cepad.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Josué Bengtson, § 2!J do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severi
no Cavalcanti, 2!J Vice-Presidente.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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RR - Roraima
Airton Cascavel PPS 09:45:51
Almir Sá PPB 10:38:30

Elton Rohnelt PFL 11:19:09
Luis Barbosa PFL 10:35:42

AP - Amapá
Dr. Benedito Dias PPB 10:29:51

PA - Pará
Anivaldo Vale PSDB 10:02:00

Gerson Peres PPB 10:20:48

Giovanni Queiroz PDT 09:32:24

Josué Bengtson PTB 10:25:03
Paulo Rocha PT 09:03:27

Valdir Ganzer PT 10:35:39
Vic Pires Franco PFL 11:07:12

AM - Amazonas
Francisco Garcia PFL 10:19:03
Luiz Fernando PPB 11:08:36
Paudemey Avelino PFL 10:52:21

Silas Câmara PTB 09:48:45

Vanessa Grazziotin PCdoB 09:33:27

RO - Rondonia
Confiício Moura PMDB 09:55:06

NJ.1ton Capixaba PTB 09:17:00
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AC - Acre
lldefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros

TO - Tocantins
Antônio Jorge
Darci Coelho

Igor Avelino
KátiaAbreu
Osvaldo Reis

MA - Maranhão
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
Mauro Fecury
Neiva Moreira
NiceLobão
Pedro Fernandes
Roberto Rocha

CE - Ceará
Adolfo Marinho

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PSDB

PTB
PFL
PMDB
PFL
Pl\.1DB

PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
P:MDB
PSDB
PFL
PDT
PFL
PFL
PSDB

psnB
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09:59:33
10:09:15
09:51:24
10:46:36

10:28:15
10:46:48

10:14:12
10:47:03

10:02:45

10:24:21

09:58:00

10:52:03

09:57:24

10:33:06
10:51:54

10:52:51

10:22:24

10:18:09

10:22:51

11:07:39
10:20:03
09:25:09

11:13:00

11:28:06
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Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Chiquinho Feitosa
Inácio Arruda
José Linhares
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Raimundo Gomes de Matos
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PI - Piauí
B. Sã
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaías
João Henrique
Themistocles Sampaio

RN - Rio Grande do Norte
Betinho Rosado

Iberê Ferreira
Laire Rosado

PB - Paraíba
Armando Abílio

Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Efraim Morais

PL
P1v.IDB
PSDB
P:MDB
PSDB
PCdoB
PPB
PSDB
PSDB

P1v.IDB
PSDB
PSDB
PSDB

PSDB
PFL

PMDB
P:MDB
PMDB

PFL

PPB

PMDB

PMDB

PT
PMDB
PMDB

PFL

09:48:27

10:00:24

09:25:15

10:25:27

11 :23:27

09:09:33

09:08:45

09:28:18
10:49:09

09:01:03

11:10:39

11:14:27

09:12:12

09:52:51

10:14:54

09:48:39

11:11:42

09:01:15

10:19:24

09:18:33

10:02:36

09:06:18

10:11:54

09:36:24

10:40:54

09:52:06
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PE - Pernambuco
Antônio Geraldo PFL 11:11:54

Eduardo Campos PSB 10:12:51

Inocêncio Oliveira PFL 09:35:21

Joaquim Francisco PFL 10:05:30
José Chaves PMDB 10:09:51

José Mendonça Bezerra PFL 11:18:06

José Múcio Monteiro PFL 10:13:03

Luiz Piauhylino PSDB 10:29:33

Pedro Corrêa PPB 10:13:15

Sérgio Guerra PSDB 10:39:21

Severino Cavalcanti PPB 11:06:57

AL - Alagoas
Augusto Farias PPB 11:26:45

Joaquim Brito PT 09:33:24

José Thomaz Nonê PFL 10:42:06

Luiz Dantas PST 11:02:36

Regis Cavalcante PPS 10:27:48

SE - Sergipe
Cleonâncio Fonseca PPB 10:17:03

Marcelo Déda PT 11:20:45

Pedro Valadares PSB 10:20:57

Sérgio Reis PSDB 11:16:12

BA -Bahia
Coriolano Sales PMDB 09:31:12
Eujácio Simões PL 10:29:21
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GeddeI Vieira Lima
Geraldo Simões
João Almeida
Jorge Khoury
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Mário Negromonte

Paulo Braga
Pedro lrujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Yvonilton Gonçalves

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUrADOS

PMDB

PT

PSDB

PFL
PSDB
PFL

S.Part.
PSDB

PFL
PMDB

PSDB

PFL
PPB

11:13:39

09:10:12

10:59:27

10:01:06

10:19: 18

11:11:39
10:23:24
11:13:06

10:39:06

09:18:00

09:07:03

09:59:48

10:40:15
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MG - Minas Gerais
Antônio do Valle

Aracely de Paula
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Fernando Diniz

Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins

João Magno
José Militão

Mário de Oliveira
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Philemon Rodrigues
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz

PMDB

PFL
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PPB
PPB

PFL

PT
PSDB

P:MDB
PPB
PDT
PL

PFL
PPB

PSDB

09:26:06

10:53:27

09:56:30

11:06:36
11:05:12
10:52:00

10:15:33
10:27:33

11:10:27

10:29:39
10:21:06

10:40:24

10:01:00

10:06:33
09:19:24

10:55: 18

11:20:33

11: 12:45
. . . ," .....
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Saraiva Felipe P:MDB 10:55:15
Sérgio Miranda PCdoB 09:14:15

Silas Brasileiro P:MDB 10:04:09

Virgílio Guimarães PT 10:42:24

Vittorio Medioli PSDB 10:41:45

Zaire Rezende P:MDB 09:44:18

ES - Espírito Santo
Aloízio Santos PSDB 09:11:30

FeuRosa PSDB 10:26:00

João Coser PT 10:49:00

José Carlos Elias PTB 10:19:36

Marcus Vicente PSDB 09:55:12

Max Mauro PTB 11:16:03

Nilton Baiano PPB 10:46:33

RJ - Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB 11:20:03

Aldir Cabral PSDB 11:21:33

Almerinda de Carvalho PFL 10:34:09

Antonio Carlos Biscaia PT 10:22:03

Arolde de Oliveira PFL 10:50:33

Ayrton Xerêz PPS 11:08:06

Coronel Garcia PSDB 10:45:39

Dr. Heleno PSDB 09:21:12

Fernando Gonçalves PTB 10:18:12

Tédio Rosa PMDB 09:01:30

Jair Bolsonaro PPB 09:54:30

Jandira Feghali pedoB 10:27:09

João Mendes P:MDB 11:15:12

Jorge Wilson PMDB 09:48:27

Luiz Sérgio PT 09:07:18
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MiriamReid

Pastor Valdeci Paiva

Paulo Feij6

Rubem Medina

Simão Sessim
Wanderley Martins

SP - S§o Paulo
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aloizio Mercadante

André Benassi
Arlindo Chinaglia

Arnaldo Madeira

AryKara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
De Velasco

Delfim Netto

Dr. Evilásio

Dr. Hélio
Edinho Araújo

Emerson Kapaz
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
José de Abreu
José Dirceu

José Genoino

José Índío

Julio Semeghíni
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

PDT
PSL

PSDB

PFL
PPB
PDT

PSDB
P:MDB
PT

PSDB
PT
PSDB

PPB
PL

PTB
PFL
PSL
PPB
PSB

PDT
PPS
PPS
PFL

PT
PTN
PT
PT
PMDB
PSDB

PMDB\
PMDB

10:07:57

10:03:51

10:38:15

09:37:54
09:57:42

10:16:03

10:19:36

10:07:27

11:23:45

09:12:06
10:05:12
09:41:57
10:01:39

09:48:57

11:21:33

10:18:57

09:49:48
09:56:51
09:40:51

09:48:30
10:50:09

09:01:27
10:05:15

09:06:54
09:53:33
11:08:12
09:04:24
11:11:42

11:02:21

10:40:06

10:50:51

Abril de 2000
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Marcos Cintra PL 09:11:30
Medeiros PFL 10:07:48
Michel Temer P:MDB 09:00:29
Moreira Ferreira PFL 10:53:42
Nelo Rodolfo P:MDB 09:52:18

NeutonLima PFL 09:14:39

Paulo Kobayashi PSDB 11:01:30
Rubens Furlan PPS 10:42:39
Salvador Zimbaldi PSDB 10:50:54

Sampaio Dória PSDB 10:38:06

Silvio Torres PSDB 11:25:42

Valdemar Costa Neto PL 09:36:48
Wagner Salustiano PPB 11:17:21

Zulaiê Cobra PSDB 10:29:36

MT - Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL 09:54:15

PedroHemy PSDB 10:13:00

Teté Bezerra P:MDB 09:37:51

DF - Distrito Federal
Alberto Fraga PMDB 10:38:21

Maria Abadia PSnB 10:01:06

Wigberto Tartuce PPB 09:45:42

GO - Goiás
Geovan Freitas PMDB 10:20:21

Jovair Arantes PSDB 09:50:09

Juquinha PSDB 09:05:30

Lidia Quinan PSDB 11:21:24
Lúcia Vânia PSDB 09:52:27

Luiz Bittencourt PMDB 09:10:21
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Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Pedro Wilson

DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

P:MDB
P:MDB
PI

11:20:21

09:46:18

09:31:l2
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MS - Mato Grosso do Sul
João Grandão
Marçal Filho
Pedro Pedrossian

PR - Paraná
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Dilceu Sperafico

Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Tris Simões
lvanio Guerra
José Borba
José Janene
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Moadr Micheletto
OdUio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros

Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

se - Santa Catarína

PI
PrvIDB
PFL

PFL
PFL
PPB

PT
PMDB

PTB

PFL
PMDB
PPB
PFL

PT
PMDB

PSDB

PSDB

PMDB
PI
PPB
PPS
PFL

PFL

10:32:21

10:44:39

10:00:42

10:48:15

10:41:54

10:42:36

10:34:57

09:43:39

09:06:36
10:02:27

09:12:21

10:50: 15

10:03:54

09:57:18

10:54:00

10:12:42

09:57:00

09:19:03

09:24:36

10: 11:48

10:49:45

09:04:18

09:55:57
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Antônio Carlos Konder Reis
Edinho Bez
Fernando Coruja
Hugo BiehI
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Vicente Caropreso

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PFL
PMDB
PDT
PPB
PPB
PT
PFL
PFL
P:MDB
PSDB
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10:31:42

11 :05:09

09:04:09

11:15:15

09:22:45

10:21:45

10:06:57

10:18:51
11:02:03. - - . -

11 :04:51

RS - Rio Grande do Sul
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio RieIa
Enio Bacci
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

PT
PDT
PDT
PPB
PTB

PDT

PPB
PT
PPB
PT

PMDB
PPB
PT

PMDB
PT
PSnB

09:33:06

10:02:18

11:21:09

10:32:18

09:46:54

09:20:57

10:28:18

10:18:00

10:30:24

09:13:00

11:06:06

09:19:33

10:09:12

10:41 :30

10:17:27

09:46:21

TOTAL DE PRESENTES••••••••••••••••••••••••••••••: 260
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
A lista de presença registra o comparecimento de
260 Srs. Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - De
termino aos Srs. Presidentes das Comissões que sus
pendam os trabalhos das reuniões e compareçam ao
plenário, a fim de que o quorum seja alcançado e inicie
mos a Ordem do Dia.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Ex8 a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB-SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, quero enfatizar que o Presidente Michel
Temer já havia avisado na semana passada e
reiterou ontem, por diversas vezes, que teria
mos de fazer hoje um esforço concentrado para
terminar a votação do primeiro turno da reforma
do Poder Judiciário. Estamos aqui preparados
para isso.

Por isso, os Srs. Deputados devem compreender
a situação - espero não usar mais este microfone a par
tir de amanhã, muito menos na semana que vem, para
fazer este apelo - a fim de que possamos começar a
Ordem do Dia.

Faltam apenas cinco votações, todas polê
micas e não há acordo. Gostariamos de terminar
as votações até 17 horas ou 18 horas, mesmo
porque haverá sessão do Congresso Nacional
hoje à noite, que exigirá a presença de todos os
Srs. Deputados.

Hoje é quarta-feira, dia extremamente útil.
Sei que todos os deputados estão trabalhando
nas Comissões, mas o plenário exige a presença
de todos. É a última vez que faço este apelo, até
certo ponto dramático, porque precisamos termi
nar essa reforma. Sei que a Casa já não agUenta
mais, pois ela é muito técnica e exige muitos co
nhecimentos, mas alguns deputados querem re
almente chegar ao fim. Será o nosso maior méri
to, pois é uma reforma da Casa, faz parte da sua
agenda; ninguém nos impôs essa reforma, nós é
que a estamos fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não acredito que os Srs. Parlamentares não aten
dam a um apelo como esse.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V. Ex8 já anunciou a Ordem do Dia? Creio
que o número de deputados em plenário é insufi
ciente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Já convocamos os Srs. Deputados a comparecerem
ao plenário. Vamos aguardar que o quorum de 308
Srs. Deputados seja alcançado, para darmos inicio
à votação.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden
te, mesmo para o inicio da Ordem do Dia teria de
haver 308 Srs. Deputados em plenário, não só no
processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
- Tomamos as providências. Srs. Deputados, ve
nham ao plenário, a fim de darmos inicio à vota
ção.

O SR. VIRGíliO GUIMARÃES - Repito, Sr.
Presidente: para o inicio da Ordem do Dia ne
cessitaríamos de 308 Srs. Deputados em plená
rio.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Soli
cito aos Srs. Presidentes de Comissões que suspendam
as reuniões, pois precisamos dar inicio às votaçres em
plenário.

O SR. SILAS BRASilEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB-MG.
Pela ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, chegamos de uma longa via
gem, em que representamos o Brasil numa reunião s0

bre o café.
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Não nos, cnamou a atenção nessa viagem
propriamente o assunto de que deveriamos tra
tar. Em visita ao Parlamento inglês, pudemos
presenciar uma reunião dos Srs. Parlamentares
da Câmara dos Comuns. Percebemos o entusias
mo e a vontade de cada um em dar sua contribui
ção, apresentar sugestões, para que o pais conti
nue nessa caminhada de desenvolvimento.

Ontem participamos, por alguns instantes,
de uma reunião do nosso partido, o PMDB. Havia
ali tantas inteligências, homens experientes e ca
pazes, lideres que podem, sem dúvida, dar gran
de contribuição ao nosso Pars. No entanto, o que
nos surpreendeu foi exatamente o fato de que,
em vez de darmos a nossa contribuição positiva,
com base na nossa experiência, neste momento
em que o Governo estimula o desenvolvimento e
há empenho por parte dos Srs. Ministros, ali está
vamos a criticar, demonstrando que não temos
responsabilidade alguma para com a Nação.

Hoje estamos aqui para conclamar, mais
uma vez, cada um dos Srs. LIderes, bem como
aqueles que têm responsabilidade perante a Na
ção, a construir uma sociedade mais justa, frater
na, humana e com mais oportunidades para to
dos. Embora tenhamos a missão de representar
o povo, o que muito nos orgulha, não estamos
exercendo o nosso papel, tampouco cumprindo o
nosso dever como deveriamos fazê-lo.

Unidos, devemos desfraldar essa bandeira, a
fim de que, a partir de agora, construamos o futuro
almejado por todos nós, tentando tornar mais leve a
missão do Senhor Presidente da República. Sabe
mos como é diffcil governar; sabemos o quanto é di
fiei! acertar, mas é fácil lançar dúvidas, farpas e pro
vocar a desunião. Creio que 'a responsabilidade do
verdadeiro parlamentar seja praticar a politica com
P maiúsculo. Passado o momento da disputa eleito
ral, é necessário que cada um de nós exerça o seu
papel, determinado a acertar, a construir uma socie
dade mais justa e a contribuir para o desenvolvi
mento nacional.

Sr. Presidente, eram essas as nossas conside
rações.

o SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. EX- a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma sugestão a V. Ex· Ouvi há
pouco o apelo da nobre Deputada Zulaiê Cobra
no sentido de que os colegas venham ao plená
rio, além da promessa de que, a partir de ama
nhã, não mais usará o microfone. Apesar de
quase não vir ao plenário, gosto de ouvir S. Ex·,
que sempre tem coisas interessantes a nos di
zer.

Sr. Presidente, informo a V. Ex8 que há no ple
nário 275 deputados. Peço, então, que dê inicio à
discussão e à votação da matéria, o que, sem dúvi
da, fará com que os parlamentares pa,"ª Cà !se' diri
jam. Todos sabem que isso não ocorrera' enqua'nto
o Presidente Michel Temer não se sentar à Mesa. E
os deputados continuarão trabalhando nos seus ga
binetes e nas comissões.

Se reclamam nossa presença em plenário,
reclamo também a presença do Deputado Michel
Temer. Sr. Presidente, peço a V. Ex8 , que o subs
titui com tanta dignidade, que dê inicio aos pro
cessos de discussão e votação da matéria, por
que tenho certeza de que ao fazê-lo alcançare
mos o quorum regimental necessário. Desde 9
horas temos registrada na Casa a presença de
mais de 400 deputados.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Cunha Bueno, gostaria de atender à soli
citação de V. Ext' Porém, como se trata da aprecia
ção de matéria constitucional, é necessária a pre
sença de 308 parlamentares para darmos inicio à
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Solicito aos Presidentes de Comissões que suspen
dam as reuniões e convoco os Srs. Parlamentares a
virem ao plenário. Precisamos da presença de todos
para começarmos a votação.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. EX- a palavra.

o SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em fevereiro, o Sr. Geraldo
Quintao assumiu o Ministério da Defesa, no lugar do
Sr. Elcio Alvares.

Na cerimônia de posse, S. Ex· fez brilhante
e elogiável discurso, em que prometeu reapare
lhar as Forças Armadas - sabemos o quanto é
difícil isso, já que depende de dotação orçamen
tária - dar atenção especial à região amazônica
e reajustar urgentemente a remuneração dos mi
litares. Tal medida é imprescindível, pois os mili
tares estão há seis anos sem aumento nos sol
dos.

A situação calamitosa por que passa o militar
não é diferente da que enfrentam os demais traba
lhadores do Brasil.

Sr. Presidente, é virtude do militar - neste mo
mento considero-o como militar, porque S. Ex" é o
segundo homem na hierarquia das Forças Armadas,
já que o primeiro é o Senhor Presidente da Repúbli
ca - não fazer discursos evasivos para acalmar al
guns setores das Forças Armadas, como por oca
sião da reunião que fizemos no Clube da Aeronáuti
ca, quando os ânimos ficaram um tanto exaltados,
embora de forma justa, porque estamos sendo igno
rados e relegados a terceiro plano pelo atual Presi
dente.

Sua Excelência falou que iria reajustar o soldo
dos militares. Já se vão quatro meses e o Dr.
Geraldo Quintão mantém-se em profundo silên
cio.

Assim sendo, apresentei requerimento à Co
missão de Defesa Nacional e Relações Exteriores
convocando-o para vir explicar a situação da remu
neração dos militares. Hoje em dia já temos o soldo
do cabo e do soldado engolido pelo salário mínimo,
quase alcançando o soldo do terceiro-sargento, ar
ranhando a hierarquia. Ou seja, todos estão preci
sando de um abono para que o seu soldo chegue
ao valor do salário mínimo, o que está fazendo com
que haja uma inversão hierárquica, porque todos,
terceiro-sargento, cabo e soldado, estão ganhando
a mesma coisa.

Portanto, Sr. Presidente, Sua Excelência preci
sa dar explicações no tocante à remuneração dos
militares. A tropa está inquieta, o militar está insatis
feito, há pensionistas passando dificuldades e até
hoje o ex-combatente não teve sua pensão integrali
zada, apesar de uma decisão nesse sentido do Su
premo Tribunal Federal.

Estamos chegando à conclusão de que não
é o caso de mudarmos a legislação. Sua Exce
lência quer agora alterar a lei que trata da remu
neração dos militares, fazendo uma alquimia,
isto é, apenas incorporando as gratificações ao
soldo, sendo que as poucas gratificações que
porventura viessem a sobrar teriam seus percen
tuais reduzidos. Sua Excelência deseja, na ver
dade, que um soldado com aproximadamente
quinze anos de serviço, que hoje em dia recebe
um salário bruto de 600 reais, passe a ter um
soldo de 600 reais, e não de 78 reais, como
ocorre atualmente. Dessa forma, ficaríamos
eternamente sem condições de reivindicar qual
quer novo reajuste, porque o salário mínimo de
151 reais estaria muito longe do soldo de 600 re
ais.

A Comissão caiu em virtude de argumentos incon
sistentes de alguns parlamentares que lá se encontra
vam. Aliás, um parlamentar acusou-rne de querer fazer
demagogia, dizendo que eu sempre me reelegi utilizan
do tal plataforma, mostrando que desconhece o meu tra
balho. Derriagogia quem faz é o colega do PT, o que
colaborou no pedido de verificação, em ama do salário
mínimo. Não é nesse campo que deve ser travada a
discussão.

O Ministro da Defesa assumiu o cargo há quatro
meses e deve uma explicação à tropa. Na semana que
vem votô:lremos requerimento nesse sentido. Se
S. Ex· não tem conhecimento, não sabe falar so
bre o assunto, que saia do Ministério. Não é pos
sível que continue no cargo como uma múmia,
calado, esperando o tempo passar, enquanto os
militares continuam numa aflição que parece
não ter fim no atual Governo.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
O painel eletrônico registra o comparecimento de
315 Srs. Deputados.
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS

Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN

Almir Sá PPB

Elton Rohnelt PFL

Luciano Castro PFL

Luis Barbosa PFL

Robério Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima : 7

AMAPÁ

Or. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB PSOBIPTB

Presentes de Amapá : 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSD8 PSD8/PTB

Gerson Peres PPB

Giovanni Queiroz PDT

Josué Bengtson PTB PSDB/PTB

Paulo Rocha PT

Renildo Leal PTB PSDB/PTB

Valdir Ganzer PT

Vic Pires Franco PFL

Presentes de Pará : 8

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL

Silas Câmara PTB PSDB/PTB

Vanessa Grazziotin pedoS PSB/PCDOB

PresentesdeArrmzonas :5
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Partido Bloco

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PSTIPTN

Eurrpedes Miranda PDT

Expedito Júnior PFL

NUton Capixaba PTB PSDB/PTB

Sérgio Carvalho PSDB PSDBIPTB

Presentes de Rondonla : 5

ACRE

Ildefonço Cordeiro PFL

Joêo Tota PPB

José A1eksandro PSL PUPSL

Mérclo Bittar PPS

Marcos Afonso PT

Nilson MourAo PT

Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB

f:JressnteB de Acre : 7

TOCANnNS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB

Darci Coelho PFL

IgorAvelino PMDB PMDB/PSTIPTN

Kétla Abreu PFL

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PSTIPTN

Pruentss de Tocantina : 5

MARANHAo
Antonio Joaquim AmOjo PPB

Cesar Bandeira PFL

Costa Ferreira PFL

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL

Gastão Vieira PMDB PMDBJPST/PTN

João Castelo PSDB PSDB/PTB

Mauro Fecury PFL

Neiva Moreira PDT

Nice LaMa PFL

Pedro Fernandes PFL

Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN

Roberto Rocha PSDB PSDBIPTB

Presentes de Maranhlo : 13
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Partido Bloco

CEARÃ

Adolfo Marinho PSOB PSDB/PTB

Almeida de Jesus PL PUPSL

Anlbal Gomes PMOB PMOB/PST/PTN

Antonio Cambraia PSOB PSDB/PTB

AntOnio José Mata PMOB PMDB/PST/PTN

Chiquinho Feitosa PSOB PSDB/PTB

Eunlcio Oliveira PMOB PMDB/PST/PTN

Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB

José Linhares PPB

José Pimentel PT

Léo A1cAntara PSOB PSOB/PTB

Manoel Salviano PSOB PSDB/PTB

Mauro Benevides PMOfi PMOBIPSTIPTN

Pinheiro Landim PMDB PMOB/PST/PTN

Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBIPTB

Ubiratan Aguiar PSD8 PSDB/PTB

Vicente Arruda PSOB PSOB/PTB

Presentes de Ceará : 17

PIAU(

Atila Lira PSOB PSOB/PTB

a.Sá PSOS PSOB/PTB

Ciro Nogueira PFL

Gessivaldo Isaias PMOB PMOB/PST/PTN

Joêo Henrique PMOB PMDBIPST/PTN

Mussa Demas PFL

Themlstocles Sampaio PMOU PMOB/PST/PTN

Wellington Dias PT

Presentes de Piauí : 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN

Lavoisier Maia PFL

Ney Lopes PFL

Presentes de Rio Grande do Norte : 5
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Partido
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Bloco

PARAfBA

Annando Abf/io

Avenzoar Arruda

carlos Dunga

Domiciano Cabral

Efraim Morais

Enlvaldo Ribeiro

""'nllN de Paraiba : 6

PERNAMBUCO
Ant6nlo Geraldo

Djalma Paes
Eduardo Campos

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

Joel De HoHanda

José Chaves

José Mendonça Bezerra

José Múcio Monteiro

Luiz Plauhyllno

Marcos de Jesus

Pedro Corrêa

Sérgio Guerra

Severino Cavalcanti

P....ntM d. P...mbuco : 14

ALAGOAS
Albérico Cordeiro

Augusto Farias

Helenlldo Ribeiro

Joaquim Brito

José Thomaz NonO

luiz Dantas

Regia Cavalcante

PN••n1lII de Alagou : 7

SERGIPE

CleonAneio Fonseca

Jorge Alberto

MarceloDéda

Pedro Valadares

Sérgio Reis

P.....ntes de 8.-g1pe : 5

PMDB
PT
PMDB

PMDB
PFL
PPB

PFL
PSB

PSB

PFL
PFL
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB

PSDB

PPB
PSOB

PPB

PTB

PPB
PSOB

PT

PFL
PST

PPS

PPB
PMDB

PT
PSB

PSDB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PSBIPCDOB

PSBlPCDOB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN

PSB/PCDOB

PSDB/PTB
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Partido Bloco

BAHIA

Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN

Eujécio Simões PL PLlPSL

Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PST/PTN

Geraldo Simões PT

João Almeida PSDB PSDB/PTB

Jorge Khoury PFL

Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB

Leur Lomanto PFL

Luiz Moreira S.Part.

Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB

Paulo Braga PFL

Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB

Ursicino Queiroz PFL

Yvonilton Gonçalves PPB

Presentes de Bahia : 15
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDa PSDB/PTB

AntOnio do Valle PMDB PMOB/PST/PTN

Aracely de Paula PFL

Bonlfécio de Andrada PSDB PSDB/PTB

Cleuber Carneiro PFL

Custódio Mattos PSDS PSDB/PTB

Danilo de Castro PSDS PSOB/PTB

Edmar Moreira PPB

Fernando Dlniz PMDB PMDB/PST/PTN

Herculano Anghinetti PPB

Ibrahim Abi-Ackel PPB

Jaime Martins PFl

João Fassarella PT
João Magno PT

José Militêo PSDS PSOB/PTB

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Mário de Oliveira PMDB PMDBfPSTfPTN

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB

Odelmo Leão PPB

Olimpio Pires POT

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL PLlPSL

Roberto Brant PFL

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz psca PSDB/PTB

Saraiva Felipe PMOB PMDB/PST/PTN

Sérgio Miranda pedeS PSB/PCDOB

Sílas Brasileiro PMDB PMOB/PST/PTN

VlrgJlio Guimaraes PT

Vittorio MedioU PSDB PSOBJPTB

Zaire Rezende PMDB PMOB/PST/PTN

Presentes de Minas Gerais : 31
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Bloco

EsplRITO SANTO

A1ofzio Santos

Feu Rosa

João Coser'

José Carlos Elias

Marcus Viéente

Max Mauro

Nilton Baianb

Rita Camatá

Presentes de Espirito santo : 8

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde

A1dir Cabral

A1merinda de Carvalho

Antonio Carlos Biscaia

Arolde de Oliveira

Ayrton Xerêz

Coronel Garcia

Dr. Helena

Fernando Gonçalves

lédio Rosa

Jair Bolsonaro

Jandira Feghali

João Mendes

Jorge Wilson

José Carlo5 Coutinho

Luiz Sérgio

Miriam Reid

Miro Teixeira

Pastor Valdeci Paiva

Paulo Feij6

Rubem Medina

Simão Sessim

Wánderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 23

PSOB
PSOB
PT

PTB
PSOB
PTB

PPB
PMDB

PPS

PSOB
PFL

PT

PFL
PPS

PSDB
PSDB

PTS

PM08

PP8

PCdoB

PMDB

PMDB

PFL
PT

POT

PDT

PSL
PSDB
PFL
PPB

POT

PS08/PT8

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSB/PCOOB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PL/PSL

PSDB/PTB
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SÃO PAULO

Alberto Goldman

Alberto Mourão

Aloizio Mercadante

André Benassi

Arlindo Chinaglia

Arnaldo Faria de Sá

Arnaldo Madeira

Ary Kara

Bispo Wanderval

Celso Giglio

Clovis VoIpi

Corauci Sobrinho

Cunha Bueno

De Velasco

Delfim Netto

Dr. Evílásio

Dr. Hélio

Edinho Araújo

Emerson Kapaz

Fernando Zuppo

Gilberto Kassab

Iara Bernardi

Jair Meneguelli

José de Abreu

José Dirceu

José Genofno

José Indio

Julio Semeghini

Lamartine PoseUa

Lulza Erundina

Maluly Netto

Marcelo Barbieri

Marcos Cintra

Medeiros

Michel Temer

Moreira Ferreira

Nela Rodolfo

Neuton Lima

Paulo Kobayashi

Professor Luizinho

- <o naqinada

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUrADOS

Partido

PSOS

PMDB

PT

PSDS

PT

PPB

PSOB

PPB

PL

PT8

PSDB

PFL

PPB

PSL

PPB

PS8

POT

PPS

PPS

PDT

PFL

PT

PT

PTN

PT

PT

PMDB

PSOB

PMDB

PS8

PFL

PMDB

PL

PFL

PMDB

PFL
PMD8

PFL

PSOB

PT

Abril de 2000

Bloco

PS08/PT8

PMOB/PSTIPTN

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL

PSB/PCDOB

PMDB/PST/PTN

PMOB/PSTIPTN

PSOB/PTB

PMOB/PST/PTN

PSB/PCDOB

PMDB/PST/PTN

PUPSL

PMDB!PST!PTN

PMDBIPST/PTN

PS08/PTB

.~ ?nno 11:34:46
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Ricardo Berzoini PT

Rubens Furlan PPS

Salvador Zimbaldi PSOB PSD8/PTB. '

Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB

Sílvio Torres PSDS PSDB/PTS

Teima de Souza PT

Valdemar Costa Neto PL PUPSL

Wagner Salustiano PPB

Zulaiê Cobra' PSDB PSDB!PTB

Presentes de São Paulo : 49

MAlOGROSSO

Celcita Pinheiro PFL

Pedro Henry PSDS PSOB/PlB

Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN

Maria Abadia PSDB PSDB/PTB

Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Pederal : 3

GOIÁS

Euler Morais PMDB PMDB!PST/PTN

Geovan Freitas PMDEI PMD~jPSTiPTN

Jovair Arantes PSDB PSOe/PTB

Juquinha PSOB P80B/PTB

L/dia Quinan PSDB PSDB/PTB

Lúcia Vania PSOB PSDB/F'TB

Luiz Bittencourt PMOB PMDB/PST/PTN

Nair Xavier Ltíbo PMDB P~lIDB/PST/PTN

Pedro Canedo PSOB PSDSlPT8

Pedro Chave,," PMDB PflliDS/P;r:;'VIPTN

Pedro Wilson PT

Ronaldo Caiatl0 PFL

Zé Gomes da R,>:Jch:';t PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de \~':t!"t:j ~ '11,';
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Partido Bloco

MATO GROSSO DO SUL

JoAo Grandlo PT

Marça) Filho PMOB PMD8/PST/PTN

Pedro Pedrossian PFL

P...ntas de Mato Orono do Sul : 3

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Affonso Camargo PFL

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB

Dilceu Sperafico PPB

Dr. Rosinha PT

FlávioArns PSDa PSDB/PTB

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN

lris Simões PTS PSDB/PTB

Ivanio Guerra PFL

José Borba PMDB PMDB/PSTIPTN

José Janene PPB

Luciano Pizzatto PFL

Márcio Matos PT

Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Meurer PPB

Odflio Balbinotti PSDB PSDB/PTB

Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB

Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN

Padre Roque PT

Renato Silva PSDB PSD8/PTB

Ricardo Barros PP8

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFL

Werner Wanderer PFL

Preeentes de Paraná : 24



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÁMARAoos DEPUTADOS Quinta-feira 13 15623

Partido Bloco

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFl

Carlito Marss PT

Edinho Bez PMOB PMOB/PST/PTN

Fernando Coruja POT

Hugo Biehl PPB

João Pizzolatti PPB

José Ca_rfos Vieira PFL

Luci ChoilJacki PT

Pedro Bíttencourt PFL

Raimundo Colombo PFL

Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN

Vicente Caropreso PSDB PSDBIPTB

Presentes de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Airton Oipp POT

Alceu Collares POT

Augusto Nardes P?B

Caio Riela PTB PSOB/PTB

Enio Bacci POT

Fetter Júnior PPB

Henrique Fontana PT

Luis Carfos Heinze PPB

Luiz Mainardi PT

Roberto Argenta PHS

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN

Telmo Kirst PPB

Valdeci Oliveira PT

Waldir Schmidt PMOB PMDB/PST/PTN

Waldomiro Fioravante PT

Veda Crusius PSDB PSDB/PTB

Presentes de Rio Grande do Sul : 17
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Há quorum para deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Vai-se passar à apreciação da matéria que
está sobre a mesa e da constante da Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nll 96-A, de 1992,
que introduz modificações na estrutura do Poder Ju
diciário; tendo pareceres da comissão de Constitui
çêo e Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Comissão
Especial, pela aprovação, com substitutivo, desta e
das Propostas de Emenda à Constituição nlls
112-A/95, 500-Al97 e 368-A/96, apensadas; pela
admissibilidade de todas as emendas apresenta
das na Comissão e, no mérito, pela aprovação das
de nOs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na legislatu
ra anterior) e das de nOs 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13,14,15,16,18,19,20,21,24,26,27,28,29,31,
33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição
das Propostas de Emenda à Constituição nlls
127-Al95 e 215-A/95, apensadas, e das emendas
nOs 3/95 (apresentadas na legislatura anterior) e 4,
6, 17,22,23.25,30,32,34,38 e 41, nos termos do
parecer da Relatora, que apresentou complementa
ção e reformulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado AntOnio Carlos Bis
cai e, em conjunto, os Deputados Marcelo Déda,
José Dirceu, Waldir Pires, Nelson Pellegrino, Antô
nio Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha e
Padre Roque. Foram aprovados os Destaques de
ns247, 72, 79,298, 70, 51,281, 296,42, 33,293,
27,88,238,187,67,32,149,73 e os destaques dos
relatórios parciais dos Deputados Luiz Antônio Fle
ury e Renato Vianna; rejeitados os de n's 297, 291,
251,23,220,82,155,50,292,295,233,256,283,
221, 177, 184, 286, 25, 216, 219, 162, 200, 218,
240,201,274,217,248,101 e os destaques dos re
latórios parciais dos Deputados José Roberto Bato
chio e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de nlls
156,38,40,241,71,83,37,86,154,13,134,112,
208,24,280,212,213,211,113,210,34,78,111 e
59 (Relatora: sra Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC n's: 112-Al95,
127-A/9S,21S-A/9S,SOO-A/97, 368-A/96.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, as Comissões estão com os trabalhos em
andamento. A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação está debatendo projetos e preten
dendo votá-los. Que se encerrem os trabalhos e
qualquer decisão tomada depois de iniciada a
Ordem do Dia seja anulada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Determino o encerramento dos trabalhos de todas
as Comissões, para que os Srs. Deputados com
pareçam ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa a seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA
Nll52

(Regimento Interno arts. 118, § 311 e 122)
(em substituição às Emendas Aglutinativas

nlls 9, 10, 11, e 12)

Dê··se às alíneas b, c, d e q do inciso I do art.
102 e àB alíneas a e b do inciso I do art. 10S da
Constituição Federal a seguinte redação, substi
tuindo-se as redações dadas aos mesmos dispo
Sitivos nos arts. 14 e 20 do substitutivo

adotado pela Comissão Especial:

"Art. 102 ..

1- ..

b) o Presidente da República, o Vi
ce-Presidente da República, os membros do Con
gresso Nacional, do Conselho Nacional de Justi
ça, do Conselho Nacional do Ministério Público,
dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas
da União, seus proprios Ministros, os Ministros de
Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, o Procurador-Geral da Repúbli
ca e os Chefes de missão diplomática de caráter
permanente, nas infrações penais comuns, come
tidas durante o exercício funcional, ainda que o in

quérito ou a ação penal sejam iniciados após a
sua cessação, ou antes do mesmo exercício e, no
caso, enquanto este durar, (NR)
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c) os Ministros de Estado e os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressal
vado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tri
bunais Superiores e do Tribunal de Contas da
União e os Chefes de missão diplomática de cará
ter permanente, nos crimes de responsabilidade;
(NR)

d) o habeas corpus, sendo paciente quais
quer pessoas referidas nas alíneas anteriores;
mandado de segurança e o habeas data contra
atos do Presidente da República, das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Tri
bunal de Contas da União, do Procurador-Geral
da República e do próprio Supremo Tribunal

sendo paciente quaisquer pessoas anterio
res; mandado de segurança e o do Presidente da
República, das Mesas 5 e do Senado Federal, Tri
bunal de Procurador-Geral da República e do Fe
deral; (NR)

q) o mandado de injunção, quando a elabora
ção da norma regulamentadora for atribuição do
Presidente da República, do Congresso Nacional,
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da
Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribu
nal de Contas da União, de um dos Tribunais Supe
riores ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
(NR)

"

"Art. 105 .

1- .

a) nos crimes comuns, enquanto no exercício
do cargo, os Governadores dos Estados e do Dis
trito Federal, e, nestes, enquanto no exercício do
cargo e nos de responsabilidade, os desembarga
dores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regi
onais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios
e os do Ministério Público da União, que oficiem
perante tribunais; (NR)

b) os mandados de segurança e os habeas
data contra ato de Ministro de Estado, dos Coman
dantes da Marinha, do Exercito e da Aeronáutica ou
do próprio tribunal; (NR)

Jutahy Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar - PSDB/PTB; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL;
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar - PMDB/PST/PTN.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra à nobre Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB-SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Emenda Aglutinativa nO. 52,
de iniciativa do PSDB, pretende alterar o texto do
relatório no que diz respeito ao art. 102, alíneas
b e c, no caso de infrações penais comuns.

A Relatora propôs que, enquanto no cargo, não
podemos ser processados pela Justiça Comum, nos
crimes comuns. Mas, fora do cargo, não haverá foro
privilegiado, especial. Essa emenda sugere que,'
mesmo depois de deixar o cargo ou a função, deputa
dos, senadores, governadores e prefeitos continuem
com foro privilegiado, com foro especial, sendo, por
tanto, julgados nos tribunais depois que deixarem
seus cargos.

Sou contra a emenda aglutinativa. Quero
que seja mantido meu texto, se assim entende
rem. Não estou encaminhando, estou apenas in
formando o que está no texto, que é moralizador.,
Quando se deixa o cargo, deixa-se a função, pas
sa-se a,ser pro~essado na Justiça comum.

A reforma do Judiciário, Sr. Presidente, teve
o critério de fazer com que o juiz de primeira ins
tância seja melhorado, por ser aquele que atende
ao povo, julga o povo brasileiro. Ele tem de ser,
portanto, o melhor que temos de formar neste
País. Tnbunais são bons? São. Em segunda in~

tância, recorreremos sempre até ao Supremo Tri
bunal Federal.

o texto, então, quer que nas infrações pena
is comuns possamos acabar com o foro privilegia
do, especial ao término de nossos mandatos ou
os dos prefeitos, dos governadores, do Presiden
te ou Vice-Presidente da República.

Era o que tinha a explicar a todos os deputados.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acre
dito estar havendo um encaminhamento precipitado
da emenda. A que está sendo votada não é a que se
quer. A Emenda Aglutinativa nll 52 teve sua redação
modificada e diz apenas: "O foro especial para o pro
cesso e o julgamento nas infrações penais comuns,
previsto nesta Constituição, aplica-se às infrações co
metidas durante o exercicio funcional, ainda que o in
quérito ou a ação penal sejam iniciados após a sua
cessação". Sr. Presidente, a única coisa que se está
fazendo é: caso cometido o crime antes do mandato,
Justiça normal, sem foro nenhum; depois do manda
to, Justiça normal, sem privilégio e foro nenhum. O
que, apenas, a emenda assegura é que o crime co
metido durante o mandato tenha foro especial. Sr.
Presidente, imagine um deputado de uma CPI indo a
determinado estado do País e lá, no uso do seu man
dato, defender-se ao ser abordado por alguém. Esse
deputado vai ser processado por lesões corporais e
julgado pelo foro do Estado, e não pelo foro especial,
terminado seu mandato.

Sr. Presidente, este assunto é tão sério que
deveriamos encaminhar vários discursos, defen
der várias posições, para que os deputados e mes
mo a sociedade soubessem o que está sendo vota
do. Não deveria, uma emenda de tamanha impor
tância, ser votada assim.

Portanto, estou encaminhando a emenda que
vai ser substituida por esta, que, como já comunica
mos a V. Exa, deveria ter a sua redação corrigida.

O Sr. Severino Cavalcanti, 2Q Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da Presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a V.
Bé', então, que encaminhe à Mesa a emenda, com vistas
à substituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra a Relatora.

A SRA. ZULAlê COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, só que
ria explicar que, quando falei, não tinha sido apre
sentada à Mesa a nova proposta de emenda agluti
nativa modificada. Estamos no plenário há algum
tempo, chegaram agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

A SRA. ZULAlê COBRA - De qualquer for
ma, mantenho o meu texto. Mantenho o meu dis-

curso, independentemente das modificações fei
tas no texto. Não quero foro privilegiado para de
putado que cometeu crime comum mesmo antes,
durante ou depois. Era só isso, Excelência, que eu
queria dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa
mantém, portanto, seu texto.

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 (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Veja
que questão delicada, Sr. Presidente: a Constitui
ção da República diz, no § 411 do art. 53, que os de
putados e senadores serão submetidos a julga
mento perante o Supremo Tribunal Federal. Está
na Constituição. ~ muito importante, Sr. Presiden
te, ressaltar isso. Se o deputado está sendo julga
do por foro outro que não o privilegiado, quem pe
dirá autorização ao Presidente da Câmara para
processar o deputado será o juiz.

Então, solicito a V. Ex8
, Sr. Presidente, que

encaminhe a discussão dessa forma, para que
esse ponto fique bem claro para os parlamenta
res.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
vou receber a emenda de V. Exa e o encaminhamento
será feito em torno dessa emenda.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o questiona
mento do eminente Deputado que me antecedeu
foi levantado por nós, e V. Ex8 é testemunha des
se fato, para que surgisse essa redação. Nêo po
demos entender que o foro privilegiado da autori
dade competente, legitimada no curso de suas
atividades, possa ser interrompido por outro pro
cesso, a ser iniciado numa outra instância. Isso é
um absurdo. O que está no texto da Relatora
atenta até contra o princípio constitucional de
que o sujeito, embora administrativamente, pas
sa a ser processado duas vezes pelo mesmo
fato.

V. Ex8
, eminente Presidente, deu um exem

plo fulminante para essa discussão, por ocasião
do debate com as Lideranças, quando disse: su
ponhamos que o Presidente da República ~5teja
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sendo processado e, no finalzinho do mandato, o
acórdão esteja sendo lavrado; passado o prazo e
o acórdão não sendo publicado, teríamos de co
meçar a julgar o ex-Presidente lá embaixo, no juiz
singular. Ora, isso não tem lógica.

A emenda cobre todos os interesses. Morali
zadora? Sim, é moralizadora. Primeiro: quem está
respondendo aum crime antes de ser eleito Presi
dente da República, deputado, ministro do Supre
mo Tribunal Féderal, ou quem for, continuará res
pondendo àquele juízo. Sr. Presidente, a mesma
coisa acontecerá na parte posterior do mandato.
Se ele comete um crime, será julgado no fórum em
que foi indiciado.

Faço um apelo à inteligência da eminente Re
latora, que prestou bons serviços à reforma do Po
der Judiciário, a fim de que façamos um acordo e
votemos isso de uma só vez, com o apoio ele todos
os Srs. Deputados. É o apelo que faço a S. Exa e
espero que o mesmo encontre eco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou

aguardando a emenda.
Se a emenda não for entregue à Mesa, vou votar

outra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos es

perar que a emenda chegue à Mesa. Tem V. Exa a pala
vra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos com um
texto em mãos, mas está sendo enviado outro para V.
Exa Antes de votarmos, gostaríamos que fosse distri
buído esse texto, para podermos fazer uma análise.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Vamos distribuir o texto.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Não pode
mos iniciar a votação sem ter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
distribuir o texto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresen
tei destaque de bancáda para que os ministros do
Tribunal de Contas :da União fossem ,julgados
como'~ atual Constituição do País assegura, isto

é, pelo Supremo Tribunal Federal, e não pelo Su
perior Tribunal de Justiça, com o sentimento de
que quem iria julgar as contas do Superior Tribunal
de Justiça seria o Tribunal de Contas da União.

Então, quem julga as contas não pode ser jul
gado pelo mesmo órgão. O Supremo Tribunal Fe
deral, sim, é que deveria julgar essas contas dos
ministros do Tribunal de Contas da União. O foro
deveria ser esse.

Agora, quando se fala em foro "biprivilegia
do", isso não existe, Sr. Presidente. O que se de
seja é que o processo iniciado, seja para Presi
dente da República, seja para Procurador-Geral
da República, seja para ministros de Estado, seja
para membros do Congresso Nacional, seja para
ministros dos Tribunais Superiores, seja para mi
nistros do Tribunal de Contas da União, não se in
terrompa. Se teve inicio no Supremo Tribunal Fe
deral, que prossiga naquela Corte, senão vamos
ter dois processos para o mesmo fim, para a mes
ma causa. Interrompe-se e aí começa tudo de
novo. Até para a agilização do processo - que é
um dos primados da reforma do Poder Judiciário
que nós queremos, é a agilização das decisões do
Poder Judiciário do nosso Pais - é conveniente que
esse foro continue. E nada mais do que isso. Não se
quer manter nenhum privilégio, não se quer acrescen
tar nenhum privilégio, a não ser que se mantenha o
mesmo foro onde se iniciou o processo.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL concorda plena
mente com a emenda aglutinativa do ilustre Deputado
Mendes Ribeiro Filho. Ela é fundamental para o aprimo
ramento da reforma do Poder Judiciário que desejamos
e faz parte das premissas de modernização desse Po
der.

Portanto, o PFL vota "sim" à emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa

do Mendes Ribeiro Filho, estou aguardando a emen
da. Se a emenda não chegar à Mesa, vou votar a
emenda que está sobre a mesa.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, já entreguei a emenda à Mesa.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, quero
fazer um encaminhamento contrário à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um
momento. Vamos ouvir os encaminhamentos. Há
dois encaminhamentos contrários à matéria. Um
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deles, o Deputado Marcelo Déda está cedendo
para o Deputado José Genoíno.

Tem a palavra o Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, eu gos

taria de receber a nova emenda, porque não a conheço.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lerei a

emenda, enquanto ela é distribuída aos Srs. Deputados:

EMENDA AGLUTINATIVA
NllS2

(Regimento Interno arts. 118, § 311 e 122)
(em substituição às Emendas Aglutinativas nlls

9, 10, 11 e 12)
Acrescente-se um § 411 ao art. 96, e dê-se as all

neas b e c, do inciso I do art. 102 Constituição Federal
a seguinte redação, suprimindo-se a redação propos
ta para o inciso X do art. 29, inciso 111 do art. 96, as all
neas d e q do inciso I do art. 102, as allneas a e b do
inciso I do art. 10S e allnea a do inciso I do art. 108,
substituindo-se as redações dadas aos mesmos dis
positivos nos arts. 14 e 20 do substitutivo adotado
pela Comissão Especial:

"Art. 96 ..

§ 411 O foro especial para o proc~sso e o julga
mento nas infrações penais comuns, previsto nesta
Constituição, aplica-se às infrações cometidas duran
te o exercício funcional, ainda que o inquérito ou a
ação penal sejam iniciados após a sua cessação."

"Art. 102 ..

1- ..

b) nas infrações penais comuns, o Presidente
da República, o Vice-Presidente da República, os
membros do Congresso Nacional, do Conselho
Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Mi
nistério Público, seus próprios Ministros e o Procu
rador-Gerai da República; (NR)

c) nas infrações penais comuns e nos crimes
de responsabilidade, os Ministros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aero
náutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os
membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal
de Contas da União e os Chefes de missão diplo
mática de caráter permanente;(NR)

Justificativa

O Substitutivo assegura o foro especial apenas
"enquanto no exercício do cargo".

Retira do STF e passa para o STJ a compe
tência para o processo e julgamento de Ministros
de Estado, de Comandantes da Marinha, do Exér
cito e da Aeronáutica, e de Ministros do TCU.

Note-se que a competência dos TJ será definida
na Constituição do Estado, salvo no caso do Prefeito,
cuja competência já foi estabelecida no art. 29, X, e
juízes estaduais e do Distrito Federal, e membros do
Ministério Público, no art. 96, 111.

A Constituição Federal não cogitou de foro es
pecial para deputados estaduais e vereadores.

Na emenda aglutinativa ora apresentada resta
ura-se a redação da Constituição de 1988, quanto às
autoridades mencionadas.

No que se refere à extensão temporal do
foro, ao contrário do que propõe o Substitutivo,
pretende-se a aplicação da prerrogativa apenas
às infrações cometidas no exercício do cargo,
mas mantendo esse foro ainda que os inquéritos
ou ações penais sejam iniciados após a cessação
do exercício.

A redação prevista para o § 611 do art. 93 visa
a evitar a repetição dos mesmos termos em vários
dispositivos que tratam de foro especial.

A supressão das alterações que o Substituti
vo faz em alguns dispositivos, além do exposto an
teriormente, tem a justificativa no fato de que, vol
tando as autoridades a serem julgadas pelo STF,
as allneas mencionadas manterão o texto da
Constituição de 1988.

Luiz Antonio Fleury, Bloco Parlamentar 
PSDB/PTB; Gerson Péres, Vice-Llder do PPB; Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL; Jutahy Júnior, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar - PSDB/PTB; Mendes
Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB/PSB/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra () Deputado José Genoíno para encaminhar
contra a matéria.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, queremos deixar claro que poderíamos, com
esse argumento, até regimentalmente, impedir a
votação desta emenda. Discordamos dela, mas
não vamos usar esse procedimento. Queremos
deixar claro para os colegas que, a partir do mo
mento em que foi anunciada a emenda e apresen
tada agora uma nova redação, poderíamos ques
tionar.
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Queremos deixar claro que estamos conscien
tes de que o Regimento Interno está sendo, no míni
mo, interpretado de maneira muito flexível nesta ma
téria.

Veja bem, Sr. Presidente: estamos discutindo
duas questões. Uma trata das infrações cometidas
durante o exercício do mandato. Isto é uma coisa.
Mas a redação dá margem a se relacionarem es
ses fatos com práticas ocorridas ap6s o exercício
do mandato. No nosso entender, a ampliação é
muito grande. Nesse ponto não fomos contempla
dos na negociação.

Por exemplo, Sr. Presidente, n6s, membros
do Congresso Nacional, não limitamos por emen
da constitucional - e esse é um obstáculo - a
imunidade parlamentar. Se o texto que disciplina a
imunidade parlamentar estabelecesse ~L8Iamente

que o Deputado tem imunidade para falar, fiscali
zar e representar, era uma coisa, mas no texto da
Constituição a imunidade é ampla, abrangendo
também os chamados crimes comuns. E esses cri
mes comuns, que não têm nada a ver com o exercí
cio do mandato, acabam podendo estar imunes
também depois de findo esse mandato.

Cria-se uma situação absurda, Sr. Presidente, e
estou citando o caso específico do Congresso Nacio
nal. Como não resolvemos o problema da imunidade
parlamentar até hoje, essa ampliação s6 estaria pio
rando a situação. Antes, o crime comum tinha a co
bertura da imunidade durante o exercício do manda
to; agora vai ter também depois de findo o mandato.
Não dá para aceitar isso.

A outra questão, Sr. Presidente, diz respeito
ao foro privilegiado. Queremos deixar claro que,
quando discutimos aqui a emenda constitucional
que criou o Ministério da Defesa, discordamos de
que os comandantes militares não pudessem ser
julgados por crime de responsabilidade pelo Sena
do Federal. Dissemos aos comandantes, na época
do processo de criação do Ministério da Defesa,
que, excetuado aquele foro privilegiado do Senado
para crime de responsabilidade, nós poderíamos
aceitar para os comandantes militares, de modo a
não enfraquecer o seu papel, o foro privilegiado
em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao Su
perior Tribunal de Justiça.

Chamo a atenção dos senhores: estamos
ampliando esse foro privilegiado. No meu modo de
entender, ele deveria ser restrito ao que estabele
ce hoje a Constituição. A ampliação desse foro pri
vilegiado para o Conselho Nacional de Justiça, os

membros do Congresso Nacional, o Conselho Na
cional do Ministério Público - aqui constava tam
bém Tribunais de Contas; felizmente foi suprimido
-, no nosso entender é um protecionismo.

Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, há um debate sobre a Lei da Responsa
bilidade Fiscal. Na hora de discutir ajuste fiscal, temos
de punir o Prefeito, o Governador; na hora de discutir
a improbidade administrativa, é preciso haver foro pri
vilegiado.

Sr. Presidente, é inaceitável essa emenda, mes
mo com as redações. Faço essa ressalva aos coman
dantes militares. Eu disse isso por ocasião da votação
da emenda constitucional que criou o Ministério da
Defesa.

Encaminhamos contra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa

lar a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputa
do Jutahy Junior, por cinco minutos.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
Deputados, esta matéria está gerando muita polêmi
ca nos órgãos de comunicação e também no plenário
da Câmara. Eu gostaria de dar, modestamente, algu
mas informações essenciais para a compreensão do
que se dE~seja com o foro especial após o exercício da
função.

Em primeiro lugar, o foro especial existe na
Constituição. As duas Constituições mais democráti
cas que o País já teve, a de 1946 e a de 1988, instituí
ram o foro especial como um direito da instituição,
como o direito de alguém no exercício da função, para
preservá-lo contra julgamento que possa ter caracte
rísticas provincianas ou em que sejam utilizados me
canismos de pressão sobre a autoridade julgadora.

Para que haja isenção, defendemos o foro es
pecial, assim como o fizeram os Constituintes de
1946 e de 1988.

Da mesma forma que acreditamos e fizemos
valer, consensualmente, a nossa opinião nesta
Casa para que os graves crimes contra os direitos
humanos pudessem, por questão de valoração, ter
foro na Justiça Federal, a fim de garantir a isenção,
defendemos o foro especial. Ele existe em função
da atividade, do exercício do cargo, e não em rela
ção ao indivíduo.

Defendemos que, para um Ministro de Esta
do, o foro especial qualificado continue assegura
do após o exercício da sua função se o ato foi prati
cado no exercício da função de Ministro. Não é
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posslvel que, no dia seguinte ao último dia de ges
tao de um Ministro, seja constituldo um inquérito e
esse ex-Ministro tenha de correr o Pais inteiro com
sua malinha, sendo julgado em cada Comarca, em
primeira instância, por um ato que praticou no
exerclcio da função de Ministro. Ou o Presidente
da Câmara dos Deputados posteriormente ser jul
gado pelo ordenamento da despesa em primeira
instância, numa Comarca que muitas vezes sofre a
influência decisiva do poder local para que o julga
mento não tenha a isenção real do que entende
mos sejam os parâmetros do direito.

Por isso tudo, vemos com absoluta incompreensão
odesejo de nao se permitira manutenção do foro especial
posteriormente ao exercIcio do cargo. Acreclnamos que
esse é um instrumento de defesa principalmente das mi
norias.

Imaginem a seguinte situação: um parlamentar faz
comicio numa pequena cidade do interior, denuncia em
sua campanha arbitrariedades do Govemo local e nao se
reelege. Fez um discurso violento contra a corrupção, avi
olência, a arbitrariedade. O crime de calúnia e difamação
não prescreveu. Entra-se com uma ação na pequena c0

munidade e, após o exerclcio do mandato, o cidadao vai
responder, naquela comunidade, por crime que teria c0

metido enquanto era Parlamentar. Isso dificulta a situação
das pessoas que representam a Oposição, que precisam
da tranqoilidade de um julgamento isento.

Nao seria concebivel termos uma situação
como a seguinte: um Ministro dos Transportes cons
trói uma estrada num determinado municipio. Posteri
ormente há uma avaliaçâo e um questionamento so
bre a legalidade daquele ato. Se não houver o foro es
pecial posterior, ele será julgado naquela comunida
de, às vezes com interferências locais de grupos polf
tico-partidários antagonistas.

O que queremos é algo muito simples: que os atos
praticados no exerclcio da função do cargo eletivo tenham
foro constituido; que um direito que a Constituição já asse
gura seja mantido se oato foi praticado naquele especifico
periodo. Não queremos que, pelo fato de ser posterior, as
pessoas se sujeitem a umjulgamento que não seja de fato
imparcial.

Além do mais, poderiamos ter uma situação em
que o poder local impedisse a condenação de quem me
recesse ser condenado pela interferência da polltica do
Município, que poderia fazer com que o julgamento não
tivesse a isenção necessária.

Por isso tudo, defendemos a matéria com a con
vicção de que presta um serviço à causa democráti
ca, à Justiça e, em especial, ao barateamento das

custas processuais. Não tem cabimento que o pro
cesso seja instalado e, posteriormente, retorne à pri
meira instância, fazendo com que tudo se volte no
sentido de protelar a decisão que queremos rápida.
justa e isenta de parcialidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Antonio Almeida para
encaminhar contra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, antes de encaminhar, quero submeter a V. ExA
uma questao de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois nao,
Deputado.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB - MA. Questao de ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nao apenas sao corretas
as considerações feitas pelo nobre Deputado José
Genoino, uma vez que a Emenda nA 52, já anuncia
da com uma redação especifica, conhecida da
Casa, foi de alguma maneira substitufda por nova
redação.

Sr. Presidente, com a redaçêo que recebi agora, en
quanto me dirigia à tribuna, fica impossfvel V. EX" rece
bê-la. Há indusive dispositivos aqui imposslveis de serem
promulgados. O art. 96 nao tem parágrafos. A redação
diz: "Acrescente-se um § 411 ao art. 96". Na Constituiçao, o
art. 96 tem três incisos, e no substitutivo da Relatora hou
ve aJteraçao do terceiro inciso. Portanto, nao há parágra
fos. Nao se pode, com a emenda, acrescentar um § 4l! a
um dispositivo que não tem parágrafos.

Portanto, além da questão apresentada pelo Depu
tado José Genofno, de que na realidade nao se poderia
mudá-Ia, porque havia sido anunciada outra que só che
gou agora ao conhecimento da Casa, estou fazendo esta
questao de ordem para que V. EX" não receba essa
emenda, não só por esse motivo, mas também pelo outro
que mencionei, ou seja, a redação nao se ajusta, nao há
possibilidade de promulgação dessa emenda, uma vez
aprovada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou res
ponder a questão de ordem de V. Exa

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para falar sobre a questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E: para
contraditar, Deputado? Se não for para contraditar, V.
Exa não tem a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Pre
sidente, seria até para concordar com o Deputado
José Antonio Almeida.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se não
for para contraditar, não concedo a palavra.

Vou res~nder à questão de ordem. Eminente De
putado José Antonio Almeida - e dirijo-me também ao
Deputado José Genoíno, que levantou a questão de or
dem, mas eu não quis pronunciar-me naquele momento
o art. 122 do Regimento Intemo estabelece:

"As emendas aglutinativas podem ser
apresentadas em plenário, para apreciação
em turno único, quando da votação da parte
da proposição ou do dispositivo a que elas
se refiram, pelos autores das emendas obje
to da fusão, por um décimo dos membros
da Casa ou por líderes que representem
este número."

Então, fica' espancada essa parte da questão
de ordem, porque ela pode ser apresentada a qual
quer tempo, até o momento da votação.

Em segundo lugar, tem razão V. Exa quando alu
de à inexistência de parágrafos no art. 96. Mas essa é
uma questão redacíonal. No momento em que a ma
téria voltar à Comissão Especial para examinar e ela
borar redação, receberá a redação adequada ao art.
96.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, eu pedi primeiro para fazer uma questão de or
dem. Ainda não comecei o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa cinco minutos para sua manifestação.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presíden
te, quero recorrer da decisão de V. Exa, inclusive porque
o autor de qualquer emenda tem de redigi-Ia convenien
temente, segundo o art. 125 do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o recurso de V. EJ(':!

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presiden
te, agora farei o enc.aminhamento. Vivemos, segundo
consta na nossa Constituição, na República Federativa
do Brasil, que tem como um dos seus fundamentos a
igualdade entre as pessoas. Esse é o princípio básico:
todos são iguais perante a lei. É o princípio da isonomia.

Há mais um princípio na Constituição, na art. 5ll: o
do juiz natural. Existe um juiz natural para julgamentos dos
processos. E essa emenda consagra a exceção a esse
princípio dojuiz natural. Mas ele tem assento entre os dire
itos e garantias individuais do art. 5ll da Constituição.

Por sua vez o art. 60, § 411., inciso IV, diz:

"Art. 60 .

§ 411 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

IV - os direitos e garantias individuais."
Essa emenda altera significativamente a regra

do Constituinte originário. Ele, sim, poderia alterar;
ele, sim, poderia cõnsagrar uma exceção ao princípio
de juiz natural. Nós não podemos como Constituintes
derivados. Ele passa a estender, a ampliar o foro es
pecial para outras funções que não aquelas que esta
vam previstas para o Constituinte originário; passa a
constitucionalizar uma regra que vinha na interpreta
ção da jurisprudência, mas que sempre foi questiona
da.

Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal
revogou essa jurisprudência - questão que estava
na Súmula nl). 394 - em que a prerrogativa de fun
ção se estendia após a pessoa ter deixado a fun
ção. O Supremo Tribunal Federal revogou essa ju
risprudência, dizendo que ela não se coaduna com
o princípio republicano. O princípio republicano faz
com que as pessoas tenham foros sem haver privi
legiados.

Sr. Presidente, o Ministro Sydney Sanches,
Relator do processo em que foi revogada essa su
mula, atentou para o fato de que essas pessoas
não serão prejudicadas com essa revogação. Pelo
contrário, haverá mais uma instância. O processo
que se iniciaria no Supremo - uma vez sendo jul
gado no Supremo não caberia recurso para ne
nhum lugar, porque é a Suprema Corte - pode e
será julgado pelas várias instâncias. São vérias
oportunidades de defesa da pessoa.

Portanto, Sr. Presidente, não haverá prejufzo algum
para as funções institucionais, como foj dito pelo eminente
Deputado Jutahy Junior. Não se justifica que se coloque, e
a justificativa da emenda vai mais além. Ela tenta dizer
que está estendendo foro especial ou privilegiado para de
putados estaduais evereadores, oque não pode ser obje
to de Uml3 emenda constitucional, porque esta é matéria
que está afeta às Constituições estaduais. O art. 125 da
Constituição é claro: a Constituição estadual é que vai
dizer sobre a competência do Tribunal de Justiça.

Portanto, Sr. Presidente, não tem sentido al
gum manter esse foro, ainda que os inquéritos e as
ações pl~nais sejam iniciados após a cessação do
exercício. A abordagem da Relatora é perfeita.
Enquanto durar o mandato, enquanto no cargo,
justifica-se a existência, porque assim quis a
Constituinte originário.
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Não podemos, a pretexto de fazer uma emenda
constitucional, ampliar esse foro especial ou privilegi
ado, pois vamos entrar em choque com o princIpio
que está no capItulo das garantias individuais, que é o
princIpio do juiz natural.

Por isso, manifesto-me contrariamente à emen-
da.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a Emenda Aglutinativa nA 52. Vamos ouvir os Srs.
LIderes.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente, sobre a votação, estou
com a cópia da emenda, para verificar se foi feita a
correçêo da emenda no § 4A. É que no art. 96 não há
§§ 1A, 2A e 311•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, já respondi a uma questão de ordem do
Deputado José Antonio Almeida dizendo que essa é
uma q~estão redacional. A Comissão de Redação,
depois, dará a redação correta em relação ao art. 96.

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

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS -RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim",
pela aprovação da emenda.

O, SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, até o en
tendimento, e como esta Casa e a sociedade brasilei
ra estão pugnando por profundas mudanças neste
Pafs - inclusive aqui já aprovamos a Lei da Respon
sabilidade Fiscal- entende que não há sentido ampli
ar determinados privilégios na nossa Constituição
para determinadas autoridades públicas, principal
mente quando este PaIs caminha, cada vez mais,
para enxugar esse tipo de ação.

O PPS encaminha "não", contra essa emenda
aglutinativa, porque não concorda com o aumento de
foros privilegiados na sociedade.

O SR. LlNCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso
que haja ética na polftica brasileira, e o Bloco Parla
mentar PUPSL concorda com isso.

O Bloco Parlamentar PUPSL encaminha o voto
"não", ficando com o texto original.

o SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.), - Sr. Presidente, pelas
razões que expendi na tribuna, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "não" à emenda aglutinativa, man
tendo o texto da Relatora.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
está votando "não" à emenda e o faz pelo fato de que
o foro especial, por prerrogativa de função, já é exce
ção ao princIpio da isonomia fixado no princIpio do
juiz natural como garantia da imparcialidade dos ór
gãos jurisdicionais em relação às causas que lhes
são submetidas. Não podemos ampliar essa exce
ção. Aliás, Sr. Presidente, não vejo justificativa algu
ma para incluir na competência do ~upremoTribu
nal Federal o julgamento dos crimes comuns prati
cados pelos membros do Tribunal, de Contas da
União. Se já se trata de uma exceção, esta que
afasta o juiz natural para se homenagear determi
nada função pública ou o exercfcio de determinado
cargo, não há razão alguma para, contra o princI
pio da isonomia, dilatá-Ia.

Portanto, Sr. Presidente, não é republicana a
proposta que aumenta essa exceção, estabelecendo
foro especial para quem, na realidade, não tem ne
cessidade em face da função que exerce. Por essa
razão, o PDT, não podendo eliminar de vez por todas
o foro especial por prerrogativa de função antes, du
rante e depois do exercfcio do mandato ou do cargo,
porque o texto da Relatora prevê apenas o foro espe
cial por prerrogativa de função ao longo do exercfcio
do mandato ou do cargo, não sendo possfvel restrin
gi-lo mais ainda, o PDT fica com o texto da Relatora e
vota contra a emenda.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, não queria falar,
mas quero deixar uma contestação de que estão
abordando o problema de ética na polftica com
essa emenda. Pelo contrário, estamos aqui para
votar a quebra de um princIpio fundamental: a au
toridade constituinte e legitimada democratica
mente que avoca a si garantias. Nenhuma autori
dade governa, nenhum parlamentar exerce seu
mandato e nenhum juiz julga se não tiver amplas
garantias. Por ser juiz, ele sentencia e uma das
partes fica contra ele; por ser deputado, ,c;ritica e
uma das partes fica contra ele; por ser Presidente
da República, suas ações administrativas,§tingem
setores que lhe arremetem ódio, preconc~\to e dis
criminação. O princIpio da autoridadee~tá em
jogo!
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Lamento profundamente que não se procure
entendimento nesta matéria. Não queremos obs
truir, mas avisamos ao Plenário que no segundo
turno seremos autores da emenda supressiva da
matéria. E espero que o PFL, o PSDB e o PMDB
participem dessa corajosa medida para que o prin
cípio da autoridade, no seu exercício, não seja
atingido pela desastrosa redação constante do re
latório.

O Partido Progressista Brasileiro recomenda
aos seus deputados que votem contra o relatório.
Nosso voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
temos impressão de que a cada dia o povo brasileiro
é convocado a reproclamar a República nesta Nação.
Digo sem medo e sem sombra de dúvida que essa
emenda é anti-republicana! Ela institui privilégios e
amplia os que já existem. Essa emenda é indigna da
Camara dos Deputados e de um Parlamento republi
cano. Para corroborar o que digo, trago matéria do
Jornal do Brasil, na qual o Presidente do Supremo
Tribunal Federal alerta a Nação para o estímulo que
haverá à criação de privilégios por esta Casa depois
da edição dessa emenda.

Essa emenda tenta passar um puxão de orelhas
no Supremo Tribunal Federal que, numa decisão his
tórica, seguindo um voto da lavra do Ministro Sydney
Sanches, já disse ser inaplicável a Súmula nl2 394,
que estendia aos ex-titulares de cargos da República
o foro privilegiado decorrente da função que exerci
am. O Ministro Sydney Sanches fez questão de frisar
que o privilégio do foro é para garantir o exercício do
cargo ou do mandato, e não para proteger quem o
exerce, muito menos para defender quem deixou de
exercê-lo. Essas são palavras ditas literalmente pelo
douto magistrado.

Além disso, S. Exa chama a atenção para a con
tradição desse princípio que se quer instituir, com a
ordem republicana que proclama a igualdade de to
dos e quer fortalecer os direitos de todos e não criar
privilégios para alguns.

Mais do que isso, Sr. Presidente, o Ministro Cel
so de Mello, ex-Presidente do Supremo, ao oferecer
conferência na Comissão Especial que apreciou esta
reforma, chamou a atenção da Comissão de forma
dramática. S. Exa disse ser paradoxal que a Constitui
ção de 1988, tão plena de avanços, tenha, nesse pon
to, operado um retrocesso que a coloca atrás da Car-

ta do Império. Disse S. Exa: "Verificamos que a Carta
atual ampliou as hipóteses de prerrogativa de foro de
maneira muito expressiva em relação à Carta política
do Império".

Isso é uma contradição para uma República, é
uma contradição para um Congresso republicano e
não deixa de ser uma agressão aos demais cidadãos.

Se tememos que há juízes capazes de utiliza
rem-se do legítimo poder republicano de que dispõem
para perseguir ex-titulares de cargos, pergunto a esta
Casa: o que será dos cidadãos? Ai da cidadania, tris
te cidadania, que é abandonada a juízes que a Casa
das Leis diz que são indignos de julgar ex-titulares de
cargos - nem os atuais - ex-titulares de cargos.

Se aprovada essa emenda, estará ferida a ima
gem desta Casa. Se aprovada essa emenda, mais
uma vez estaremos voltando ao passado, reintrodu
zindo privilégios e o pior do pior: republicanos home
nageando o Império, republicanos saudosos de títu
los nobiliárquicos, republicanos que em vez de gritar
"Viva a República!", repetirão o grito do passado "Vi
vam os privilégios!".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, confesso que fiz força para entender o
discurso do nobre Deputado Marcelo Déda e o encami
nhamento a ser adotado pelo PT no que se refere à
emenda que está sendo votada.

O Deputado Marcelo Déda trouxe manifesta
ções do Supremo Tribunal Federal não acerca da
emenda em votação, mas sobre outros textos que tra
mitavam na Camara dos Deputados.

Creio que este Parlamento está cumprindo
uma das mais sérias missões de que já foi incumbi
do. Estamos fazendo a reforma do Poder Judiciá
rio! Nesse particular, cumprimento V. Ex8

, Sr. Pre
sidente, mas não posso deixar de dizer que exis
tem assuntos que não podem ser tratados com
pressa; tais assuntos precisam ser estudados e,
mais do que isso, encaminhados de forma clara à
imprensa e à sociedade.

Hoje existe um texto constitucional, o qual dá os
ditames no que diz respeito ao foro, e existe um texto
da Relatora. O que nos angustia, preocupa e nos põe
na situação em que nos encontramos é que, de acor
do com o meu ponto de vista - e acredito poder falar
em nome de minha bancada - nem a Constituição
nem o texto da Relatora dão à sociedade a necessá-
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ria clareza a respeito do que a Câmara dos Deputa
dos está votando.

Sr. Presidente, a emenda que está sendo vota
da apenas estabelece que não mais existe foro privi
legiado para aquele que cometer crime antes do seu
mandato. Assim, terminarão aquelas afirmações de
que o deputado se elege para o cargo somente pelo
fato de haver foro privilegiado. Essa emenda termina
com o foro privilegiado para aquele que deixa de ser
deputado. Reparem, leiam o que está escrito. Não é
nada do que foi dito pelo meu respeitável e admirável
colega Marcelo Déda. Estabelece apenas e
tão-somente que haverá foro privilegiado para os de
putados, enquanto no exercicio do mandato. Mas
uma questão pode e deve ser discutida. Se esse cri
me o deputado cometeu em razão do seu mandato,
se a figura ofendida foi o deputado, esse foro deve
permanecer, para que possamos encaminhar as
questões da forma como deseja a sociedade. É o de
putado? É. É durante o mandato? É. Mas temos de di
zer: se o crime ocorreu em decorrência do ato do de
putado, não pode o parlamentar, como cidadão, res
ponder.

Sr. Presidente, tenho minhas dúvidas sobre
se o texto é o correto. Acho até que deve ser aper
feiçoado. Mas temos tempo para fazer isso. Aliás,
aviso aos navegantes: a reforma do Judiciário já
teve 500 aspectos aprovados e tornados verdade
iros que hoje não existem no texto. Estamos aper
feiçoando o texto durante todo esse processo.
Não poderia ser diferente, pois ninguém nasce
sabendo. Ninguém tem obrigação de saber tudo!
Quero sempre aprender. E, por mais que apren
da, não estarei à altura dos mais sábios detento
res de mandatos desta Casa.

Sr. Presidente, encaminho o voto "sim" ao meu
partido, não sem antes dizer que, evidentemente,
posso vir a revisar minha posição amanhã. Teremos o
segundo turno para aprender. Talvez o meu primeiro
passo esteja errado, mas, acredite, confie minha ban
cada: dou o primeiro passo na certeza de estar come
çando - quem sabe? - a acertar o segundo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco

Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim".
Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl- PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, fala-se aqui em foro especial como se fosse
essa prerrogativa de pessoas. Trata-se de prerrogati
va de instituições.

O Presidente da República não é fulano de
tal, é aquele que está investido da ocupação de co
mandar o Pais. Os membros do Congresso Nacio
nal não são fulanos de tal nem beltranos, são os
detentores de mandatos eletivos. Da mesma for
ma os ministros de Estado, dos Tribunais Superio
res, do Tribunal de Contas da União, os procurado
res-gerais da República, e assim por diante. São
pessoas que no exercicio de sua atividade podem
tomar determinadas decisões que venham a con
trariar interesses de certas categorias ou pessoas,
e sempre o fazem.

Sr. Presidente, quando essa emenda aglutinati
va deseja que o foro especial, durante o exercicio do
mandato, seja estendido, mesmo que termine o man
dato, evita algumas contradições. Primeiro, que se
extinga aquele processo e inicie-se outro, o que seria

- traumático. Segundo, que se volte a uma ínstância
em que o interesse político-partidário será sempre
marcante. Terceiro, que se agilize a decisão sobre de
terminado processo que teve inicio durante o exerci
cio daquele mandato. Mas será justo que determina
da autoridade que teve um processo iniciado num de
terminado foro, ao deixar seu mandato, responda em
outro foro ao mesmo processo? Não seriam dois pro
cessos para uma mesma causa?

Por isso, Sr. Presidente, acredito que essa questão
precisa ser melhor explicitada. E não aceito pecha de que
se querconceder novo privilégio a determinadas autorida
des do Pais. Não! Quer-se evitar, apenas, que determina
do foro seja extinto quando se extingue o mandato.

Mal; muito mais do que isso, Sr. Presidente, eu vou
aqui me comprometer. vou votar "sim", porque dos males
o menor. A emenda aglutinativa é muito melhor do que o
texto que ai está. Mas me comprometo aqui agora: se to
dos os Iícleres quiserem, vamos fazer uma emenda su
pressiva para ficar o atual texto da Constituição Federal.
O que não pode acontecer é ficar o texto que está na re
forma do Poder Judiciário. O atual texto é melhor. Se não
é o ideal, pelo menos é muito melhor do que o que está
no relatório da ilustre Deputada Zulaiê Cobra, a quem te
nho feito os maiores elogios pelo seu trabalho, mas nes
se dispositivo não terá o nosso apoio, porque se trata de
um retrocesso em relação a foro para determinadas au
toridades do Pais.

Por exemplo, quem julga as contas do Superior
Tribunal de Justiça são os membros do Tribunal de
Contas da União. Eles não podem ser julgados pelo
Superior Tribunal de Justiça e, sim, por um~ instância
superior que não é parte desse processo.;·Então, é
correto que os membros do Tribunal de .Q.ontas da
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União sejam julgados, como a atual Constituição as
segura, pelo Supremo Tribunal Federal, e não pelo
Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a eles
julgar essas contas.

São coisas dessa natureza que precisam ser ditas e
explicitadas, para que não se pense e não se diga que se
queraumentar, ampliaro foro para os parlamentares, para
o Congresso Nacional, e assim por diante. Queremos um
texto não para nós, mas para as autoridades do País.

Com esse sentimento, o PFL vota "sim", e faz
essa proposta a todos os líderes da Casa, para que
possamos fazer um acordo no segundo turno e retirar
a atual redação, por meio de emenda supressiva, a
fim de que prevaleça o texto da Constituição, que tra
ta muito bem dessa matéria.

O PFL vota "sim".
e SR.· PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?
e SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quere
mos fazer um último esclarecimento. Primeiro, um
grande sonho desta Casa, defendido ao longo de
todas as gestões - e V. Exa , como Presidente des
ta Casa, sempre defendeu - é que os atos cometi
dos antes do exercício do mandato não sejam pas
síveis de proteção pela conquista do mandato.
Essa emenda define claramente que isso não é
mais possível. Nada cometido antes do mandato
fica sujeito a foro especial.

Segunda questão, a ilustre Relatora, Deputada Zu
laiê Cobra, modificou a competência do julgamento do
foro. Por isso, essa emenda é necessária. Ela retirou do
Supremo Tribunal Federal competências específicas de
julgamento de autoridades públicas do País.

Terceiro aspecto, o que desejamos é que se
jam tratados os atos cometidos em função do exer
cício da atividade e não ações que não sejam do
mandato. Não é possível - e esse é um direito,
principalmente do eleitor - que haja a possibilida
de de um parlamentar, numa campanha política,
pregando suas teses e convencimentos, fazendo
denúncias contra governos arbitrários, poder, pos
teriormente, na comarca onde fez o comício, ser
julgado pela Justiça local por crime com caracteri
zação de injúria, difamação e calúnia. Isso seria
uma diminuição do exercício parlamentar, do prin
cípio democrático que a atividade política esteja
vinculada ao grande interesse republicano.

Dizer-se que o foro especial fere o princípio
republicano é não compreender que essa foi uma
conquista da democracia e da República. Em

1988, tivemos o foro especial, definido na Consti
tuição, com os votos e a presença da figura ilustre
de Ulysses Guimarães. E daquela Constituinte
participaram Luís Inácio Lula da Silva e Fernando
Henrique Cardoso, votando ambos em função da
criação do foro especial.

Tudo isso poderia ser simples. Não é fácil conquis
tarmos os 308 votos. Poderíamos até ficar numa situação
de deixar isso para depois, se tivéssemos alguma dúvida.
Mas não tenho dúvida alguma de que o ministro de Esta
do não se pode sujeitar, após o exercício da função de mi
nistro, a correr com uma malinha o País inteiro, sendo jul
gado na primeira instância por perseguição ou porque ser
viu a seu País.

Não é possível, não diminui em nada a função do
juiz natural. Não queremos que a interferência política lc
cal, muitas vezes governos que têm posições e influências
junto à Justiça local, faça com que o julgamento seja feito
de forma não isenta. Da mesma forma que defendi, postu
lei que os graves crimes contra os direitos humanos fos
sem para a Justiça Federal para permitir a imparcialidade
do julgamento, defendo o foro especial para que cada au
toridade, cada homem que exerceu cargo público tenha o
direito de exercer sua função, sem medo posterior de ser
julgado, por meio de briguinha local, de perseguição, de
atos políticos menores. Cada um tem o seu direito basea
do na Constituição.

Respeito o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, mas existe foro especial para os mem
bros do Supremo Tribunal Federal, para os mem
bros do Ministério Público. (Palmas.) Eles são de
carreira e não sofrem a questão da temporarieda
de, porque, como têm carreira, ao longo de todo o
exercício da sua vida, terão foro especial.

Mas os homens públicos, que se sujeitam ao voto,
à discussão política, e muitas vezes precisam da imuni
dade corno instrumento do respeito ao mandato popular,
precisam ter julgamento isento. Por isso, existe foro qua
lificado para esses casos. Senão, só os milionários pode
riam exercer cargos públicos.

Há casos objetivos. Conheço um parlamentar
nesta Casa, honrado e digno, absolutamente cor
reto. Vou tomar a liberdade de dizer que se trata do
Deputado André Benassi. No exercfcio da Prefei
tura, quanto gastou, posteriormente, com ações
que não tinham a menor fundamentação? Quanto
gastou com advogados em cada um desses casos,
para, depois, chegar-se à absolvição?

Para impedir tramitação longa, penosa e sem
necessidade, baratear os custos principalmente e ter
a tranqoilidade de um julgamento isento, queremos a
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aprovação dessa emenda. Vamos lutar para conquis
tar os 308 votos. Não é fácil, mas tenho absoluta cer
teza de que é em defesa da instituição e da vida públi
ca no País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Vamos votar.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Peço a atenção do
Deputado Marcelo Déda, por favor. Sr. Presidente,
quem sabe o que se está tentando dizer não esteja
retratado na emenda? "O foro especial para o proces
so e o julgamento nas infrações penais comuns" de
correntes do exercfcio da função. Faltou claramente:
decorrentes do exercício da função.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na ver
dade, V. Ex! se refere: ao foro especial previsto nesta
Constituição aplicam-se as infrações cometidas du
rante o exercício funcional. Creio que tem a mesma
significação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Não, é a ca
racterização do crime, o exercício da função. Ele co
meteu o ato por ser deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, e
qual é a proposta de V. ExB? Não entendi.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado Marcelo Déda.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de fato, não
há uma questão de ordem; há tentativa, que até repu
to a mais respeitável, de consertar o texto.

A forma encontrada não é a ideal. Infração pe
nai comum juntada a decorrentes do exercício do car
go. Não existe infração penal comum que se identifi
que com o exercício do cargo. A doutrina, quando tra
ta de imunidade parlamentar, revela isso. As infra
ções penais comuns são aquelas que não se identifi
cam com o exercfcio do mandato nem se confundem
com a chamada imunidade material.

Se quiserem conversar uma solução, tudo bem,
sentemos e busquemos. Agora, no meio da sessão
tentar encontrar solução de texto, numa votação tão
nobre quanto emenda constitucional, nunca chegare
mos a uma situação boa.

Nesse sentido é que apelo para V. Exa que ou
suspenda ou votemos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. LIderes? Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota"
não ," porque participamos de Comissão criada
por V. Exa para discutir imunidade parlamentar. No
seu contexto, tivemos longos debates, inclusive
com o nobre Deputado Bonifácio de Andrada.

Consideramos que o foro especial s6 seria per
missível no caso de crime de opinião. Nenhum outro
cometido durante o exercício do mandato ou mesmo
em decorrência dele, no nosso entender, mereceria
foro especial.

Portanto, consideramos que essa é uma ques
tão vital para o Congresso brasileiro. Estamos julgan
do uma parada importante hoje. Já tivemos, aqui, no
ano passado, a necessidade de julgar inúmeros pedi
dos de processos exatamente para evitar a pressão
que havia sobre o Congresso.

Nossa idéia de votar sobre a imunidade era
exatamente para preservar a imagem do Congres
so. V. Ex· lembra muito bem. Hoje entramos com
essa emenda, que praticamente fortalece o que já
existe e cria situação difícil para a opinião pública.

Portanto, repito, o PV vota "não" e acha inclusi
ve que esses argumentos levantados hoje de que o
deputado na campanha eleitoral está sujeito a certas
repreensões posteriores ao processo é falacioso. E
05 que perderam na campanha eleitoral? Também
discutem e denunciam. Mas, uma vez derrotados na
campanha eleitoral, são forçados a submeterem-se a
processo comum.

~, portanto, um privilégio que deveríamos com
bater, e não aprovar, como podemos aprovar hoje.

O PV vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

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

ExB a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - O PPB recomenda votar "sim", não
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para preservar privilégios, mas para preservar o prin
cípio da autoridade e as garantias das autoridades
democraticamente eleitas, constituídas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar aos Srs. Deputados que vamos continu
ar as votações. Se possível, iremos direto. Caso
contrário, vamos votar até 14h05min e vou convo
car uma sessão extraordinária para as 15h, para
continuarmos a votação, cancelando, em conse
qüência, a sessão ordinária anteriormente convo
cada.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - O PT está votando "não" e convoca os
Srs. Parlamentares.

Quero explicar que o texto da Relatora mantém
o foro especial. S. Exa não revoga; mantém.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex8 a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
fazer uma solicitação a V. r=xa Porduas vezes já usei este
microfone para falar sobre esta matéria - formulei ques
tão de ordem sobre o rodízio -, e acho da maior impor
tância que tenhamos uma posição.

Gostaria, uma vez que haverá sessão do Con
gresso hoje, que na sessão do Congresso eu pudes
se ter o encaminhamento da Mesa. Acho que essa
matéria é política. O rodízio é um direito dos partidos.
Está explicitado no Regimento.

Solicito a V. Ex8 que esta matéria hoje, na
sessão do Congresso, possa, evidentemente, ter
uma deliberação que respeite o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Recebo notícia da Secretaria-Geral no senti
do de que, em conjunto com a Secretaria-Geral do
Senado, estão examinando essa questão. Pedi ao
Secretário-Geral que até o início da sessão do
Congresso já possamos ter uma solução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que permaneçam em plenário. Logo
teremos 341 no painel. Vamos permanecer no plená
rio.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, chamamos e convoca
mos a nossa bancada, a do PT, para votar "não",
esclarecendo que o foro privilegiado continua. So
mos contra a ampliação. Ampliar-se esse foro para
ex-Ministro, ex-Parlamentar, ex-Ministro do Tribu
nal de Contas vai prejudicar a imagem da Câmara
dos Deputados.

Vamos votar "não".
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

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

Exa a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a emenda proposta não pro
tege ex-Ministro, ex-Deputado, ex-Senador, depois d~

perdero mandato. Não protege! Protege apenas o Sena
dor no exercício do seu cargo, processo iniciado neste
período, até o fim, pela mesma jurisdição. Mas o
ex-Deputado que pratica o crime, o ex-Senador que pra
tica o crime deve serjulgado pelo juiz comum. É isso ar!

Tem muita gente querendo tirar lasquinha na mí
dia, sobre a palavra privilégio, para ofender o Parla
mento e os senhores que aqui trabalham, com serie
dade e responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou re
cebendo da Sra. Relatora um apelo no sentido de que
prossigamos, porque é muito provável que, se ficar
mos até às 15h, consigamos liquidar a votação da
matéria. Examinaremos o apelo novamente às 14h:
Vamos permanecer em plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. President~,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumpri
remos rigorosamente o pedido de V.Exa Não tece
remos considerações a mais a respeito da matéria.
Quero apenas fazer um apelo. Qualquer que seja o
resultado, que possamos apresentar uma emenda.
supressiva, no segundo turno, para que permane
ça o atual texto da Constituição, que já assegura o
foro privilegiado para aquelas questões chamadas,
materiais inerentes ao mandato, e não ampliar
para o crime comum.
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Não desejamos isso - ninguém deseja -, ape
nas que as autoridades tenham a segurança de que
no exercfcio do seu mandato poderão fazê-lo, sem o
risco de haver ingerência posterior em instâncias que
não sejam as mais apropriadas para julgar aquelas
questões.

Sr. Presidente, com esse sentimento, votaremos
"sim", reservando-nos ao direito de pedir aos Líderes dos
demais partidos com assento na Casa que, no segundo
tumo de votação, façamos essa supressão, continuan
do, assim, o atual texto da Carta Magna do Pafs.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham votar. Estamos em processo de vo
tação nominal. Venham ao plenário!

O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOiNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Vamos votar "não", Sr. Presidente. Votar
"não" para defender a imagem do Congresso Nacio
nal. A polftica está vivendo uma fase ruim e não pode
mos aprofundar o desgaste do Congresso Nacional.
Vamos votar "não".

Votar "não", Sr. Presidente, significa garantir
o texto da Relatora, que é razoável, !:! não estender
o fórum especial para os ex-Parlamentares.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, oPPB encaminha ovoto "sim".

Sr. Presidente, indago a V.Ex- se continuaremos a
votação até as 14h. Foi isso que entendi. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - De
pendendo do ritmo da votação a partir de agora, há
duas hipóteses: ou vamos até as 15h, as
15h30min, direto, encerraremos e ficamos para o
sessão do Congresso Nacional, ou, então, encer
raremos às 14h e retomaremos às 15h, com o pai
nel de presença da manhã.

Prefiro continuar. Vou consultar os Srs. lIde
res, mas se pudermos continuar será melhor.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há o perigo de
que, à medida que se aproxima a hora do almoço,
haja uma queda no quorum que comprometa toda
a votação. A meu ver, o ideal seria prosseguir com
a votação agora de manhã, até as 14h, encerrar

esta sessão extraordinária e retomar a votação na
parte da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
examinar isso.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
veja V. Ex· o risco que corremos: aprovado este
texto, confere-se fórum especial ao ex-Deputado Talva
ne Albuquerque, assassino de uma titular de mandato
nesta Casa. Vejam V. Exa o risco que corremos com a
aprovação desta emenda: se aprovada, vamos estar
concedendo privilégios a pessoas como Hildebrando
Pascoal e Talvane Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

OSR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Gervá
sio Silva, na votação anterior, votou com o PFL.

OSR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como já
disse, esta emenda não trata de nomes de pesso
as, mas sim de autoridades. Além do mais, a pes
soa citada - nego-me a dizer seu nbme por achar
que nomes não devem ser mencionados - não
estaria inclulda nesta emenda, pois não é crime
decorrente no exercfcio do mandato.

A imunidade que defendemos diz respeito à pala
vra, à opinião, ao voto, enfim, àquilo que é inerente ao
mandato. O crime comum não é inerente ao mandato, por
isso essas pessoas não estariam induídas nesta emenda.
Enão é esse odesejo da Casa, que quer, sim, imunidade,
e não impunidade.

Queremos, isto sim, condições mínimas para que
as autoridades, sobretudo as membros deste Poder, pos
sam exercer plenamente seus mandatos, sem qualquer
condicionamento ou receio, sem que, mais tarde, venham
a sofrer vinditas ou revanchismos por alguma decisão to
mada em benefício do País que tenha contrariado interes
ses particulares.

Por tudo isso, defendemos a aprovação da
emenda.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, pela
ordem, eu gostaria de falar sobre a questão.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, Deputado, vou encerrar a votação.

Todos votaram?
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, um

momento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,

Deputado.
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.

Sem revisão do orador.) - O Deputado Marcelo
Déda ponderou um tema fmportante. S. Ex· disse
que se Hildebrando Pascoal e Talvane Albuquer
que estivessem nessa situação, seriam julgados
pelo Supremo Tribunal Federal. E eu respondo
apenas o seguinte: melhorl Tenho absoluta tran
qüilidade de que, se o ato fosse julgado pelo Su
premo Tribunal Federal, teríamos, em assuntos
como esse, isenção absoluta. Digo com a maior
tranqüilidade que, no caso do ex-Deputado Hilde
brando Pascoal, com o seu poder na atividade poli
ciai do Acre, é muito mais cabível o julgamento no
Supremo Tribunal Federal, para não se permitir a
interferência da ação local. Nesse aspecto, creio
que o Deputado Marcelo Déda deu uma contribui
ção quanto à importância de se ter um foro qualifi
cado, sem se sujeitar a uma situação de risco, de
interferência da autoridade local.

Por isso, Sr. Presidente, dentro da necessidade
de esse tema ser votado - e nós já conquistamos algo
muito importante: não permitir que o julgamento se dê
com os atos anteriores ao exercício do mandato -, peço
a tolerância de V. ExB Temos a possibilidade de fazer pos
teriormente uma modificação. Não queremos dar a opor
tunidade de se ampliar para os atos exercidos na função.
Por isso, peço mais dez minutos a V. exa Não encerre já
esta votação!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar e convocar, mais uma vez, porque há 425
Deputados na Casa; está coincidindo o número de
Deputados com o número de votantes.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Não, Sr. Presidente.
Há 460 Deputados na Casa.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, pela
ordem.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, esta
m(IS em pleno processo de votação, não dá para ficar
falando agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Não vou
mais permitir encaminhamento de votação de banca
da: é "sim" ou "não".

É "sim" ou "não", Deputado Miro Teixeira?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pela ordem.

É mais ou menos. É que V. Exa consultou os lí
deres sobre o funcionamento da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não che·
guei a consultar, vou consultar às 14h.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Da nossa parte, como te
mos tarefas acumprir durante o dia, querell10s apelar a V.
exa para que, tendo começado a sessão às 9h - óbvio
que o processo de v6tação impede o seu encerramen
to -, proclamado o resultado, considere encerrada esta
sessão, marcando outra para a hora que considere me
lhor, porque não houve prorrogação da sessão.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Só quero informar ao De
putado Miro Teixeira que começamos ao meio-dia, e
até as 11h não havia quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lamen
to, mas vou continuar a votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Asessão foi marcada
para às 9h.

O SR. PRESIDENTE (Michellemer) - Vou pror
rogá-Ia por uma hora.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Mas não foi prorroga
da no tempo regulamentar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estamos
em processo de votação. Quando terminar, V.Ex·
sabe que eu posso prorrogar.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Já decorreu o tem-
po.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ainda
não terminei a votação.

Vou encerrar a votação. Todos votaram?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en

cerrada a votação.
O SR. MARCELO DÉDA - Viva a República!

(Apupos no plenário.)
O SR, IPRES!DENTE (Michel Temer) - Anuncio

o resultado.
Votaram "siri:," 177 8r15. Deputados; votaram

"não" 142 Srs. Deptij',.;dos; c':lbstlveram-se €i Srs. De
putados.

Total: 425
É rejeitada a Emenda Aglutinatí\f8 nll 52.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC NO 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 52

Inleio Votação: 12/04/2000 12:49

Fim Votação: 1210412000 13:03

Resultado da Votação
Sim 277
Não 142
Abstençio 6

Total da Votação 425

Art. 17 1

Total Quorum 426

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -11:49

Orientação
PSDBlPTB - Sim
PMDBIPST/PTN - Sim
PFl-Sim
PT-Não
PPB-Sim
POT-Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSL-Não
PPS-Não
PV-Não
PHS -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
A1ceste Almeida PMDB PMDB/F'ST/PTN Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim

Sadu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Sim
Babá PT Não
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Priante PMD8 PMD8/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim

Nicias Ribeiro PSD8 PSDB/PT8 Sim
Nilson Pinto PSD8 PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB PSD8/PTB Não

Total Pará: 15

AMAZONAS
Atila Lins PFL Sim

Euler Ribeiro PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

Luiz Femando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Eurfpedes Miranda POT Não

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSOB PSDB/PTB Sim

Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB·, PSOB/PTB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

Joao Tota PPB Sim

José A1eksandro PSL PLlPSL Sim

Márcio Bittar PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS PSDB/PT8 Sim

Darci Coelho PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Não
João Ribeiro PFL Sim
Kátia Abreu PFL Siin
Osvaldo Reis PMDB PMDBlPST/PTN N~

Total Tocantins: 6

MARANHAo
Albérico Filho PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Srm
Cesar Bandeira PFL Srm
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Joêo Castelo PSDB PSDB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSBlPCDOB NAo
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Nêo
Nice LoMo PFL Sim

Pedro Fernandes PFL NAo

Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Sim

RemíTrinta PST PMDB/PST/PTN srm
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Sim

Total Maranhio : 16

cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim

Almeida de Jesus PL PLlPSL Não

Anibal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Antonio Cambraia PSDB PSDBlPTB Sim

AntOnio José Mata PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Amon Bezerra PSDB PSDBlPTB Sim

Chiquinho Feitosa PSDB PSOBlPTB Sim

Eunicio Oliveira PMDB PMDBIPSTIPTN Sim

Inéclo Arruda PCdoB PSBlPCDOB NAo

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT NAo

Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim

Manoel Salviano PSDB PSDBIPTB Sim

Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Nelson Otoch PSOB PSOB/PTB Sim

Pinheiro Landim PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSD8 PSDB/PTB Sim

Rommel Feijó PSDB PSDBIPTB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB PSOB/PTB Sim

Vicente Arruda PSDB PSDBlPTB Sim

Total C8llri : 21

PIAul
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Sim

a.Sé PSDB PSDB/PTB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PlAuf
Gessivaldo Isalas PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paes Landim PFL Abslançao
Themrstocles SampaJo PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Welllngton Dias PT Não

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Balinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFl Sim
Múcio Sá PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Ney Lopes PFl Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abflio PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB NAo

Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Sim

Clementino Coelho PPS Nao
DjalmaPaes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira PFL Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMOB PMDB/PST/PTN Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luciano Bivar PSL PLlPSL Sim

LuIz Piauhylino PSDB PSDBIPTB Sim

Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Nao

Sérgio Guerra PSDS PSDBIPTB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS



15644 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUrADOS Abril de 2000

Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDBJPTB SIm
Jol:loCaldas PL PLlPSL Não
Joaquim Brito PT Nlo
José Thomaz NonO PFL Abstenção
Luiz Dantas PST PMDBlPSTIPTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Regia Cavalcante PPS Nlo

Total Alagou: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMD8 PMDBlPST/PTN Nêo
Marcelo Déda PT Nao
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Nao

Total S.g1pe : 5

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PSTIPTN NAo
Eujácio Simões PL PIJPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSOBIPTB Sim
Franci8tOnlo Pinto PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson GabrielJi PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSBlPCOOB NAo
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azl PFL Sim
Jairo Cameiro PFL Sim
Jaqu9s Wagner PT Nêo
João Almeida PSDB PSDBlPTB Sim
Joio Lel:lo PSDB PSDBlPTB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDBlPTB Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim
Nilo Coelho PSDB PSDBlPT8 Sim
Paulo Braga PFL Sim
Pedro Irujo PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Saulo Pedrosa PSDB PSDBlPTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Nl:lo
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Não
Arace(y de Paula PFL Sim
B,onifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
C\-Istódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Qanilo de Castro ,PSDB PSDB/PTB Sim
Edrnar Moreira PPB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB PMD8/PST/PTN Sim
GUmar Machado PT Não

Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibr'ahim Abi·Ackel PP8 Nao

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim

João Magno PT Não

José Milítão PSDB PSDB/PTB Sim

Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Não

l.:.ineOln Portela PSL PLlPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria do Carmo Lera PT Não

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Narcio Rodrigues PSDB PSD8/PTB Sim

Nilmário Miranda FT Não

Odelmo Leão PPB Sim

0limpio Pires PDT Não

Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Paulo Delgado PT Não

Phllemon Rodrigues PL PUPSL Sim

Rafael Guerra PSDB PSDEI/PTB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSD8 PSDB/PTB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCDOB Não

SUas Brasileiro PMDB PMDI3/PST/PTN Sim

Virgílio Guimarães PT Nl!1o

Vittorio Medioli PSDB PSDEI/PTB Sim

Zaire Rezende PlV10B PMDI3/PST/PTN Não

Total Minas Gerais: 42

EspíRITO SANTO
Alolzio Santos PSDB PSDB/PTB Não

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Não

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTS PSDB/PTB Sim

Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Sim

Max Mauro PTB PSDB/PTB Não

Nilton Baiano PPB Não

Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não
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Partido Bloco Voto

Total Espfrito Santo: li

RIO DE JANEIRO
A1clone Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PSDB PSDS/PTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSBIPCOOB Não
Alexandre Santos PSOB PSOBIPTB Sim
Atmerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oilveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues Pl PUPSL Nao
Cornálio Ribeiro POT Não
Coronel Garcia PSDS PSDB/PTB Sim
Olno Fernandes PSDB PSOB/PTB Sim
Dr. Helena PSDB PSDBlPTB Sim
Eduardo Paes PTEl PSDB/PTS Sim'
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gebeira PV Nao
Fernando Gonca!V€3 PTB PSDB/PTB Sim
tédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jair Solsonaro PPS Sim

Jandlra Feghalí pedaS PSB/PCDOB N!!lo
João Mendes PMDB PMD8/PST/PTN Sim
João Sampaio POT Não

Jorge Wilson PMOB PMOSIPSTlPTN Sim
José Carlos CoulintK PFL Sim

Luis Eduardo POT Não

Luiz Ribeiro PSDB PSDBiPTB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB PSDB/PTS Sim

Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN Sim

Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSl Não

Paulo Feijó PSDB PSOB/PTS Sim
Roberto Jefferson PTS PSDB/PTB Sim
Rodrigo Maia PTS PSDB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDSlPTB Sim
Rubem Medina PFL Sim

Simao Sessim PPB Sim
Wanderley Martins PDr Não

T ,'tal Ri< ,je .Janeiro ; 39

SÃO PJ\l~ifl

Albr<:o Goldj)lil~ PSDB PSDSIPTB Sim

A1bellv Mc;.!r~D PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Aldo Rebelu pedoS PSB/PCDOB Não

Afolzlo Msrcadante pT Não

André Benass\ PSDB PSD8/PT8 Sim

Antonio Cartos Pennur!!IO PSDB PSDB/PTB Sim

Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB Não
Antonio PalocL;i PT Não
Arilndo ,'}i-.i;H:"1: PT Não
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSl Nt'io
CelsoGlgllo PTB PSDBlPTB Sim
Clovis VoIpi PSDB PSOBlPTB Sim
Corauci Sobrinho PFl Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSl Ntlo
Dr. Evlléslo PSB PSB/PCDOB Não
Or. Hélio POT Não
Edinho Araújo PPS Não
Emerson Kapaz PPS Não
Femando Zuppo PDT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Jair Meneguelli PT Não
Joio Hemnann Neto PPS Não
JoêoPaulo PT Não
José de Abreu PTN PMDBlPSTIPTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genorno PT Não
José Indlo PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Ntlo
Julio Semeghini PSOB PSOBIPTB Sim
Lamartlne PoseUa PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSOBIPTB Não
luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barblerl PMOB PMOBIPSTIPTN ,Sim
Marcos Clntra PL P.L/PSl Não
Mecleiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMOBIPSTIPTN Art. 17
Milton Montl PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Neutan Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sill1 '
Professor lulzlnho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Rubens Furlan PPS \"lác

Salvador Zimba!di PSDB PSDB/PTB Sim

Sampaio D6ria PSD8 PSDS/PTS ~J~o

Silvio Torres PSDB flSDB/PTS Abs(ellçÜ13

TeIma da Souza- PT Não

Vadão Gomes PPi3 Sim

Vàldemar Costa Neto PL PUPSL Nllo
Wagner Salustiano PPB Sim

Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTa Não

Total São Paulo: 58

MA10GROSSO
Caleira Pinheiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO
0Ivald0 Sobrinho PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Sim
RJc8rte de Freites PSDB PSDB/PTB Sim
Tet6Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Totalllafg Grouo: S

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Genlldo Magela PT Nao
MarIa Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Celso PT Não
WIgberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Jovaír Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
Juquinha PSOB PSDB/PTB Sim
Lidla Quinan PSDS PS08/PTB Sim
Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Sim

Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto TeiXeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB ' Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não

Ronaldo Caiado PFL Sim
V~marRocha PFL SIm

Zé Gomes da Rocha PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Total Gol. : 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não

Joio Grandão PT Não

M8'çaI FHho PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Pedro Pedroselan PFL Sim

TotaIlIato Grosso do Sul: 4

pARANA,
Abelardo Luplon PFL Sim

Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PSOB PSOB/PTB Não

AIex C81zIanl PSDB PSDB/PTB Sim

Chico da Princesa PSDB PSDB/PT8 Sim

Dllceu Speraflco PPB Sim

Oro Roslnha PT Não

FlévloAms PSOB PSDB/PTB Não

Gustavo Fruet PMDB PMOB/PST/PTN Não

lrlsSfmOes PTS PSDB/PTB Sim

lvanla Guerra PFL Sim

José Borba PMD8 PMDB/PST/PTN Sim

José Janene PPB Sim
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Data: 12/04/2000
Hora: 13:03

Partido Bloco Voto
PARANÁ
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOS PSDB/PTB Não
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSOB PSOB/PTB Sim
MoacIr Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odlllo Balbinotti PSOS PSOB/PTB Sim
Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB Sim
Osmar Serraglio PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Não
Renato Silva PSOB PSDBIPTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Sim
Wemer Wanderer PFL Sim

Total ParanA : 28

SANTA CATARINA
Antonio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carllto Merss PT Não
EdinhoBez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Edison Andrino PMOB PMDB/PST/PTN Não
Fernando Coruja POT Não
Gerváslo Silva PFL Sim
Hugo BIeI1I PPB Sim
João Plzzolattl PP8 Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Pedro Blttencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Seraflm Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSDB PSOB/PT3 Sim

Total Santa Cat..ln. : 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não

Airton Oipp POT Não
Alceu Col/ares POT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTS PSDB/PTa Não
Cezar Schlrrner PMOB PMOB/PST/PTN Abstenção
Oarclslo Perondl PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Enio Bacci POT Não

Esther Grossl PT Não

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMOB PMDB/PST/PTN Não

Henrique Fontana PT Não

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Helnze PPB Sim

Luiz Mainardi PT Não

Marcos Rollm PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Osvaldo Biolchi PMOB PMOBlPST/PTN ,Sim
Paulo José Gouvês PL PUPSL Não
Roberto Argents PHS Sim
Synval Guazzelli PMDB PMDBIPSTlPTN Abstençio
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmldt PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Veda Cruslus PSOB PSDBlPTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 28
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o SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
votação estou acompanhando o partido.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Viva a Repúbli
ca Federativa do Brasil, que dá o direito de todos se
manifestarem! .

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Viva a ética
na polftica! Todo cidadão é igual perante o Estado.
Essa é a essência do princfpio republicano.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Emenda Aglutinativa nA 9, proposta do Deputa
do Jutahy Junior

EMENDA AGLUTINATIVA
NA9

(Regimento Interno, art. 118, § 32 e art. 122)

Dê-se àsálfneas b e c do inciso I do art. 102·da
Constituição Federal, a seguinte redação, para esta
belecer os limites do foro privilegiado e incluir os Mi
nistros de Estado, substituindo-se as redações dadas
às mesmas alfneas no art. 14 do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial:

"Art. 102 .

1- : ..

b) nas infrações penais comuns, co
metidas durante o exerc{cio do cargo ou da
investidura, ainda que o inquérito ou a açSo
penal sejam iniciados ou se encerrem após
a sua cessaçao, e nas infrações penais co
muns cometidas antes de se iniciar o exerc{
cio do'cargo ou da investidura, e neste caso
enquanto durar, o Presidente da República,
o Vice-Presidente, os membros do Congres
so Nacional, os membros do Conselho Naci
onal de Justiça e do Conselho Nacional do
Ministério Público, seus proprios Ministros e
oProcurador-Geral da República; (NR)

c) nas infrações penais comuns, co
metidas durante o exercício do cargo,
ainda que o inquérito ou a ação penal se
Jam Iniciados ou se encerrem após a sua
cessação, e nas infrações penais co
muns cometidas antes de se iniciar o
exerc/cio do cargo, e neste caso enquan
to durar, e nos crimes de responsabilida
de, os Ministros de Estado, ressalvado o

disposto no art. 52, I, os membros dos Tri
bunais Superiores e os chefes de missão di
plomática de caráter permanente; (NR)"

Justificação

Justifica-se, plenamente, a proposta pela impor
tância e hierarquia das funções que ocupam o Presi
dente da República, o Vice-Presidente, os membros
do Congresso Nacional, os Ministros de Estado, os
Membros do Conselho Nacional de Justiça e do Con
selho Nacional do Ministério Público, e os Ministros
do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral
da República.

Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2000. 
Deputado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do
PSDB.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, a
Emenda Aglutinativa nA 9, nãe. A Emenda nA 25 é
destaque simples. As emendas nAs 9, 10, 11' e 12 fo
ram prejudicadas. Acabamos de votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há hipó
tese de queda.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Pela ordem, Sr. Presi-
dente. .

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT- RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não houve a prorrogação
da sessão; às 4 horas se esgotaram.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A sessão
está prorrogada por uma hora.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Depois de decorrido o
prazo?

O ~~R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Assim
que terminou a votação.

A sessão será prorrogada por uma hora.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Pela ordem, Sr. Presi

dente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, a partir deste momento,
o PDT entra em obstrução.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado. O PDT está em obstrução.
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Deputada Zulaiê Cobra, nesta matéria, a emen
da não foi aprovada. Não tendo sido aprovada, man
tém-se o seu texto; em conseqüência, mantêm-se as
demais emendas aglutinativas. Lamentavelmente, te
remos mais quatro votações.

Apenas consulto o Deputado Jutahy Júnior se
ele a mantém.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Mas foram prejudi
cadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
mantém. (Pausa.)

O Deputado Jutahy Júnior retira a emenda.
O SR. GERSON PERES - Só assim ela vence!
O SR. PRESiDENTE (Miche! Temer) - Há sobre

a Mesa a seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA AO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR Nll10

Com base na seguinte emenda:
Emenda nll 8-CE/99, Deputado Ney Lopes.
Alterar o Substitutivo da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no Substitutivo): 20
Dispositivo da Constituição: CF, art. 102, I,"

b" e "c"
Modificação proposta pela presente emen·

da:
Alterar as alíneas b e c do inciso I do art. 102,

para estabelecer os limites do foro privilegiado e in
cluir os Ministros de Estado.

"Art. 102 .

1- .

b) nas infrações penais comuns, co
metidas durante o exercfcio do cargo ou da
investidura, ainda que o inquérito ou a ação
penal sejam iniciados ou se encerrem após
a sua cessação, e nas infrações penais co
muns cometidas antes de se iniciar o exer
cIcio do cargo ou da investidura, e neste
caso enquanto durar, o Presidente da Repú
blica, o Vice-Presidente, os membros do
Congresso Nacional, os membros do Con
selho Nacional de Justiça e do Conselho
Nacional do Ministério Público, seus própri
os Ministros e o Procurador-Geral da Repú
blica; (NR)

c) nas infrações penais comuns, co
metidas durante o exercfcio do cargo, ainda
que o inquérito ou a ação penal sejam inici
ados ou se encerrem após a sua cessa-

ção,e nas infrações cometidas antes de se
iniciar o exercício do cago, e neste caso en
quanto durar, e nos crimes de responsabili
dade, os Ministros de Estado, ressalvado o
disposto no art. 52, I, os membros dos Tri
bunais Superiores e os chefes de missão di
plomática de caráter permanente; (NR)"

Justificação

Justifica-se, plenamente, a proposta pela impor
tância e hierarquia das funções que ocupam o Presi
dente da República, o Vice-Presidente, os membros
do Congresso Nacional, Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios, a compe
tência deve ser do Superior Tribunal de Justiça, Corte
que possui jurisdição sobre todo o território nacional.
Na mesma linha, tendo por escopo a promoção da se
gurança jurídica e da celeridade processual, pro
põe-se dispositivo que faculta ao Superior Tribunal de
Justiça, por razões de transcendência jurídica, polfti
ca, social e econômica, requisitar, processar e julgar
ação popular, ação civil pública e ação coletiva em
curso em instância inferior.

Deputado Pinheiro Landim, Vice-Líder do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa~

do Pinheiro Landim, mantém V. Ex3 a emenda de nll

10? (Pausa.)
A fiRA. ZULAIÊ COBRA - S. Exa não está no

plenário da Casa.
O ~)R. PRESIDENTE (Michel Temer) - S. Exa

está ausente. Retirada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa Emenda Aglutinativa nll 11, do Deputado Ged~

dei Vieim Lima.

EMENDA AGLUTINATIVA
Nll11

Dê··se ao artigo 102, alíneas c, d, e q, constante
do substItutivo adotado pela Comissão Especial a se
guinte redação:

"Art. 102 .

1- ..

c) nas infrações penais comum, quan
do no exercfcio do cargo, e nos crimes
de responsabiHdade os membros dos Tribu
nais Superiores, do Tribunal de Contas da
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União e os chefes de missão diplomática
de caráter permanente;

d) o habeas corpus, sendo paciente
qualquer das pessoas referidas nas alíneas
anteriores; o mandado de segurança e o ha
beas data contra atos do Presidente da Re
pública, das Mesas da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal do Tribunal de
Contas da União, do' Procurador-Geral da
República e do próprio Supremo Tribunal
Fede~al;

..............................................................,

q) o mandado de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Presidente da República do
Congresso Nacional, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal, da Mesa de uma
dessa Casas Legislativas, do Tribunal de
Contas da União, de um dos Tribúnais Su
periores ou do próprio Supremo Tribunal Fe
deral;

r) .

Justificativa

A presente emenda visa a aglutinar a Emenda n2

11, dos Deputados José Priante, Bonifácio de Andrada e
outros (art. 103, inciso I, alíneas d, e, 9 e h, constantes
do art. 22 da Emenda), com o substitutivo adotado pela
Comissão Especial, objetivando restabelecer a compe
tência do Supremo Tribunal Federal para processar ejul
gar; originariamente, nas infrações penais comuns e nos
crimes de responsabilidades, os membros do Tribunal de
Contas da União; o habeas corpus, o mandado de se
gurança e o habeas data contra atos do Tribunal de
Contas da União e o mandado de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for atribuição do
TCU (art. 102, I, c, de q).

No art. 14, inciso I, alíneas c, de q do substituti
vo acima referido, foi retirado do Supremo Tiibunal
Federal a competência de julgar os membros do Tri
bunal de Contas da União previsto no art. 102 da CF.

Ora, se para a indicação dos ministros do TGU
requerem os mesmos requisitos e qualificações exigi
das para indicação dos membros dos demais Tribu
nais Superiores (arts. 101 e 104 da CF) cujo foro per
manece sendo o do Supremo Tribunal Federal, e sen
do os membros 'do TCU; a Corte Suprema de Contas
do Pals\; equiparados em terrtlos de garantias, prerro
gativa~\ e impedimentos, aos Ministros do Superior

Tribunal de Justiça não há como se fazer essa distin
ção (§ 32 do art. 73 da CF).

Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

palavra o Deputado Mendes Ribeiro Filho.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
posso retirar a emenda. A emenda foi assinada pelo
meu Líder e diz que houve um lapso - acredito que
falta o Tribunal de Contas da União ser colocado en
tre as instituições - e apenas, no meu ponto de vista,
outros podem discordar, corrige o texto.

Não posso retirar emenda assinada pelo meu
Líder, na qual, inclusive, o PMDB vota com o seu Lí
der, vota "sim".

O 5R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O ~SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o PMDB.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei cóm o partido.

O ~~R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
vamos votar a Emenda n9. 11.

O :SR. PAULO MARINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O ~»R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao anterior,
votei cor.l o PFL.

O ~~R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra (l Sra. Relatora.

A SRA. ZULAI~ COBRA (Bloco/PSDB - SP. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, no texto do relatório
tfnhamos retirado do Supremo Tribunal Federal.a com
petência dos julgamentos dos Ministros do Tribunal de
C:Jntas da União. Tfnhamos feito até um 8CC'·,..I J, lá atrás,
e eu não me opunha a esta volta. Mas, depois, fizeram
esta emenda aglutinativa, emendaram todos estes des
taques, portanto, agora, a estamos votando.

Então, Sr. Presidente, mantenho o texto que re
tira os Ministros do TCU da competência do Supremo
Tribunal Federal. Portanto, mantenho meu texto.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Sra.
Relatora mantém o texto.

O SR. ALBéRICO CORDEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O 8ft. ALBÉRICO CORDEIRO (BIoco/PTB 
AL.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
çao anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contrariamente à matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, o Deputado Marcelo Déda, que nos está coorde
nando, vai usar a palavra.

O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o meu partido, o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Miéhel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Marcelo Déda, para en
caminhar a votação.

O SR. MARCELO DÉDA (PT- SE. Sem revisão
do orador.) - Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
esta Casa possibilitou à democracia brasileira e à Re
pública, aqui fundada, grande vitória com o resultado
da votação anterior. Agora, Sr. Presidente, trata-se de
consolidar essa vitória e esse entendimento.

O que quer a emenda que V.Exas. votarão ago
ra? Quer que os Srs. Ministros do Tribunal de Contas
da União tenham o foro privilegiado do Supremo Tri
bunal Federal. Vejo aqui próceres da política brasilei
ra, lideranças partidárias da mais alta relevância ar
gumentarem que, como o TCU aprecia as contas da
República e as contas do próprio STJ, ele não poderia
ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em primeiro lugar, vamos valorizar, de uma vez
por todas, as competências que a Constituição Fede
ral atribui ao Poder Legislativo. O TCU não julga con
ta de ninguém. Quem julga contas públicas, quem
tem o controle externo da execução orçamentária no
Brasil é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo.
O Constituinte atribuiu ao Tribunal de Contas da
União, dos Estados e dos Municípios um papel muito
claro e explfcito: o de órgão auxiliar do Poder Legisla
tivo.

Vou repetir, Sras. e Srs. Deputados, para que to
dos nós incorporemos essa definição em nossas al
mas e consciências: o Poder Legislativo somos n6s.
O TeU nAo é Poder da República. O TCU é órgão au
xiliar do Poder Legislativo. E agora estamos queren
do estabelecer, nos termos da emenda, uma vez que
os Deputados Federais têm o foro do STF, que os Mi
nistros do TeU também tenham. Não.

Com todo respeito aos eminentes Ministros do
TeU, eles não estao no mesmo nrvel hierárquico que
a República concedeu aos Srs. Parlamentares. Com
todo o respeito aos eminentes homens públicos que
formam aquela Corte de contas, eles são membros
de um órgão auxiliar deste Poder. Não há capitis di
minutio em que eles tenham um foro especial no
STJ. Não há razão para tornar mais uma pessoa titu
lar de foro especial na figura de Ministro do TCU.

Até porque, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o VCltO do Ministro Sydney Sanches e a palestra
do Ministro Celso de Mello, ambos eminentes Minis
tros do STF, encerram aconstatação clara e chocante
de que, ~ie persistir a ampliação das pessoas com di
reito a foro especial, chegará o momento em que o
STF não mais terá condições de cumprir suas compe
tências específicas, típicas de quem tem responsabi
lidade dEI Corte constitucional.

Dizem os Ministros que, no caso de processo
por infra'tâo comum, o STF não tem tradição, expe
riência nem pode dedicar seu tempo realizando fun
çOes de juiz singular, como acompanhar instrução e
procede!' à busca de provas. O STF tem de ser presti
giado enquanto encabeça osistema judiciário brasile
iro. Para isso, deve fortalecer sua atuação nas com
petência:; e nos predicamentos que são a razão de
existir de qualquer Corte Suprema, em qualquer pais
democrático.

Portanto, Sr. Presidente, a emenda pretende
atribuir aos Ministros do Tribunal de Contas da União
o foro especial no Supremo Tribunal Federal. A Rela
tora já garantiu que esses Ministros do TCU serão jul
gados no STJ, portanto, terao foro especial, mas nao
o mesmCI foro especial de Deputados e do Presidente
da República.

No sentido de fortalecer o Supremo Tribunal Fe
deral na sua competência basilar típica de uma Corte
constitue.ional, encaminhamos contra a inclusão dos
Ministros do TCU dentre os que têm foro privilegiado
no STF. Votaremos, portanto, "não" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Mendes Ribeiro Filho.



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 15655

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, peço a atenção de V. Exas. para a
matéria delicada que estamos a tratar.

Durante a discussão da emenda que acabamos
de votar, foram faladas inúmeras coisas pelos Depu
tados de Oposição. A emenda que votamos e não
conseguimos aprovar acabava com o foro privilegia
do para o Deputado que tinha cometido crime antes
de assumir o mandato. Isso, no entanto, não foi dito
ao Plenário. De acordo com o texto da Relatora, o De
putado que cometeu um crime antes de assumir o
mandato passa a ter um foro privilegiado.

As coisas são ditas aqui de maneira extrema
mente fáceis. Depois, quem fica numa situação extre
mamente' dificil é o julgador e a própria sociedade.
Esse é um assunto muito delicado.

A outra emenda também atribuia ao STF o julga
mento dos Ministros de Estado, dos Ministros do TCU e
dos comandantes das Forças. Agora, pelo texto da De
putada Zulaiê Cobra, essas pessoas serão julgadas pelo
STJ. Não existe razoabilidade, o texto não está claro. Te
remos de trabalhar em cima desse mesmo texto.

O que se quer com a emenda do Uder Geddel?
Apenas corrigir um detalhe: colocar os membros do
Tribunal de Contas da União onde precisam ser julga
dos, senão serão julgados no mesmo foro que o con
selheiro de Contas do Estado.

Entendam V. Exas. que não existe nenhuma in
tenção a não ser corrigir. Houve gritos aqui de "Viva a
República!". Viva a República! O Deputado continua
com foro privilegiado do crime que cometeu antes de
assumir o mandato. ~ isso!

As pessoas querem dizer que não - eu até posso
compreender. Mas o que está escrito no texto da Relato
ra, que se tentou mudar? Tentou-se impedirque o Depu
tado que cometesse crime antes do mandato tivesse foro
privilegiado. Se o Deputado cometer ocrime antes de ser
Deputado, ele tem de ser julgado pela Justiça comum.
Não temos mais possibilidade de corrigir isso.

O que se tenta corrigir nesta votação? É que se
mantenham os membros do Tribunal de Contas da
União num foro diferenciado do Tribunal de Contas dos
Estados. Simplesmente isso, Presidente. É apenas uma
correção, já que oque era preciso corrigir não se corrigiu.
Desvirtuou-se a finalidade da emenda, colocou-se frases
onde não existiam, palavras que não tinham relação com
a realidade. O resultado é que, amanhã, vamos ler nos
jornais que aprovamos foro especial para o Deputado
que cometer o crime antes do mandato.

Portanto, o PMDB encaminhará o voto "sim".

Esclareço que estou defendendo a emenda em
virtude da ausência de meu Uder no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar contra a matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputa
do José Roberto Batochio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não há efetivamente qualquer razão
que justifique a inclusão do julgamento dos feitos re
lativos a crimes praticados por Ministros do Tribunal
de Contas da União na competência do Supremo Tri
bunal Federal.

De fato, não procede o argumento de que assim
deva ser feito porque os Ministros do Tribunal de Con
tas da União são os responsáveis pelo julgamento
das contas do Superior Tribunal de Justiça. Se tal ar
gumento fosse procedente, o raciocinio imposto leva
ria à seguinte indagação: como um Tribunal que tem
as suas contas examinadas pelos Ministros do Tribu
nal de Contas da União pode ser a Corte responsável
pelo julgamento dos próprios Ministros do referido Tri
bunal de Contas? Ou seja, se o parecer de um Minis
tro do Tribunal de Contas da União desagradar o Su
perior Tribunal de Justiça, tal magistrado pode sofrer
represálias ao ser julgado pelo STJ. Entretanto, isso
não é verdade nem tem qualquer procedência. Sa
bem por quê, Srs. Deputados? Porque o Tribunal de
Contas da União tamb.ém emite parecer sobre as con
tas do Supremo Tribunal Federal. E a situação seria
exatamente a mesma em relação ao Superior Tribu
nal de Justiça. Portanto, esse argumento não tem a
menor procedência, não tem a menor relevância e
não deve ser levado em conta, para efeito de se ten
tar, mais uma vez, ampliar as competências do Su
premo Tribunal Federál e violar o princípio do juiz na
tural, faz,ando crescer a exceção que trata do foro es
pecial por prerrogativa de função.

Não aos privilégios! Não ao dilatamento das ex
ceções ao principio democrático e republicano do juiz
natural! Os Ministros do Tribunal de Contas da União
devem continuar sendo julgados pelo Superior Tribu
nal de Justiça. Isso deve prevalecer.

Srs. Deputados, argumentam também os que
falam em favor dessa emenda que faz crescer a car
ga, o volume de processos de foro especial por prer
rogativa de função no Supremo Tribunal Federal, que
se exigem dos Ministros do Tribunal de Contas os
mesmos requisitos legais dos que vão ser investidos
nos Tribunais Superiores. Acontece que constitucio
nalmente a competência para julgar as contas dos
Poderes Executivo e Judiciário é deste Congresso
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Nacional. O Tribunal de Contas da União não tem ju
risdiçi3o; é meramente órgão auxiliar do Poder Legis
lativo. Não há razão, portanto, para se elevar ao nrvel
em que se encontra a investidura dos Ministros dos
Tribunais Superiores os que participam desse órgão
auxiliar do Congresso Nacional, ou seja, do Tribunal
de Contas da União.

Srs. Deputados, será que estamos aqui mais uma
vez para abrir mão, abdicar das prerrogativas institucio
nais e das competências do Congresso Nacional? Já es
tamos deixando o Executivo legislar em nosso lugar; por
intermédio das famigeradas medidas provisórias. Esta
mos nos despindo acada dia das nossas competências.

Vejam V. Exas. o que diz o art. 71, inciso li, da
Constituiçi3o Federal:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congres
so Nacional, será exercido com o auxilio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete:

1/ - julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indi
reta, incluídas as fundações e sociedades insti
tuídas e mantidas pelo poderpúblico federal, e
as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público;

E o inciso IV, Srs. Deputados, diz o seguinte:

IV - realizar, por iniciativa própria, da
C~mara dos Deputados, do Senado Fede
ral, de comissão técnica ou de inqUérito, ins
peções e auditorias de natureza contábil, fi
nanceira, orçamentária, operacional e patri
monial, nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
e demais entidades referidas no inciso 1/;

Portanto, quem julga as contas dos Tribunais Su
periores não é o Tribunal de Contas, coisa nenhuma!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
José Roberto Batochio, peço a V. Ex" que conclua a sua
oraçao.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Concluo
agora, Sr. Presidente. Quem julga, na verdade, as
contas do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo
Tribunal Federal e de todos os entes públicos que ma
nuseiam recursos públicos é este Congresso Nacio
nal, não é o Tribunal de Contas da União, que apenas
nos auxilia, fornecendo pareceres, segundo o que lhe
é apresentado a respeito dessas mesmas contas.

Sr. Presidente, nós não podemos aumentar a
competência do Supremo Tribunal Federal. Temos de
votar contra essa ampliaçf3o.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votaçi3o
a Emenda Aglutinativa nQ 11. Vamos ouvir os Srs. líde
res.

A orientaçi30 de bancada, Srs. Líderes, em tese é
de um minuto, regimentalmente. Peço a V.Exas. que se
jam breves. A matéria já foi debatida, é a mesma da vota
ção anterior.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi
sf30 do orador.) - Sr. Presidente, o PPS acha impor
tante que se defira à hierarquia nacional os precei
tos que asseguram a exatidf30 das funções daque
les incumbidos nos cargos. Há que se prestigiar
também aqueles devidamente incumbidos de fun
ções importantes.

Então, se queremos dar importância ao Tribunal
de Contas da União, claro, órgf30 auxiliar do Congres
so Nacional, mas que a todas as horas é convocado
para emitir suas opiniões - e tem feito isso com pro
bidade e exação -, não vemos nós do PPS como
igualar a sua função às dos Tribunais de Contas dos
Estados e até dos Municipios.

Por isso, a bancada do PPS entende que deve
ser assegurado aos membros do Tribunal de Contas
da União o foro privilegiado junto ao Supremo Tribu
nal Federal. O PPS vai votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PLlPST/PSL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (PSL - MG. Sem
revisão elo orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PLlPSTI PSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB enten
de que não há justificativa nas considerações do
eminente Líder do PPS, porque os membros do
Tribunal de Contas da União são julgados hoje
perante o Superior Tribunal de Justiça. Portanto,
têm foro especial.

Sr. Presidente, não é verdade também que não
podem ter foro no Superior Tribunal de Justiça, por
que tem suas contas apreciadas pelo Tribunal de
Contas da União. Todos os tribunais, inclusive o Su
premo Tribunal Federal, têm suas contas apreciadas
pelo Tribunal de Contas da União, na qualidade de ór
gão auxiliar. As contas da Presidência da República,
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do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacio
nal são entregues em conjunto ao Tribunal de Contas
da União e depois são votadas por este Congresso.

Sr. Presidente, pelas razões expostas, não se
justifica a alteração do texto constitucional. O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
entra em obstrução no presente momento. E, vencido
o quorum, votará "não", se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Como V. Ex8 sustentou, imaginei que fosse votar.

Como vota o PP8?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PT?
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores vota "não". Temos de acabar com
os foros privilegiados em nosso País. O eminente De
putado Mendes Ribeiro Filho disse que na votação
anterior o Partido dos Trabalhadores contribuiu para
que os delitos praticados anteriormente ficassem fora
do foro privilegiado. Não é isso. Pretendemos acabar
definitivamente com a imunidade parlamentar. Há um
projeto em condições de ser votado, de autoria do
eminente Deputado Ibrahim Abi-Ackel e do
ex-Deputado Domingos Dutra. Que venha a plenário,
para que a imunidade definitivamente seja banida.

Por outro lado, no caso concreto, não se justifica
que os membros dos Tribunais de Contas tenham
foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Em re
lação ao próprio STJ não seria justificável.

O PT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PMDB? Vota "sim" ou "não?"
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
ser muito breve.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado Mendes Ribeiro Filho, brevíssimo!

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço apenas que, por favor, leiam, leiam, repi
to, o que se está fazendo. Os Ministros do Tribunal de
Contas da União já têm foro privilegiado na Constitui
ção. Estamos apenas mantendo-o.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Se assim
não for, o texto da nobre Relatora fará com que os Mi
nistros do Tribunal de Contas da União sejam julga
dos juntamente com os Conselheiros.

É uma questão de clareza. É a mesma coisa
que o processo de votação anterior.

O PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB

vota "sim".
Como vota o PFL, nobre Líder Deputado Ino

cêncio Oliveira? Vota "sim" ou "não?"
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com alguma
preocupação a afirmação de que queríamos retirar
competência do Superior Tribunal de Justiça. Não é
verdade, Sr. Presidente, a atual Constituição já deter
mina que os Ministros do Tribunal de Contas da União
sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

Certos Líderes tinham dito que os Ministros do
Tribunal de Contas da União julgam as contas do Su
perior Tribunal de Justiça, quando na verdade quem
as julga é a Câmara dos Deputados. Eles examinam
as contas e preparam o parecer para que o Poder Le
gislativo possa fazer o julgamento.

Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União é um
órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas a escolha dos
Ministros é a mesma, Sr. Presidente, dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, que são julgados no Supre
mo Tribunal Federal. Ou seja, processo de nomeação,
através de requerimento, aprovação no Senado Federal,
e também através das prerrogativas, através das garanti
as, dos impedimentos, tudo isso é semelhante ao que
ocorre com o Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Além do mais, Sr. Presidente, seria fazer com
que Ministros do Tribunal de Contas da União e Con
selheiros dos Tribunais de Contas dos Estados fos
sem julgados no Superior Tribunal de Justiça.

Por isso, achamos que os Ministros do Tribunal
de Contas da União devem ser julgados no Supremo
Tribunal Federal, como assegura a atual Constitui
ção. Não se quer aqui fortalecer o Supremo nem tirar
prerrogativas ecompetências do Superior Tribunal de
Justiça, mas estabelecer um processo que seja o
mais consentâneo com a realidade do País. Quem
examina as contas de um órgão não pode julgar os
seus membros. Entendemos que os Ministros do Tri
bunal de Contas da União devem ser julgados pelo
Supremo Tribunal Federal. Por isso, o PFL recomen
da o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".
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o SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PSB/PCdoB entra em obstrução até que seja atin
gido o quorum.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, recebo a orientação da
Liderança do Partido dos Trabalhadores e, em solida
riedade ao PDT e ao PSB, o P.artido dos Trabalhado
res também se declara em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ouvir o
PSDB e depois consultarei os Srs. Uderes para saber se
querem continuar votando hoje a reforma do Judiciário.
Caso contrário, não marcarei sessão para a tarde.

Como vota o PSDB?
O SR. JUTAHY JUNIOR (BlocoIPSDB - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim" e
gostarramos de encerrar a votação do Judiciário hoje.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) -A Presidên
cia solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo sistema
eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presiden

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

Exa a palavra.
O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB é
contra a hipocrisia e encaminha o voto "sim".

O SR. GEOVAN FREITAS - Sr. Presidente,
pela ordem.

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

O SR. GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei com o meu partido.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com a Liderança do meu partido.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores votei de acordo com o Partido dos Trabalha
dores.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo
co/PMDB -: RN. Sªm rev1?ão do or~dor.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior votei com o Partido.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Blo-
co/PSDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior votei com o Partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário, estamos em processo de
votação nominal. Vamos completar o quorum de 308
Srs. Deputados, senão suspendo a sessão. Precisamos
contar com a cooperação de todos para terminarmos a
reforma do Judiciário. Não é tema de natureza ideológi
ca, mas administrativa. Venham ao plenário.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par
lamentares, se alcançarmos o quorum de 308 Srs.
Deputados teremos mais uma votação ainda na ma
nhã de hoje.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, na votação anterior votei se
gundo a orientação do meu partido.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Faltam alguns Deputa
dos para completar o quorum e para que a Oposição
possa continuar votando. Venham ao plenário.

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei conforme a orientação do meu partido.

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com o meu partido.
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o SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "não".

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou dando entrada
junto à Mesa da Casa em projeto de resolução com vis
tas à instalação de uma CPI sobre combustíveis.

E faço isso a pedi~o do Governador de Pernam
buco, Jarbas Vasconcelos, que sofre tremendamente
com a evasão de renda existente no Estado. A ques
tão do combustível, porém, não se resume a Pernam
buco, envolve o País irüeiro.

Esta Casa não pode ficar omissa num momento
esse. Apenas a declaração feita ontem por algumas
empresas nos principais Estados, chega-se à conclu
são de que temos uma sonegação da ordem de 1,7
bilhão, sob a justificativa de que a redução de preços
é a solução, quando, na realidade, isso se equipara
ao contrabando. A situação é extremamente grave.

Encaminho esse pedido à Mesa, com a certeza de
que, pelas assinaturas que colhi no meu partido, o PMDB,
no PFL, no PSDB, no PT, no PDT e no PSB, esse projeto
de resolução terá prioridade e a sociedade realmente será
esclarecida sobre a situação do combustlvel em nosso
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Pre

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

Exa a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encami
nho à Mesa proposta que me parece ser de consenso
entre os Srs. Líderes: depois desta votação, as oposi
ções sairiam da obstrução, votarfamos este tema, a
sessão seria suspensa para o almoço, e retornaría
mos mais tarde, à hora em que V. Exa houver por bem
designar, para terminarmos a votação da reforma do
Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agradeço a
V.' Exa e à Oposição a colaboração. Votaremos esta ma
téria e suspenderemos os trabalhos. Convoco nova ses
sãO para as 15 horas para prosseguirmos a votação.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Nesse caso, o
Bloco PSB/PCdoB retira a obstrução e vota "não".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, igualmente, o PT
retira a obstrução e vota "não".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT sai da
obstrução e vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo
co, portanto, os Srs. Deputados para sessão extraor
dinária a iniciar-se às 15 horas a fim de darmos conti
nuidade à votação da reforma do Judiciário.

A primeira das emendas constantes da pauta diz
respeito à mudança da idade para a aposentadoria de 70
para 75 anos. Se der tempo, ao final, votaremos também
a Proposta de Emenda Constitucional nQ 7.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico aos membros da Comissão de Trabalho que a re
união se realizará às 14h30min.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram?

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

OSR. RONALDO CEZAR COELHO (BlocoIPSDB
RJ. Pela ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas avisarque a Comissão de Constituição eJus
tiça e de Redação está convocada para as 14h; portanto,
está suspensa a reunião da Comissão de Constituição e
Justiça ede Redação até as 14h. Peço a todos os membros
daquela Comissão que se dirijam ao plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Posso

encerrar? Todos votaram?
Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado: votaram "sim" 270 Srs. De

putados; "não" 121 Srs. Deputados; abstiveram-se
três Srs. Deputados.

Total: 394
É rejeitada a Emenda Aglutinativa nll 11.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 11

Início Votaçio: 1210412000 13:33
Fim Votação: 12/0412000 13:48

Resultado da Votacio
Sim 270
Não 121
Abstençlo 3

Total da Votaçlo 394

Art. 17 1

Total Quorum 395

ObstruçAo 2

Presidiram a Votaçlo:Michel Temer ·11:49

Orientação
PSOBlPTB - Sim
PMDBIPST/PTN .. Sim
PFL .. Slm
PT-Nlo
PPB-Slm
PDT-Nio
PSBIPCOOB .. Não
PUPSL·Não
PP8·Sim
PV-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandll Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Total Amapã: 5

PARÁ
Anivaldo Vale PSD8 PSD8/PT8 Sim
Babá PT Não
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué 8engtson PTS PSD8/PTB Sim
Nilson Pinto PSD8 PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSD8 PSDB/PTB Nao

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virg!lio PSDB PSDB/PTB Sim
Átila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PP8 Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB PMD8/PST/PTN Sim
Euripedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Nilton Capixaba PTB PSD8/PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefança Cordeiro PFL Sim
João Tata PP8 Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Não
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDB!PTB Sim

Total Acre: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Castelo PSDB PSDB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
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MARANHÃO
Nlce Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDB!PST/PTN Sim
Remi Trinta PST PMOBlPST/PTN Sim
Roberto Rocha PSOB PSOBIPTB Sim

Total Maranhlo : 13

cEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PLIflSL Não
Antonio Cambraia PSOB PSDBIPTB Sim
AntônIo José Mata PMDB PMOBlPST/PTN Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB!PTB Sim
Inficlo Arruda PCdoB PSB!PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcêntara PSOB PSOBlPTB Sim
Manoel SaMano PSDB PSDBlPTB Sim
Mauro Benevides PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Nelson Otoch PSOB PSDBIPTB Sim
Pinheiro Landim PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Rommel Feijó PSDB PSDBlPTB Sim
Sérgio NovaIs PSB PSBlPCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim
Vicente Arruda PSOB PSDB/PTB Não

Total C.ri : 18

PIAuf
Atlla Lira PSOB PSOBlPTB Sim
B.Sá PSOB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gesslvaldo Isaias PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
João Henrique PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
ThemlstocJes Sampaio PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Welllngton Dias PT Não

Total Plau( : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana catarina PMDB PMOB/PST/PTN Nêo
Betlnho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Lavoisier Mala PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

pARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abflio PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Avenzoar ArnJda PT Não
Carlos Dunga PMOB PMDBlPSTIPTN Sim
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pARAIBA
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo LeiUlo PSDB PSDB/PTB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB PSDBIPTB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Nêo
Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Nê'io
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Obstruçê'io
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José MClcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSOB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Guerra PSOB PSOB/PTB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSOB PSOB/PTB Sim
Joêo Caldas PL PL/PSL Nâo
Joaquim Brito PT Não
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim
Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
AdeJson Ribeiro PSC Não
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Não

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Eujácio SimOes PL PL!PSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMOB PMDB/PST/PTN Sim
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BAHIA
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azi PFL Sim
Jairo Camairo PFl Sim
João Leão PSDB PSDB/PTB Sim
Jonivallucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Laur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim
Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Pedro lrujo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 29

MINAS GERAJS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio do Valle PMDB PMDBIPST/PTN Não
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
DaniJo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB PMDB/PSTlPTN Sim
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Milita0 PSOB PSDB/PTB Ni:1o
Júlio Delgado PMDB PMDBIPST/PTN Não
Lincoln Portela PSL PL!PSL Não
MárcIo Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Narcio Rodrigues PSDB PSOB/PTB Sim
Nilmário Miranda PT Não
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MINAS GERAIS
Odelmo leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmênio Pereira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDBIPTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não
Sitas Brasileiro PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Virgflio Guimarães PT Não
Viltorio MedioU PSDB PSOB/PTB Sim

Total Minas Gerais: 40

EsplRITO SANTO
Alolzio Santos PSDB PSOB/PTB Não
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Não
Joao Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Não
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSDBIPTB Não
NUton Baiano PPB Não
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Espfrito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
Aldlr Cabral PSDB PSD8/PTB Sim
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim
A1merlnda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Comélio Ribeiro PDT Não
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Sim
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Helena PSDB PSD8/PTB Sim
Eduardo Paes PTB PSD8/PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Femando Gonçalves PTB PSDB/PTB Sim
lédio Rosa PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali pedoB PSB/PCOOB Não
Joêo Mendes PMDB PMDB!PST/PTN Sim
João Sampaio POT Não
Jorge Wilson PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Luis Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSDB PSOB/PTB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Marcio Fortes PSDB PSDB/PTB Sim
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RIO DE JANEIRO
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN Sim
Minam Reld PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Não
Paulo Feljó PSDB PSDBlPTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSDBlPTB Sim
Rodrlgo Maia PTB PSOB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDBlPTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 37

SAOPAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
Alberto Mourao PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
AJoizjo Mercadante PT Não
André Benassl PSOB PSOBIPTB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSOBIPTB Não
Antonio Kandir PSOB PS08!PTS Não
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sé PPB Não
Arnaldo Madeira PSOS PSDB/PTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval Pl PUPSl Não
Celso Giglio PTS PSDB!PTB Sim
ClovIs Volpi PSOB PSOBIPTB Nêo
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Não
Or. Evilásio PSS PSB/PCOOB Não
Or. Hélio PDT Não
Edinho Araújo PPS Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Femando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Nao
José de Abreu PTN PMDBIPST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Indio PMDB PMOB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSD8 PSDBlPTS Sim
Lamartine Posella PMOB PMOBlPST/PTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSOBIPTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Marcos Cintra PL PLlPSL Não
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SÃO PAULO
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Sim
Sampaio Dórla PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Nêo
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSl Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDS/PTB Não

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Osvaldo Sobrinho PSDS PSDB/PTS Sim
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTS Sim
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoS PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 6

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jovair Arantes PSDB PSOB}PTB Sim
Juquinha PSDB PSOB/PTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSOB}PTB Sim
Lúcia Vênia PSDB PSOB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMOB PMDB/PST!PTN Obstrução
NairXavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMD8 PMDB!PST/PTN Sim
Pedro Canedo PSDB PSDB/PT8 Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não
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GOIÃS
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Gol.: 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Total Mato Grosso do Sul : 3

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Sim
AJex Canziani PSDB PSDB!PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Não
FlávioArns PSDB PSDB/PTB Não
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Iris Simões PTB PSOB/PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMOB PMDB!PST/PTN Sim
José Janene PPB Sim
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSDB PSOB/PTB Sim
Moacir Micheletto PMOB PMDBIPST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odflio Balbinotti PSDB PSOB/PTB Sim
Oliveira Filho PSOB PSOB/f'TB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Não
Renato Silva PSOB PSOB/f'TB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlíto Merss PT Não
Edison Andrino PMDB PMDBIPST/PTN Não
Fernando Coruja PDT Não
Gervésio Silva PFL Sim
Hugo 8iehl PPB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Não
Pedro 8ittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Seraflm Venzon POT Nao
Vicente Caropreso PSD8 PSDB/PTB Sim
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Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Oipp POT Não
Alceu Collares POT Abstenção
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSDB/PTB Não
Cezar Schirmer PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Enio Bacci PDT -Não'
Esther Grossi PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN Não
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB.lPTB Sim
Nelson Proença PMDB PMD8/PST/PTN Sim
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não

Paulo Paim PT Não
Roberto Argenta PHS Sim
Synval Guazzelfi PMDB PMD8IPST/PTN Abstenção
Valdeci Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB PMD8/PST/PTN Sim
Waldomiro Fioravante PT Não

Veda Crusius PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rio Grande do Sul; 26
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
prejudicada a Emenda Aglutinava nO. 12 de se
guinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA
NIl 12

Dê-se ao art. 102, inciso I, alíneas c, d e q,
da Constituição Federal, constante do art. 14 do
Substitutivo da Comissão Especial, a seguinte
redação:

"Art. 102 .

1- .

c) nas infrações penais comuns, enquanto
no exercício do cargo, e nos crimes de respon
sabilidade os membros dos Tribunais Superio
res, do Tribunal de Contas da União e os che
fes de missão diplomática de caráter perma
nente;

d) o habeas corpus, sendo paciente qual
quer das pessoas referidas nas alfneas anterio
res; o mandado de segurança e o habeas data
contra atos do Presidente da República, das Me
sas da Cêmara dos Deputados e do Senado Fe
deral, do Tribunal de Contas da União, do Procu
rador-Gerai da República e do próprio Supremo
Tribunal Federal;

q) o mandado de injunção, quando a elabo
ração da norma regulamentadora for atribuição
do Presidente da República, do Congresso Naci
onal, da Cêmara dos Deputados, do Senado Fe
deral, da Mesa de uma dessas Casas Legislati
vas, do Tribunal de Contas da União, de um dos
Tribunais Superiores ou do próprio Supremo Tri
bunal Federal;

Justificativa

A proposta resulta da fusão da Emenda nO.
11, dos Deputados José Priante, Bonifácio de
Andrada e outros (art. 103, I, alrneas d, e, 9 e
h) com o substitutivo da Comissão Especial.
Pretende-se, com ela, restabelecer a compe
tência do Supremo Tribunal Federal para pro
cessar e julgar, originariamente, nas infrações
penais e nos crimes de responsabilidade, os
membros do Tribunal de Contas da União, bem
como o habeas corpus, o mandado de segu
rança e o habeas data contra atos do TCU e o
mandado de injunção, quando a elaboração da
norma regulamentadora for atribuição da Corte
de Contas.

Na redação que da às alíneas c, d e q do
inciso I do art. 102 da Constituição, o substituti
vo exclui do Supremo a competência para julgar
os membros do TCU. A solução parece incoe
rente com o próprio substitutivo: se para indica
ção dos ministros do TCU são exigidos os mes
mos requisitos e qualificações impostos para
escolha dos membros dos demais tribunais su
periores (arts. 101 e 104 da CF), se estes conti
nuam tendo como foro o Supremo e se os mem
bros do TCU são equiparados em termos de ga
rantias, prerrogativas e impedimentos aos mi
nistros do STJ (art. 73 da CF), não há razão
plausfvel para se fazer essa distinção no tocan
te ao foro.

Sala das Sessões, em de de 1999. -
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
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COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Total de Presentes: 138

Partido Bloco
RORAIMA

Francisco Rodrigues

Presentes de Roraima : 1

AMAPÁ

Antonio Feijão
Sadu Picanço
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez

Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Babá
Jorge Costa
José Priante
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Zenaldo Coutinho

Presentes de Pari : 7

AMAZONAS

Arthur Virgllio
Átila Lins
Euler Ribeiro

Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz
Marinha Raupp
Oscar Andrade

Presentes de Rondonia : 3

TOCANTINS

João Ribeiro
Udson Bandeira

Presentes de Tocantins : 2

COSEV • Coordenação do Sistema Eletr()nico de Votaçao

PFL

PST
PSDB
PSB
PMDB

PT
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB

PSDB
PFL
PFL

PPS
PSDB
PFL

PFL
PMDB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSB/PCOOB
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDBIPTB

PSDBIPTB

PSDB/PTB

PMDBIPST/PTN

Péglna:1 de 5
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Data: 14f04/2000
Hora: 11:00

CAmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares que Comparecem Mais
" .L'S:;z

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDBfPTB
PPS
PSB PSB/PCDOB
PSL PUPSl
PFl
PPS
PMDB PMDB/PST/PTN

PFl

PL
PMDB

PMDB
PMDB
PMDB

PMDB/PST/PTN
PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN

Bloco

PSD8/PTR
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSB/PCDOB

PSDB/PTB

PUPSl
PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PMDB/PSTfPTN
PMD8/PST/PTN
PMDBfPST/PTN

PMDB
PSB
PMDB

PSDB
PSDB
PSDB
PSB

PFL
PSDB
PFl
PSDS
PFl

Partido
MARANHÃO

Albérico Filho
José Antonio Almeida
Pedro Novais
PruentH de Maranhio : 3

CEARÁ

Arnon Bezerra
Nelson Otoch
Rommel Felj6
Sérgio Novais

P.....ntell de Cear' : 4

PlAul
Paes Landim

Ptetentsa de Piaui : 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina
Henrique Eduardo Alves
MúcloSá

P....ntes de Rio Grande do Norte : 3

pARAIBA

Adauto Pereira
lnaldo Leitao
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
WHsonBraga
Prwonld de Paraiba : 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementlno Coelho
Gonzaga Patriota
Luciano Bivar
osvaldo Coelho
Pedro Eugênio
SalatJel Carvalho

P.....ntes de Pernambuco : 8

ALAGOAS

JoaoCaldss
Olavo calheiros

PlUen_ de Alagou : 2

SeRGIPE

Adelson Ribeiro PSC

P.....ntM de Sergipe ; 1

COSEV • Coordenaçlo do Sistema Eletrônico de Votação Página:2 de 5
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BAHIA

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Félix Mendonça
FranclstOnlo Pinto
Gerson Gabrlelli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Manoel Castro
Nilo Coelho
Waldir Pires
Wa/ler PInheiro

Presentes de Bahia : 19

MINAS GERAIS

Carlos Melles
Eliseu Resende
Gllmar Machado
Hélio Costa
João Magalhães
Júlio Delgado
L1nco!n Portela
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Nilmário Miranda
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Ronaldo Vasconcellos

Presentes de Minas Gerais : 14

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso
Nexandre Sanlos
Bispo Rodrigues
Comélio Ribeiro
Dino Fernandes
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
João Sampaio
LuIs Eduardo
Luiz Ribeiro
Mareio Fortes
Mattos Nascimento
Roberto Jefferson
Rodrígo Maia
Ronaldo Cezar Coelho

Presentesde RlodeJaneiro : 16

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

Cimara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares que Comparecem Mais

Partido

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

PFL
PFL
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PSL
PMDB
PT'
PMOB
PT
PMOB
PSDB
PFL

PSB
PSDB
PL
PDT
PSDB
PTB
PPB
PV
PDT
PDT
PSDB
PSDB
PST
PTB
PT8
PSDB

Quinta-feira 13 15673

Data: 14/0412000
Hora: 11:00

Bloco

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PSB/PCD08

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PUPSL
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PSTlPTN
PSDB/PT8

PSB/PCDOB
PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/pTS

PSDB/PTS
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB
PSD8/PTB
PSDB/PTB

COSEV - Coordenaçio do Sistema EletrônIco de Votação Páglna:3 de 5
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SAOPAULO

AJdo Rebelo
Antonio Carlos Pannunzlo
Antonio Kandir
Antonio Palocci
João Herrmann Neto
João Paulo
José Macl1ado
José Roberto Batocl1io
Luiz Antonio FJeury
Milton Montl
VadaoGomes

Presentes de Silo Paulo : 11

MATO GROSSO

Osvaldo Sobrinho
Ricarte de Freitas
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Preaent8s de Mato Grosso ; 4

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz
Geraldo Magela
Paulo Octávio
Pedro Celso
P!'888ntes d.. Distrito Federal : ...

GoIÁs

Barbosa Neto
Norberto Teixeira
VilmarRocha

Prnentes de GoIás : 3

MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS

Clmara dos Deputadc.
Secretaria Geral da Meu

p..lamentarw que Comparecwn Ma.

PlrtldO

PCdoS
PSOB
PSDB
PT
PPS
PT
PT
POT
PTB
PMDB
PPB

PSDB
PSDB
PSDB
PMOB

PedoB
PT
PFL
PT

PMOB
PMOB
PFL

Abril de 2000

Data: 1410412000
Hora: 11:00

Bloco

PSBlPCDOB
PSDBlPTB
PSOBIPTB

PSDBlPTB
PMDB/PST/PTN

PSDBIPTB
PSDB/PTB
PSOBIPTB
PMDBIPSTIPTN

PSBlPCOOB

PMOBlPST/PTN
PMDBlPST/PTN

Ben-Hur Ferreira

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

AJex Canziani
Chico da Princesa
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann

Pl'88ltntes de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Edison Andrino
Gervésio Silva
Seraflm Venzon

P....ntes de Santa Caúlrina ; 3

COSEV - Coordenaçlo do Sistema Eletrônico de Votação

PT

psoe
PSDB
PSDB
PSOB

PMDB
PFL
por

PSOBIPTB
PSOBIPTB
PSOBIPTB
PSOBIPTB

PMDB/PSTIPTN
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Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares que Comparecem Mais

Partido

Quinta-feira 13 15675

Data: 14/0412000
Hora: 11:00

Bloco
RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer
Darcfsio Perondi
Esther Grossi
Germano Rigotto
Júlio Redecker
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim

Presentes de Rio Grande do Sul : 12

COSEV • Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

PMDB
PMDB
PT
PMDB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PL
PT

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB1PSTIPTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN
PllPSL

Página;5 de 5
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Deixam de comparecer os Senhores:

Data: 1410412000
Hora: 11:\3

Cimara dcMa Deputados
8ecm.r1a Geral da .....

Deixam d. Comparecer '8ndoL-s;-z------------------------
Total de AUI.ntes: 60

Partido Bloco
AMAPÁ

Fétlma Pelae, PSDB PSDBlPTB

Sérgio Barcellos PFL

Total de AUHnlM: 2
PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL

Elclone Barbalho PMDB PMDBlPST/PTN

Total de Ausent.. : 2
ACRE

211a Bezerra PFL

TobIl de Auert.. : 1
TOCANTINS

Paulo Mourao psoa PSOBIPTB

Total di AuAntH: 1
MARANHÃO

Paulo Marinho PFl

5ebastlêo Madeira PSOB PSDBlPTB

Total de AuHnt.. : 2
CEARÁ

Moronl Torgan PFL
TotIII de Au..nt.. : 1
PlAul
Heráclito Fortes PFL

ToIal di AlIa..... : 1
pARAIBA
DamlAo Fellclano PMDB PMDBIPSTIPTN

Total de Aos... : 1
PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT

JoIoColaço PMDB PMOBlPSTIPTN

Ricardo Fiuza PFL

C08EV • Coordenaçlo do SIst.,.. Betr6nlco de VotaçIo Pl!Igina:1 de 3



Abril de 2000

Totai de Ausentes: :3
SERGIPE

Augusto Franco

José Teles

Total de Ausentes: 2
BAHIA

José Carlos Aleluia

Nelson Pellegrino

Paulo Magalhães

Reginaldo Germano

Raland Lavigne

Total de Ausentes: I;

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Cabo Júlio

Canos Mosconi
Eduardo Barbosa

Glycon Terra Pinto

Lael Varella

Walfrida Mares Guia

Zezé Perrella

Total de Ausentes: 3
ESP(RITO SANTO

Magno Ma1ta

Ricardo Ferraço

Total de Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO

Carlos Santana

Eber Silva

Francisco Silva

Laura Carneiro

Milton Temer

Paulo Ballazar

Vivaldo Barbosa

Total de Ausentes: 7
SÃO PAULO

Angela Guadagnin

Celso Russomanno

Duilia Pisanescl1i

Eduardo Jorge

Jorge Tadeu Mudalen

Nelson Marquezelli

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

n3eiY.:am de Comparecer à Sessão

Partido

PSÓB

PSDB

PFL

PT

PFL

PFL

PFL

PSDB

PL

PSOB

PSDB

PMDB

PFL

PTS

PFL

PTS

PSDB

PT

PDT

PST

PFl.::'

PT

PSB

PDT

PT

PPB

PTS

PT

PMDB

PTB

Quinta-feira 13 15677

Data: 1410412000
Hora: 11:13

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL

PSDBIPTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSB/PCOOB

PSD8/PT8

PMDB/PSTlPTN

PSDB/PTB

COSEV. Coordenação do Sistema Eletrônico de Vohtção Página:2 de 3
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SAOPAULO

Paulo Lima

Ricardo Izar

Robson Tuma

Xlco Grazlano

Total de Ause~es: 10
MATO GROSSO

Uno Rossi

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Roberto Balestra

Total de Ause~es: 1
MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi

Marisa Serrano

Nelson Trad

Waldemir Moka

Total de Auseftes: 4
PARANÁ

Hermes ParclaneJlo

José Carlos Martinez

Total de Ausentes: 2
SANTA CATARINA

João Matos

Total de AuSfries: 1
RIO GRANDE DO SUL

Femando Marroni

Pompeo de Mattos

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Deixam de Comparecer à Sessão

Partido

PMDB

PMDB

PFL

PSDB

PSOB

PMDB

PPB

PMDB

PSDB

PTB

PMDB

PMDB

PTB

PMOB

PT

PDT

Bloco

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PSTIPTN

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

Abril de 2000

Data: 14/0412000
Hora: 11:13
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, extraordinária, para
hoje, quarta-feira, dia 12, às 15 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(AS 15 HORAS)

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, clc art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° 96-8, DE 1992
(DO SR. H~L10 BICUDO)

Continuaçêo da votação, em primeiro tumo,
da Proposta de Emenda à Constituição nO 96-A, de
1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciério; tendo pareceres da Comissao de
Constituiçêo e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e
da Comissêo Especial, pela aprovação, com
substitutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nOs 112-Al95, SOO-Al97 e 368-Al96,
apensadas; pela admissibilidade de todas as
emendas apresentadas na Comissêo e, no mérito,
pela aprovaçao das de nOs 1/95, 2/95 e 4/95
(apresentadas na legislatura anterior) e das de nOs 1,
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,40,42,
43, 44 e 45; pela rejeição das Propostas de Emenda
à Constituição nOs 127-A/95 e 215-Al95, apensadas,
e das emendas nOs 3/95 (apresentada na legislatura
anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 3D, 32, 34, 38 e 41,

nos termos do parecer da Relatora, que apresentou
complementação e reformulaçêo parcial de voto.
Apresentaram votos em separado o Deputado
AntOnio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, AntOnio Carlos Biscaia, José Pimentel,
Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247,72,79,298,70,51,281,296,
42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz
Antônio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOs
297, 291, 251, 23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 233,
256,283,221,177,184,286,25,216,219,162,200,
218, 240, ~m1, 274, 217, 248, 101 e os destaques
dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto
Batochio e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de
nOs 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37, 86, 154, 13, 134,
112,208,24,280,212,213,211, 1"13,210,34,78,
111 e 59 (Relatora: sra Zulaiê Cobra).
Tendo apensadas as PECs nOs: 112-Al95, 127-Al95,
215-AJ95,500-AJ97,368-AJ96.

Discussão

2
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° 7-0, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Discussêo, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nO 7-C, de 1999, que dá
nova redação ao inciso XXIX do artigo 7° e revoga o
artigo 233 da Constituição Federal.

(Encerra-se a sessão às 13horas e 48 minutos.)
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Abril de 2000

Ata da 52& Sessão, Extraordinária, Vesperti
em 12 dp abril de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presi
dente: Giovanni Queiroz, 111. Suplente de Secretá
rio

ÀS 1b HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer ~ Severino Cavalcanti - Ubiratan

Aguiar - Jaques Wagner - Efraim Morais - Giovanni
Queiroz - Luciano Castro ~ Zé Gomes da Rocha 
Gonzaga Patriota.

Total de Pr9sentes: 453

Partido Bloco
RORAIMA
Airton Cascavel PPS
Alcesta Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL

Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPSI
Pl'8S8ntes de Roraima a
AMAPÁ.
AntOniO Feijão PST PMDB/PST/PTN
BOOu Picanço PSDS PSDB/PTB
Dr. Beneaito Dias PPB
Eduardo 5eabra PTB PSOB/PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Jurandll Juarez PMDB PMDB/PST/P1 N
Presentes de Amapi 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSD8/PTB
Babá PT
Gerson Peres PPB

Jorge Costa PMD8 PMDB/PST/PT'"
José Prlante PMDB PMDB/PST/PTN
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB
Nlclas Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Nilson Pinto PSDB PSOB/PTB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal 0TB PSD8/PTB
Valdir Ganzer r'T
Vlc Pires Franco :'FL
Zenaldo Coutinho PSOB F'SDB/PTB
Presentes de Pará 15
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Partido Bloco
AMAZONAS
Arthur Virgflio PSOB PSDB/PTB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Cêmara PTB PSOS/PTB
Vanessa Grazziotin pedoS PSB/PCOOB
Presentes de Amazonas 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMOB PMOB/PST/PTN
Eurfpedes Miranda POT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSOB PSDB/PTB
Presentes de Rondonia 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José A1eksandro PSL PLlPSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB
Presentes de Acre 7

TOCANTINS
Antõnio Jorge PTB PSDB/PTB

Darci Coelho PFL
19or Avelino PMDB PMDBIPST/PTN

Joao Ribeiro PFL

Kátia Abreu PFL

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN

Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Tocantins 7
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CAmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares Presentes no Infclo na Abertura da Sessão

Partido Bloco

Abril de 2000

Data: 14/0412000

Hora: 11:15

MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gasta0 Vieira
Jo!o Castelo
José Antonio Almeida
Mauro Feeury
Neiva Moreira
NiceLobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
RemíTrlnta
Roberto Rocha
PresentH de Maranhio 16

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anlbal Gomes
Antonio Cambraia
AntOnio José Mata
Amon Bezerra
Chiquinho Feltosa
Eunfcio Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo A1cantara
Manoel Sslviano
Mauro Benevides
Nelson Otoch
Pinheiro landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Felj6
Sérgio Novais

Vicente Arruda
Pl'lMI8ntes de Ceará 21

PlAul
Atlla Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessiva'klo Isaias
Joao Henrique
MussaDemes
Paes Landim
Themístoeles sampaio
Welllngton Dias
PI9I8nt8S de Plau[ 9

PMDB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDS
PSB
PFL
PDT
PFL
PFL
PMDB
PST
PSDB

PSDB
PL
PMDB
PSOB
PMDB
PSOB
PSOB
PMDB
PCdaB
PPB
PT
PSDB
PSOB
PMOB
PSD~

PMDé
PSOB
PSDB
PSB

PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMD8
PFL
PFL
PMDB
PT

PMDB/PST/PTN

PMOBIPST/PTN
PSDBlPTB
PSBlPCDOB

PMOBIPST/PTN
PMOBIPST/PTN
PSDBlPTB

PSDBlPTB
PLlPSL
PMOBlPST/PTN
PSDB/PTB
PM08lPST/PTN
PSOBIPTB
PSOBlPTB
PMOBlPST/PTN
PSBlPCDOB

PSOBlPTB
PSDBlPTB
PMDB!PST/PTN
PSDBIPTB
PMDB!PST/PTN
PSDBIPTB
PSDBlPTB
PSBlPCDOB

pSD'alPTB

P8DBlPTB
PSOBIPTB

PMDB/PSTIPTN
PMDBlPSTIPTN

PMDB/PSTIPTN
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Cimara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamenta.... P....entes no Início na Abertura da Sessão

Quinta-feira 13 15683

Data: 14/0412000

Hora: 11:15

Partido Bloco

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDBIPST/PTN
PPB
PMDB PMDBJPST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

RIO GRANDE DO NORTE
AnaCalarlne
Betlnho Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Mala
MúcloSâ
Ney Lopes
P.....ntee de Rio Grande do Norte B

PARAfBA
Adauto Pereira
Armando Abillo
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Domiciano Cabral

Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
P.....ntead. P.afba 11

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos

Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Mt)clo Monteiro
Luciano Bivar
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Salatlel Carvalho
Sérgio Guerra

Presentes de P.nambuco 22

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB

PFB-
PSDB
PFL
PSDB
PFL

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PSB

PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSL
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PPS
PMDB
PSDB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PMDB/P$T/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PSB/PCDOB
PSB/PCOOB
PSB/PCDOB

PMOB/PST/PTN

PLlPSL
PSC·B/PTB
PSC'B/PTB

PM[)B/PST/PTN
PSC,B/PTB
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Clmara dos Deputados
Secretaria Geral da Meia

Parlamentares Presentes no InIcIo na Abertura da S.8.io

Abril de 2000

Oata: 14/0412000

Hora: 11:15

PartIdo Bloco

PTB PSDB/PTB
PPB
PSDB PSDB/PTB
PL PLlPSL
PT
PFL
P5T PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PPS

ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Joaquim Brito
José Thomaz NonO
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Pruentes de Alagoas 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
P.....ntes de Sergipe 6

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
FrancistOnio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JalroAzi
Jairo Carneiro

João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomento
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Pedro lrujo
Saulo Pedrosa
Urslclno Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonllton Gonçalves
Prnentes de Bahia 34

PSC
PPB
PMDB
PT
PSB
PSDB

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoS
PFL
PFL
PFL

PSDB
PSDS
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
S.Part.
PFL
PSOB
P5DB
PFL
PMDB
P5DB
PFL
PT
PT
PPB

PMDB/P5T/PTN

PSB/PCDOB
PSDElIPTB

PMDB/PST/PTN
PLlPSL
PSDEI/PTB
PMDI3/PST/PTN
PMDI3/PST/PTN

PSB/;lCOOB

PSDElIPTB
PSDBIPTB

PSDFlIPTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMD8IPST/PTN
PSD!3/PTB
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L'S:7-
Câmara dos Deputados Data: 14/0412000
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares Presentes no Início na Abeftma da Sessão
Hora: 11 :15

Partido Bloco
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Edmar Moreira PPB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB PMDI3/PST/PTN
João Magno PT
José Mililão PSDB PSDB/PTB
Júlio Delgado PMDB PMDI3/PST/PTN
líncoln Portela PSL PUP:,L
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMD3/PST/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB PMD 3/PST/PTN
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Ollmpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB PMD8/PST/PTN
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL PLlP,sL
Rafael Guerra PSDB PSDI3/PTB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDQB
SlIas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Virgllio Guimarães PT
ViUorio Medioll PSDB PSDI3/PTB
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais 45

EsplRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB PSDI3/PTB
Feu Rosa PSDB PSD3/PTB
João Coser PT
José Carlos Elia:> PTB PSD3/PTB
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Max Mauro PTS PSD8/PTB

NUlon Baiano PPB
RilaCamata PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de ES~;f:t0F'''l\''~O ê
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L:;-7 Clmara daIt Deputados Data : 1410412000
8ecr'ltllll Geral da Meu

P.rlamenta.... P....ntM no Inicio na Abertura da 8.....0
Hora : 11:15

Partido Bloco
RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB
A1dir Cabral PSDB PHDB/PTB
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB
A1merinda de Carvalho PFL
Antonio Carios Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL P!JPSL
Comélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB PSOB/PTB
Dino Fernandes PSDB PSDBlPTB
Dr. Helena PSDB PSDBIPTB
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
lédio Rosa PMDB PIJIDB/PST/PTN
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Fegha/i PCdoB PSB/PCDOB
João Mendes PMDB PlJIDBIPST/PTN
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB Plv1DB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
LuCs Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSDB PBDBfPTB
Luiz Sérgio PT
Marcia Fortes PSOB PSOBfPTB
Mattos Nascimento PST PMOBfPSTfPTN
Mirlam Relé POT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL PIJPSL
Paulo Feij6 PSOB PSOBfPTB
Roberto Jefferson PTB PSDBIPTB
Rodrigo Maia PTB P:3DB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB P:~DBIPTB

Rubem Medina PFL
Slmao Sessim PPB
Wanderley Martins POT
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b-
Câmara dos Deputados Data: 14104/2000
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares Presentes no Inicio na Abertura da 5e88Ao
Hora : 11:15

Partido Bloco
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDS PSDS/PTS
Alberto Mourão PMDS PMDB/PST/PTN
Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCDOB
A1olzio Mercadante PT
André Senassl PSDS PSDS/PTS
Antonio Carlos Pannunzio PSDS PSDBIPTB
Antonio Kandir PSOS PSDS/PTS
Antonio Palocel PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB PSDS/PTB
ATyKara PPS
Bispo Wanderval PL PUflSL
Celso Giglio PTB PSD8/PTB
Clovis Volpi PSDS PSDS/PTS
Coraucf Sobrinho PFL
Cunha Sueno PP8
De Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PP8
Dr. Evilásio PSS PSS/PCDOS
Dr. Hélio POT
Edinho Araújo PPS
Emen'lon Kapaz PPS
Femando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
Jo!1o Paulo PT
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José Dirceu PT
José Genofno PT
José Indio PMDB PMrlS/PST/PTN
José Machado PT
José Roberto 8atochlo POT
Julio Semeghini PSDB PSCB/PTB
Lamarline PoselIa PMDB PM[JS/PST/PTN
Luiz Antonio Fleury PTS PSC,B/PTB
Luiza Erundlna PSS PSE/PCDOB
Maluly Netto PFL
Marcelo Sarbieri PMDB PM[)SIPST/PTN
Marcos Cintra PL PUPSl
Medeiros PFL

PMDB PMrlB/PST/PTN
Milton Monti
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB PS[)B/PTB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzolni PT
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldl PSDB PS[lB/PTB
Sampaio Dória PSDB PS[lB/PTB
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB
Teima de Souza PT
VadãoGomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
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Lsz
Câmara dos Deputados Data: 14/04/2000
Secretaria Geral da Meu

Parlamentares Presentes no Inicio na Abertura da Sesslo
Hora : 11:15

Partido Bloco
SÂOPAUlO
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB
Prnentes de 810 Paulo 60

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
Pedro Henry PSDB PSDBlPTB
Rlcarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Wellnton Fagundes PSDB PSDB/PTB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSOB Pf.DB/PTB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB
Presentes de Distrito Federal 7

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB P~ADB/PST/PTN

Euler Morais PMDB PMDB/PSTIPTN
Geovan Freitas PMDB PMDB/PSTlPTN
Jovair Arantes PSOB PHDB/PTB
Juquinha PSOB PHOB/PTB
L1dla Qulnan PSDB PHDB/PTB
Lúcia Vênia PSOB PBDB/PTB
Luiz Bittencourt PMOB PIADB/PST/PTN
Nair Xavier Lobo PMDB PfADB/PST/PTN
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN
Peclro Canedo PSDB PHDB/PTB
Pedro Chaves PMDB ptAOB/PST/PTN
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado PFL
VilmarRocha PFL

PtAOB/PST/PTN
Presentes de Goiás 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur Ferreira PT
Joêo Grandêo PT
Marçal Filho PMOB PMOB/PST/PTN
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul 4
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L~
Câmara dos Deputados Data: 14/04/2000

SeGFetaria Geral da Mesa

Parlamentares Presentes no InIcio na Abertura da Sessão
Hora: 11:15

Partido Bloco
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Rovada PSDB PSDB/PTB
Alax Canzíani PSDB PSDB/PTB
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
FlávioArns PSOB PSOB/PTB
Gustavo Fruet PMOB PMOB/PST/PTN
Iris Simões PTB PBDB/PTB
lvanio Guerra PFL
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN
José Janene PPB
Luciano Pízzatio PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB PBOB/PTB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSOB PHDB/PTB
Moacir Michelatto PMDB PIAD8/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB P~;DB/PTB

Oliveira Filho PSOB PHDB/PTB
Osmar Serraglio PMOB pr~DB/PST/PTN

Padre Roque PT
Renato Silva PSDB p~mB/PTB

Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paranã 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB PtADB/PST/PTN
Edison Andrino PMOB PtAOB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT
Gervésio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
Joao Pizzolatli PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
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Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares Presentes no Inrclo na AbElrtura da Sessão
Hora : 11:15

Partido Bloco
RIO GRANDE DO SUL
Adao Pretto PT
Airton Oipp POT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSDBlPTB
Cezar Schirmer PMDB PMOB/PST/PTN
Oarclsio Perondí PMDB PMDBfPST/PTN
Enio Baeei POT
Esther Grossi PT
FetterJúnior PPB
Germano Rigotto PMOB PMDB/PST/PTN
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rollm PT
Mendes Ribeiro Filho PMD8 PMDB/PSTIPTN
Nelson Marchezan PSD8 PSDB/PTB
Nelson Proença PMOB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Bíolchi PMOB PMDBfPST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMOB PMDB/PST/PTN
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
PntS8ntel de Rio Grande do Sul 29
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 453 Srs.
Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretárip procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO, servindo
como 2l1. Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente,. a qual, sem observações, aprova
da.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Fin

da a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputa
dos, já havia feito denúncia, reclamação e também
um pleito desta tribuna para que o Ministério da Saú
de auxiliasse a população de Irecê, no meu Estado, a
resolver um dos seus mais cruciantes problemas.
Hoje, o povo de Irecê, cidade cravada numa parte da
Chapada Diamantina conhecida como a região do fei
jão, enfrenta grave problema de saúde pública.

Contrariando, de forma muito interesseira e ve
emente, os anseios da população daquele Municfpio
e das redondezas, e as opiniões importantes de orga
nizações representativas da sociedade - OAB, ABI,
sindicato dos profissionais de saúde, centrais sindica
is e associações comunitárias - o Governo da Bahia
sancionou a Lei nQ 7.027, de 27 de janeiro de 1997,
que institui o Programa de Incentivo às Organizações
Sociais, as chamadas OS. Na realidade, trata-se de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrati
vos - pelo menos em tese, mas na prática temos vis
to outra coisa -, cujas atividades são dirigidas à
prestação de serviços sociais e para as quais seriam
transferidas as gestões de serviços públicos.

Ora, Sr. Presidente, depois de uma luta intensa,
inclusive com a participação do Ministério Público, o

Secretário de Saúde do Estado da Bahia, através da
Portaria nll. 778, de 9 de março de 1998, transferiu a
gestão do I-:Iospital Geral Mário Dourado Sobrinho, de
Irecê, para uma instituição denominada Premir.

Sr. Presidente, a recusa em aceitar essa trans
ferência não vem pura e simplesmente com um en
frentamento da decisão da Secretaria Estadual. Ela
tem amparo legal. A Justiça Federal - é bom frisar
isso-, em dezembro de 1999, confirmou uma liminar
que havia sido expedida contra essa decisão do Go
verno, considerando que aquelas unidades não deve
riam ser remanejadas, que aquele hospital não deve
ria ser transferido para uma organização social. Dian
te dessa negativa, por parte da Justiça, o Governo do
Estado começou a tomar atitudes, não s6 impetrando
recurso perante o Supremo Tribunal Federal, como
também ameaçando os servidores do hospital. Como
sabia que havia uma liminar, e também os servidores
resistiam contra aquela transferência, o Governo do
Estado, através de portaria de 29, de fevereiro de
2000, tentou obrigar os servidores do hospital a aderi
rem ao tal Promir, ameaçando~os, dizendo que, se
não aderissem, eles seriam remanejados para outras
unidades ou colocados em disponibilidade.

Ora, Sr. Presidente, essas organizações sociais,
de gestão terceirizada, na prática, têm a liberdade de re
alizar compras, contratar serviços sem licitação, contra
tar pessoal sem concurso público, firmar convênios com
empresas e planos de saúde etc. Portanto, isso cria a
prática de agir sempre fora da nossa legislação, o que
não encontra fundamento nos ditames da administração
pública. Vide a experiência do PAS, em São Paulo 
PAS ou infemo? Não sei se podemos chamar assim.
Aliás, o PAS foi objeto de crítica veemente do Ministro
José Serra, em entrevista à TV Record, quando discorria
sobre o caos em que se encontra a saúde pública em
São PaU/f:> eoque éque significou a instituição do PAS.

Na Bahia, não é diferente. A instituição das OS é
para privilegiar entes privados na gestão'de serviços pú
blicos. E estou falando de um Estado, Sr. Presidente,
onde 41 % do total das famflias podem ser consideradas
indigentes. Implementar uma política de transferência da
saúde pública para esses entes privados é fazer com
que a população mais carente pague pela assistência
médica. Mas, nesse caso, é melhor morrer, porque ela
não tem condições de pagar assistência médica privada.

Sr. Presidente, quero registrar que há uma cara
vana do Município de Irecê no Congresso Nacional.
Estamos tentando viabilizar uma audiência com o Mi
nistro José Serra ainda hoje na perspectiva de resol
ver essa questão e até conversar com o Supremo Tri-
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bunal Federal para que mantenha a liminar na Justiça
Federal, e, assim, possamos manter esse hospital
sob o regime público e não nessa patifaria privada.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados. Em novembro do ano passado, uma
criança se salvou de um naufrágio. Foi acolhida por
pescadores. A mãe morreu. O pai não estava no bar
co que naufragou. Ele vive em outro país. Ele quer
seu filho de volta, mas o país que acolheu o pequeno
náufrago não quer devolvê-lo. A nação que o rece
beu, a mais rica do planeta, por estar em litígio com o
país onde nasceu esta criança, acha-se no direito de
ficar com ela. Em suma, pela primeira vez na história
moderna, um país seqüestra uma criança por motivos
políticos.

Falo do caso do garoto cubano Elián, que é
mantido em cárcere aberto nos Estados Unidos, sen
do empanturrado de Mc Donalds, para que esqueça
sua condição de ter nascido num país socialista. Tra
ta-se de um crime internacional contra a infância, feito
às escâncaras. Cadê o Unicef?

É estarrecedor que isto ocorra hoje. O fato mos
tra que ainda estamos nos tempos da barbárie. O pior
é que esta barbárie ocorre com o beneplácito da im
prensa, sua omissão descarada, seu servilismo explí
cito. Há um seqüestro, e o seqüestro de uma criança,
mas a grande imprensa trata como "o caso Elián". Di
zem até que os Estados Unidos pode devolver a cri
ança ao pai em Cuba. Mas não usam o termo correto:
seqüestro ou crime contra uma criança. Os Estados
Unidos usam uma criança como refém, como barga
nha, numa guerra ideológica, e esta grande imprensa
se cala. Onde está a liberdade de imprensa? Por que
não se diz a verdade? Por que se utilizam dos argu
mentos norte-americanos para fazer a matéria? Por
que este pensamento único num setor que deve ser
radicalmente livre? Por que poucos dizem a verdade,
que os Estados Unidos usam a criança como refém?

Agora vamos imaginar que ocorresse o contrá
rio: que um garoto norte-americano tivesse escapado
ileso a um naufrágio numa praia cubana e o governo
cubano tivesse segurado essa criança. O que diria a
grande imprensa? Ora, usaria a expressão correta:
Cuba seqüestra criança norte-americana! Porque se
ria a verdade. Faria grandes matérias sobre o tema,
iria até Cuba e mostraria que o socialismo está que
brado, que todo mundo morre de fome, que o ditador
Fidel Castro fuzila até cachorro que late para ele! Cer
tamente editoriais justificariam uma invasão dos mari
nes sobre a ilha do ditador (sempre frisam isto, dita
dor) para fazer justiça.

Mas, SrAs e Srs. Deputados, não foi isto que
aconteceu. Foi o contrário. A maior nação do planeta
seqüestrou uma criança, e nós ficamos mudos. A im
prensa está muda. Ou não diz a verdade. Há censura
nas redações? Entendo que hajam opiniões diferen
tes com relação ao regime político cubano, vamos
considerar que Fidel Castro seja um ditador, vamos
considerar também que não hajam liberdades políti
cas em Cuba, mas, o fato é que houve um seqüestro!
Um seqüestro, insisto! Não importa se Cuba é socia
lista ou capitalista, seqüestro é seqüestro em qual
quer lugar do mundo. E foi de uma criança!

Finalmente, quero deixar aqui meu protesto
contra esta forma abjeta dos Estados Unidos decidi
rem impor sua vontade sobre tudo e todos. Deixo re
gistrado nesta Casa que os Estados Unidos seqües
traram uma criança de 6 anos por razões ideológicas,
o que é um dos crimes mais sujos que uma nação
pode realizar. Expresso aqui também minha solidarie
dade ao pai da criança, Juan Miguel González, neste
momento. E, finalmente, minha solidariedade ao povo
cubano, que vê-se acossado no seu direito, enquanto
nação soberana, de escolher a melhor forma de go
verno. Uma forma de governo que, mesmo com suas
falhas, não deixa seu povo passar fome, tem índice
de analfElbetismo zero, oferece a todos tratamento de
saúde dEI primeira linha no mundo. Tudo isso foi con
quistado pelos cubanos. São conquistas de um povo
que sabEI de sua história e não admite que agora, de
pois de tt~rem passado o pior, sejam obrigados a con
sumir Pa,teta e Pato Donald, se querem ter de volta
uma criança de 6 anos.

Mu:to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Que
remos comunicar à Casa que foi reaberto o painel.
Assim, SJlicito aos Srs. Deputados que se dirijam ao
plenário para registrar presença, a fim de que possa
mos iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. De
putados, todos os pares nesta Casa são testemunhas
da minha luta em defesa dos interesses da chamada
terceira idade. Até porque entendo que as pessoas
mais idosas devem merecer uma atenção toda espe
cial de nós, legisladores, e do próprio Governo, por
tudo que esta categoria já ofereceu ao País nos seus
longos anos de vida e de labuta em prol do desenvol
vimento e do progresso desta Nação.
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Na verdade, o meu objetivo hoje na tribuna des
ta Casa é parabenizar o espírito público que vem nor
teando as decisões mais importante do nosso Legis
lativo Federal, a exemplo das propostas para tornar a
Justiça mais ágil em benefício de quem já atingiu a
idade de 65 anos ou mais. Iniciativa da Câmara Fede
ral, a proposta está sendo apreciada agora pelos ilus
tres Senadores da República, que, por certo, haverão
de ratificar mais esta proposta tão nobre e humana,
para depois receber a sanção do Exmo. Sr. Presiden
te da República, Prof. Fernando Henrique Cardoso.

Pelo projeto, aos interessados em obter priori
dade nos atos e diligências judiciais, em qualquer ins
tância, bastará provar a idade e requerer à autoridade
judiciária o cumprimento da lei. Uma vez concedida a
prioridade, se o interessado no processo morrer, a
prerrogativa será estendida à esposa ou companhei
ra, ou vice-versa, com união estável, é claro, desde
que tenha também mais de 65 anos.

Também fico feliz, Sr. Presidente, Sf'ls e Srs.
Deputados, ao perceber que a questão dos idosos
está virando uma bandeira nacional, sensibilizando
não apenas organismos governamentais, como a
própria sociedade organizada. Não são poucas as
discussões, os debates, projetos e medidas que se
desenvolvem hoje em dia em torno dessas pessoas
que, às vezes, já alijadas do processo social, acabam
sendo segregadas e marginalizadas nos seus direitos
mais elementares.

Sabemos, por exemplo, que vem crescendo no
País a preocupação em se agilizar processos que be
neficiam idosos. Nesta semana, o próprio Supremo
Tribunal Federal anunciou o seu desejo de enviar a
esta Casa um projeto prevendo a criação de juizados
especiais também na Justiça Federal para causas de
até 4 mil reais. Que feliz iniciativa, podemos dizer, já
que a iniciativa deverá beneficiar pelo menos cerca
de 80% dos segurados, já com idade avançada, que
movem ações contra o INSS.

Não posso deixar de também louvar a iniciativa
do próprio INSS, que resolveu desistir de recorrer de
causas nas quais a Justiça se pronunciou a favor do
segurado na última instância. A gente já sabe que o
instituto acaba de fazer um convênio com o Superior
Tribunal de Justiça, através do qual a desistência das
ações será imediata. <

E as medidas beneficiando os idosos não param
por aí. Outra boa notícia para os aposentados, que
esperam ~' pagamento de dIvidas judiciais, foi dada
no mês passado pelo Tribunal Regional Federal, que
conseguiu o compromisso de quitar todos os precató-

rios reconhecidos em 1999 e em 2000 até o final des
te mês de abril.

Depois de tantas boas notícias, só me resta tor
nar pública a satisfação e a alegria que toma conta e
invade o meu coração, o que também me deixa orgu
lhoso por saber que esta Casa jamais haverá de faltar
com o seu apoio e solidariedade junto às classes des
favorecida, muitas vezes por preconceito, desumani
dade e falta de amor no coração.

Vivam os idosos! Viva o Congresso Nacional!
Muito obrigado.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos acompanhando com muito interesse
o processo eleitoral do Peru, nosso país irmão. A im
prensa, brasileira e estrangeira, vem denunciando
sistematicamente a onda de corrupção e fraude no
processo das eleições presidenciais.

Não bastasse a questionada candidatura de
Alberto Fujimori ao um terceiro mandato, o que se vê
é uma crescente onda de insatisfação e risco iminen
te de uma revolta popular diante do total descrédito e
medo, dos eleitores contrários a reeleição de Fujimo
ri.

A situação está ficando cada vez mais tensa na
medida 13m que o processo de apuração caminha
num ritmo lento, quase proposital. O candidato da
Oposição, Alejandro Toledo continua firme e próximo
dos percentuais de 49,96% do atual candidato da Si
tuação. Diante da morosidade na contagem dos votos
e consciente de que quem obtiver 50% do votos esta
rá eleito já no primeiro turno, a população, do Peru,
observaclores internacionais e o Governo dos EUA,
vêm reauindo e resistindo diante da possibilidade de
uma vitó:·ia com suspeitas fraudulentas de Fujimori.

Já .3e fala em pedido de anulação das eleições
por parte da Defensoria do Povo. O que se está assis
tindo naquele país é ao controle total do presidente
Alberto Fujimori na condução eleitoral e nos órgãos
governamentais. A Defensoria do Povo e as entida
des de defesa dos direitos humanos já sinalizaram
ações imediatas e jurídicas perante a Comissão Inte
ramericana de Direitos Humanos no sentido de que
sejam declaradas nulas as eleições.

O Governo americano, mesmo fiel defensor do
atual governo, já admite: caso haja vitória de Fujimori
no primeiro turno, poderá acontecer uma convulsão
social e política com sérios desdobramentos na esta
bilidade da economia peruana.

Sem dúvida, a população peruana não aceitará
passivamente um terceiro mandato de Fujimori, como
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também o Brasil não mais se curvará aos mandos e
desmandos de uma política socioeconômica deca
dente, para uma manobra rumo ao terceiro mandato.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Qu
eremos chamar a atenção dos Srs. Parlamentares
para o fato de que o painel está aberto para registro
de presença.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna fazer uma denúncia
sobre mais um abuso cometido contra as rádios co
munitárias. Cumprindo mandado do Juiz da 1.1 Vara
da Justiça Federal de Uberlêndia, Sr. Lincoln Rodri
gues, dois policiais federais apreenderam brusca
mente, no dia 5 de abril, os equipamentos da Rádio
Grande Rio (99,3 FM), no distrito de Canoeiros, da ci
dade de São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais.

São muitos os abusos dessa ação. Os policiais
chegaram à rádio vestidos à paisana, lacrando os
equipamentos sem a presença de um diretor da enti
dade. Em seguida, levaram os equipamentos do local
onde estavam. Deixaram um relatório, no qual não in
formam onde eles seriam guardados. Não bastasse
isso, os policiais hospedaram-se no Hotel Hebron,
com suas diárias sendo inteiramente pagas pelo Sr.
Willian Gomes da Silva Santos, um dos proprietários
da Rádio Comercial e inimigo da Rádio Grande Rio.
Há testemunhas de que os policiais, depois de apre
enderem os equipamentos da rádio comunitária, fo
ram para o cartório do Sr. Willian, onde comemoraram
com deboche o seu feito.

Em nenhum momento, Sr. Presidente, as autori
dades quiseram saber da importância social da Rádio
Grande Rio para a comunidade de São Gonçalo. t=
uma rádio construída com a dedicação da comunida
de, onde não há lucro, nem ganhos econômicos, pois
a publicidade é feita gratuitamente. Ninguém pergun
tou-se por que a Rádio Comercial jogava sujo para fe
char a rádio comunitária. Mas sabemos: é que o servi
ço de radiofonia da Grande Rio estava conquistando
a audiência daquela comunidade.

Queremos, com essa denúncia, Sr. Presidente,
manifestar nosso apoio à luta da comunidade de São
Gonçalo do Abaeté e à Rádio Grande Rio. Protesta
mos contra o Juiz da 1a Vara de Uberlêndia e contra
os policiais federais que executaram aquela busca e
apreensão.

Defenderemos até o fim as rádios comunitárias
e o direito da população à comunicação.

Sr. Presidente, o outro tema que gostaríamos de
mencionar aqui diz respeito ao Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES.

O Governo Federal começa no dia 24 a inscri
ção, para este ano de 2000, para mais de 100 mil va
gas para o crédito no ensino superior, o que eles cha
mam de financiamento. Serão 50 mil no primeiro se
mestre e 50 mil no segundo. Só que isso não vai ocor
rer, Sr. Presidente, porque o Governo, com relação a
esses 50 mil créditos novos, está utilizando títulos das
universidades que tenham recursos a receber e que
tenham a pagar a Previdência. Muitas instituições
que já têm seus créditos, inclusive em excesso, da
queles que as universidades podem abrir, não conse
guirão atender a mais nenhum novo aluno.

Falo isso porque na minha cidade, Uberlêndia, a
UNIT, que é uma universidade particular, já atendeu
aos alunos com o crédito que tinha referente ao que
teria que pagar ao INSS. Portanto, não vai abrir. E
muitas instituições não vão conseguir abrir. A UBRA,
do Rio Grande do Sul, tem a receber do Governo mais
de 1 milhão e meio de reais.

Tem uma medida provisória, estabelecendo a
abertura desse crédito, desse programa de financia
mento, que está parada. O Deputado Osvaldo Biolchi,
que é o Relator, tem tentado que o Governo apresen
te uma proposta que a viabilize, porque os estudantes
não vão conseguir pagar os juros que hoje são cobra
dos.

O Governo tem tratado a educação com linhas
de crédito vinculadas a bancos. A educação virou víti
ma de bancos e não prioridade nacional. Não pode
mos continuar assistindo ao endividamento de nos
sos jovens que não conseguem vagas nas universi
dades públicas, e não é aumentado o número de va
gas em virtude de não haver recursos.

Estamos para votar o Orçamento hoje e há ne
cessidade de se aumentar os recursos para a univer
sidade pública. O Relator não concedeu esse aumen
to e vamos debater sobre isso na hora da votação do
Orçamento. Estamos jogando a nossa juventude aos
bancos, para que termine seus cursos ficando endivi
dada.

Encerro dizendo que somos contra essa pro
posta da FIES. Queremos que a educação não seja
tratada como mercadoria e nossos jovens não fiquem
sujeitos à ganência do mercado financeiro. Quere
mos que a educação seja prioridade nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sràs e Srs. De-
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putados, O Ministério Público da União resolveu inici
ar procedimentos judiciais visando examinar a legiti
midade da nomeação do Sr. Francisco Gros para a
Presidência do BNDES. Foi, assim, instaurado o ne
cessário inquérito civil.

Essencialmente, os Srs. Procuradores dispu
nham de um dado concreto: o Banco BFC de que o
Sr. Gros era sócio antes de sua liquidação, em de
zembro de 1995, havia contraído empréstimos consi
derados irregulares junto exatamente ao banco que o
Sr. Gros está, agora, presidindo.

A Advocacia-Geral da União esperneou, o que,
aliás, é direito de qualquer um. Mas entrou com um
pedido de liminar no sentido de que se sustasse o já
mencionado inquéri,tp civil, sob alegação de que a
Procuradoria estaria questionando a competência do
Presidente da República.

Aqui já nos causa espécie que a Advoca
cia-Gerai da União saia em defesa do Presidente ou
da Presidência da República. É algo, para dizer o mí
nimo, excêntrico. Mas há excentricidades maiores. É
que os advogados da União - da União, e não do
Presidente - poderiam, em defesa de sua tese,
apresentar uma argumentação mais sólida. Nada dis
so, no entanto, ocorreu. Ao contrário, basearam seu
ingresso na lide no fato de ser competência exclusiva
do Presidente a nomeação dos diretores daquele
banco, com o que - e apenas com isso - ninguém
pode duvidar, isto é, com a capacidade de seleção do
Sr. Fernando Henrique.

É o presidencialismo imperial! E o retorno ao
Roma dixit, ou, em nosso vernáculo, ao "falou, tá fa
lado". Sr. Presidente, esse fato só não é mais aber
rante porque afinal nós, do Legislativo, temos alguma
culpa quanto ao que ocorre. É que a Constituição, há
quase doze anos, exige que, quando da regulamenta
ção do sistema financeiro nacional, se definam "os re
quisitos para a designação de membros da diretoria
do Banco Central e demais instituições financeiras,
bem como seus impedimentos após. o exercício do
cargo".

Ora, tivéssemos concluído essa regulamenta
ção e não estaríamos aqui a ouvir as sandices expos
tas pela Advocacia-Geral da União, insistindo na oni
potência e na onisciência do Sr. Imperador, ou, per
dão, do Sr.' Presidente da República.

Mas não é só. O Sr. Presidente andou pela Ve-
I.

nezuela. A,H, entre abraços, sorrisos e canapés, assi-
nou alguns acordos até agora não devidamente
anunciados, explicados. Um desses, embora não de
todo detalh~do, garante empréstimos vultosos do

mesmo BNDES para a Construtora Norberto Ode
brecht, que está construindo uma ponte sobre o maior
rio venezuelano, o Orenoco. Alega-se que essa ponte
viabilizaria, afinal, o caminho, a saída brasileira para
os mercados do Caribe e, mesmo, do Pacífico, tendo
por respaldo os portos da Venezuela.

A idéia é, em si, meritória. Mas por que a Ode
brecht, essa ocupante de uma cadeira já cativa nas
relações do Cadin, o cadastro das empresas que es
tão inadimplentes junto aos órgãos públicos? Que
acordo foi esse, em que condições se o firmou, com
que garantias, prazo, juros?

Em suma, Sr. Presidente, estamos apresentan
do, por intermédio da Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, ao Sr. Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, requerimento de infor
mações que nos traga dados os mais fiéis sobre o
que ocorre, na Venezuela e, ainda, quanto à situação
das dívidas do Banco BFC junto ao BNDES.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras
e Srs. Deputados, Fortaleza completa 274 anos no
dia 13 de abril. Como representante do Ceará, não

'pôderia deixar passar em branco o aniversário de
nossa Capital, a quinta maior cidade do País. Quem
visita Fortaleza se impressiona com suas belezas na
turais e Cl hospitalidade de seu povo.

Mas, infelizmente, existe ainda outra Fortaleza,
cheia de contrastes e de índices que precisam ser
melhorados. A cidade cresce a cada dia - hoje cerca
de 30% da população do Estado concentra-se na ca
pital- e com isso ganham dimensões os problemas
comuns às grandes cidades. O maior desses proble
mas está na área social. Fortaleza tem hoje cerca de
2 milhões de habitantes, sendo que 26% desse total
vive com renda abaixo do nível de pobreza.

Também há problemas de emprego e de falta de
moradia. Em Fortaleza, parcela significativa da popu
lação vive em favelas e uma minoria habita os melho
res bairros. Tais contrastes têm início com a salda do
sertanejo para a cidade grande, fugindo da seca e
com a esperança de encontrar um lugar melhor para
viver. O ciclo da miséria rural gerando a pobreza urba
na ainda é realidade na nossa cidade.

Entretanto, nós, que ganhamos a confiança do
eleitor através do voto, estamos atentos a essas
questões. O Governo do Estado está concluindo ex
celente programa de saneamento em Fortaleza. O
Sanear vai possibilitar o saneamento de mais de 80%
das residências fortalezen~es. Estimado em 317,8
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milhões de dólares, o programa é financiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, e
pelo Tesouro do Estado. Assim que estiver concluído,
Fortaleza será a primeira Capital litorânea brasileira
com 100% da orla marftima atendida pelo sistema pú
blico de esgotamento sanitário, alcançando, a curto
prazo, a despoluição de todas as praias.

O Governador Tasso Jereissati também está in
vestindo no fortalecimento econômico do interior,
numa polftica de descentralização dos investimentos,
o que certamente é o caminho para fixar o homem em
sua terra. Nos últimos seis anos, foram atraidas para
o Estado 635 indústrias, nacionais e estrangeiras,
proporcionando 132 mil empregos diretos e 528 mil
indiretos. De 1995 a 1999, o Ceará atraiu 432 novas
empresas, entre implantadas e em implantação, com
investimentos de 4,8 bilhões de reais.

A 47 quilômetros da capital está sendo construi
do o Complexo Industrial Portuário do Pecém, que
tem como principais objetivos dotar o Estado de um
núcleo de irradiação do desenvolvimento através da
promoção de atividades industriais integradas. O
complexo será formado por um porto, com profundi
dade natural média de 16 metros; uma usina siderúr
gica; um pólo metal-mecânico; uma refinaria de petró
leo; um pólo petroquímico; uma usina termelétrica;
um distrito industrial; um terminal intermodal de car
gas; uma central de tancagem e distribuição de com
bustíveis; além de uma área de preservação ambien
tai, formando um cinturão verde de 1.300 hectares.

Na capital, as obras do Governo também se
avolumam. O Trem Metropolitano de Fortaleza, mais
conhecido como METROFOR, está se tornando uma
realidade, após celebração de convênio entre o Go
verno Federal e o Governo do Estado. O projeto con
templa a implantação de um moderno sistema sobre
trilhos para o transporte de passageiros, assim como
a separação fisica dos sistemas de transporte de pas
sageiros e de carga na Região Metropolitana de For
taleza. O Metrofor deve ter uma extensão de 45 quilô
metros de linhas duplas, sendo o trecho compreendi
do na parte central de Fortaleza, com dimensão de
3.660 metros, subterrâneo.

Outro grande presente do Governo do Estado
para os fortalezenses e turistas foi o Aeroporto Inter
nacional Pinto Martins, que completou dois anos em
fevereiro passado. ~ um dos mais modernos do Pais,
com capacidade para receber até 2,5 milhões de pas
sageiros por ano em uma área construida de 35 mil
metros quadrados, uma magnifica porta de entrada
para nossa capital.

Outro investimento em Fortaleza foi o Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura, um verdadeiro es
paça dedicado ao lazer e à arte. São 30 mil metros
quadrados de área, com atrações como o Planetário,
o Memorial da Cultura Cearense, o Museu de Arte
Contemporânea, o Teatro Dragão do Mar, salas de ci
nema, um anfiteatro e um auditório.

Sabemos que muitos problemas ainda afligem a
população de Fortaleza, mas diante da grandiosidade
das obras, da luta do povo e do trabalho dos gover
nantes devemos acreditar que tempos melhores es
tão por vir. A nova geração de polfticos cearenses
está comprometida em transformar a nossa Fortaleza
no grande pólo econômico e turístico do Nordeste.

Parabéns Fortaleza!
Sr. Presidente, peço a V. ExA autorize a divulga

ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dei entrada em projeto de lei de minha
autoria que pretende alterar a Lei n2 9.960, de 28 de
janeiro de 2000. Esta lei institui a TSA - Taxa de Ser
viços Administrativos em favor da Superintendência
da Zona Franca de Manaus; estabelece preços a se
rem cobrados pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
e cria a TFA - Taxa de Fiscalização Ambiental.

As alteraçOes que proponho visam corrigir gra
ves distorções fixadas na cobrança dessas taxas, que
inviabilizam a vida de empresários e pessoas físicas
que se envolvem nos segmentos mencionados. Acre
dito no total desconhecimento da realidade por parte
de quem formulou o texto legal.

Historicamente, o empresariado e o setor agrí
cola brasileiro têm sido vitimas de insegurança e de
instabilidade econômica não causadas por eles, e, no
momento, atravessam momento dos mais delicados
de suas vidas.

A proposta de alteração que apresentei alcança
o art. 17, b, §§ 22 , 3R, 411 e 5R; o art. 17, j, parágrafo úni
co; e o art. 17, o, § 111, que passariam a ter o seguinte
texto:

Art. 17, letra b.

§ 22 São sujeitos passivos da Taxa de
Fiscalização Ambiental mineradores, pros
pecção, exploração, refino e distribuição de
petróleo e seus derivados, setor agroquimi
co, grandes madeireiras, produtores de pre-
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servativos para indústria madeireira, obriga
dos ao registro no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Pofuidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais.

§ 32 Será concedido desconto de 70
por cento para empresas de pequeno porte;
de 95 por cento para microempresas e isen
ção total da taxa para pessoas físicas.

§ 42 São isentas de pagamento da
TFA as entidades públicas federais, distrita
is, estaduais, municipais, entidades filantró
picas, agricultura de subsistência e popula
ções tradicionais.

§ 52 Fica o Ibama autorizado a proce
der à isenção ou adequação da Taxa de
Fiscalização Ambiental, administrativamen
te, caso venha a constatar equívoco no ca
dastramento, ou por solicitação do reque
rente.

Art. 17 , letra j.

Parágrafo único. O valor da multa será
reduzido em 70 por cento para empresas de
pequeno porte, em 95 por cento para micro
empresas e isenção total para pessoas físi
cas.

Art. 17, letra o.

§ 1!!. A agricultura de subsistência e
populações tradicionais ficam isentas do re
colhimento a que se refere o caput deste
artigo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, embora
a Taxa de Fiscalização Ambiental seja defensável do
ponto de vista da proteção e da preservação do meio
ambiente - o nosso patrimônio maior, pois sem meio
ambiente adequado não há como existir vida -, não
se pode pretender apenar ainda mais a iniciativa pri
vada, não nos níveis absurdamente pretendidos,
mesmo que, repito, a causa seja de particular impor
tância para solidificar os esforços de controle do meio
ambiente. Em nome de se garantir a vida não se pode
contribuir para matá-Ia pelo remédio.

O aumento da consciência ambiental entre agri
cultores, empresários e tantos outros setores é paten
te e tem levado à incorporação da variável ambiental
em suas agendas. Mas, ao mesmo tempo, tem exigi
do nova direção de desenvolvimento no rumo da sus
tentabilidade. Tudo isto, somado aos reclamos socia
is por melhor 'ordenamento fundiário, tem tornado as

atividades dos setores privado e agrícola altamente
dispendiosas.

Como está a lei, impôs-se mais um tributo bru
tal ao segmento produtivo, imposto que, se não for
adequado, poderá ser fatos de inviabilização eco
nômica.

Para dar apenas um exemplo, li na Gazeta de
Alagoas que o Instituto de Meio Ambiente daquele
Estado - braço local do Ibama - multou o dono de
uma palhoça da orla em 3 mil reais, cifra que não é o
lucro de dois meses de trabalho, dia e noite.

Conto com a compreensão e clarividência dos
companheiros da Câmara, nos diversos passos de
tramitação desse meu projeto de lei, para que possa
mos corrigir, juntos, esta distorção que considero gra
ve. Ao mesmo tempo, reforço a necessidade de se in
crementar a educação ambiental em todos os níveis
de escolaridade e nas empresas.

Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Euler Ribeiro,

o Sr. Giovanni Queiroz, 1IJ suplente de secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Michel Temer, Presidente.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, fizemos um acordo, V. Exa se manifestou, houve
enorme explicação sobre a saída para o almoço e a
volta a este plenário às 15h.

Trata-se, portanto, de grande decepção para
nós todos, que estamos convictos da necessidade da
reforma do Judiciário.

Não posso acreditar que um Deputado do PT
venha até aqui e derrube o quorum. Houve acordo de
todos os partidos no sentido de que pudéssemos con
tinuar a votação nesta tarde. O acordo foi no sentido
de que fôssemos almoçar, voltássemos e votásse
mos. Houve até brincadeira no plenário nesse senti
do.

Já são mais de 13h e só temos 48 Deputa
dos registrados no painel. Temos de esperar o
quorum de 308 Deputados para começar nova
mente.

Fatos como esse decepcionam pessoas com
ideais. Tenho ideal, Sr. Presidente. Gostaria de termi
nar a votação dessa reforma hoje, para o bem da
Casa, porque ninguém mais suporta tanta espera. Te
nho certeza de que, quando tomou sua atitude, o Oe-
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putado Walter Pinheiro baseou-se no Regimento
Interno. Respeito-o, mas S. EX- esqueceu-se de que
havia um acordo entre todos os Deputados para a
existência da votação hoje, caso contrário, não have
rá condições para que a votação se realize.

Deixo registrados o meu protesto e a minha de
cepção com a queda do quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Relatora Zulaiê Cobra, a Mesa também lamenta o
episódio. De fato, encerramos a sessão anterior com
a convicção de que às 15h voltariamos para dar inicio
às votações, com o compromisso de terminar a vota
ção da reforma do Judiciário ainda hoje. Teremos ses
são do Congresso Nacional às 19h. De modo que vo
taremos até quando for possivel.

Aproveito para convocar os Srs. Deputados
para que venham a plenário. Já se encontram pre
sentes os principais Lideres e a Presidência da Casa.

Solicito o encerramento dos trabalhos nas Co
missões, para que possamos ter quorum, a fim de
votarmos em definitivo a reforma do Judiciário. Temos
condições de realizar as seis votações ainda no dia
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Euripede,s Miranda.

O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT- RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o Orça
mento está todo orientado para garantir que não fal
tem recursos para o pagamento de juros e amortiza
ções das dividas internas e externas, enquanto faz
cortes brutais em todos os setores considerados es
senciais para a grande maioria dos brasileiros como
educação, saúde, segurança e Previdência Social.
Acuso o Governo de manter sua polltica de arrocho
aos servidores públicos e desmanche da máquina es
tatal.

Para garantir o dinheiro dos juros, de acordo
com a determinação do Fundo Monetário Internacio
nal, o Governo está deixando de destinar às despe
sas correntes, inclusive com pessoal, os R$41,5 bi
lhões que serão arrecadados só com a Desvincula
ção do Orçamento da União - DRU, para guardar
como reserva e assim garantir que os encargos das
dividas interna e externa sejam honrados indepen
dentemente do tamanho dos juros que o próprio Ban
co Central decidir pagar. E foi esta polftica de juros
que elevou a divida pública interna de R$60 bilhões
em dezembro de 1994 para R$467 bilhões em de
zembro de 1999.

Portanto, os Deputados e Senadores governis
tas que aprovaram a DRU, uma violência contra o

processo federativo, agora sabem para onde vai o di
nheiro. Sabem também como é artificial, irresponsá
vel e i1egltima essa composição da divida. Ele sai dos
orçamentos da Previdência, cja saúde, da educação,
dos Fundos de Participação d~ Estados e Municípios,
para garantir o jabaculê dos banqueiros. Esta tem
sido a vocação e a lógica do Governo FHC desde o
primeiro dia do seu primeiro mandato.

Na proposta orçamentária, está demonstrado
que serão gastos este ano só com juros R$7S,1 bi
lhões. Este mesmo gasto foi estimado no Orçamento
de 1996 em R$ 19,4 bilhões. Portanto, um aumento
de mais de 300% em apenas quatro anos. Enquanto
isso, segundo o Deputado, os servidores públicos vão
continuar amargando o arrocho. Sem qualquer indi
cação de reajuste salarial a folha está orçada em
R$51,3 bilhões contra R$ 40,S bilhões em 1996.

Mas, no meu entender, o Orçamento Geral da
União continua sendo uma peça de ficção, embora o
Executivo tenha mecanismos e artiffcios para mani
pular seus recursos como bem quer. A rigor, nos últi
mos anos, apenas as despesas financeiras têm sido
liquidadas, enquanto os orçamentos nas áreas socia
is, além dos cortes sofridos na elaboração orçamen
tária, o que sobra não é gasto no exercício.

Enquanto o Congresso Nacional não impuser
ao Executivo um orçamento efetivo e indique puni
ções severas para o seu cumprimento, o Orçamento
será sempre um joguete na mão dos financistas e
amigos do Planalto. Lembro que com as eleições mu
nicipais deste ano vai haver uma inundação de recur
sos eleitoreiros por conta de dinheiro que está sendo
deixado de aplicar nas áreas sociais ou no repasse
aos estados e municipios.

A prova de que esta reserva está sendo feito de
forma inconstitucional, é que o Executivo está fazen
do incidir o desconto de 20% da DRU sobre o total ar
recadado pela CPMF. Como os recursos da CPMF
são destinados à Previdência Social e à saúde, essas
duas áreas perdem juntas R$3,433 bilhões sobre
uma arrecadação prevista de R$17,166 bilhões. To
dos os Deputados e Senadores sabem que esta é
uma violência constitucional, mas a maioria governis
ta finge que não é com ela. É bom que se diga que a
DRU corta 20% de todas as receitas, tomando a parte
já tão pequena de estados e municfpios.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS ... ~p. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, comunico a V. ExIl e
aos nobres pares que estou apresentan.Qo projeto de
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lei que altera a Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996,
restringindo propaganGla de bebida alcoólica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Giovanni Queiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, não trago nenhum dado novo, nada que
esta Casa desconheça em termos de Orçamento.
Essa tem sido uma peça discutida durante todo o ano,
não só na sua elaboração, mas nas diversas fases,
como se discutem, por exemplo, o PPA este ano e a
LDO todo ano. Depois da discussão e votação do
Orçamento, começa a discussão sobre sua execução
e há uma correria danada de parlamentares atrás de
parcos recursos para levar aos estados.

Faço aqui apenas mais um registro desse Orça
mento anárquico encaminhado pelo Executivo ao
Congresso Nacional, que também sai anarquizado
daqui pela ação do Parlamento. Lamentavelmente, o
Parlamento não tem correspondido na correção das
grotescas distorções do Orçamento encaminhado
pelo Executivo, não tem tido poder para corrigir as
agressivas distorções na distribuição dos recursos
fiscais e de contribuição da União.

Sr. Presidente, mesmo militando na Oposição e
sabendo que, historicamente, o Orçamento é uma
peça de ficção, não me move o sentimento de des
confiança dos tecnocratas que elaboram a proposta
enviada ao Congresso. Eles são orientados politica
mente para isso. Com essa visão poHtica, em nome
da representatividade, da legitimidade do Congresso
Nacional, me debruço nessa tarefa, ano após ano, de
examinar a peça orçamentária ao lado de outros inte
grantes da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. É com essa visão política,
com esse sentimento de guardião da coisa pública
que trago alguns dados para o exame, para a avalía
ção e, tomara, para a indignação de todos os Srs. De
putados.

Peço Iícença aos nobres pares para uma breve
retrospectiva. No ano passado, com nosso voto con
tra, o Congresso Nacional aprovou a prorrogação do
FEF - Fundo de Estabilização Fiscal, rebatizado
com o nome de DRU - Desvinculação das Receitas
da União. Mesmo diante de uma decisão da maioria
dos Governadores e do pronunciamento de lideran
ças governistas nesta Casa de que não haveria pror
rogação do FEF a qualquer preço, como sempre, pre
valeceu a subserviência, e a prorrogação deu-se e
houve a entrega. O Congresso Nacional, que nunca
recusou nada a este Governo, reiterou seu endosso a

uma violência contra o princípio federativo. E os De
putados e Senadores, que aqui se gabam de defen
der seus Estados e Municfpios, aprovaram o assalto a
20% de todas as receitas de impostos e de contribui
ções. A DRU este ano - só este ano - soma 41,5 bi
lhões.

Mas, Sr. Presidente, não é apenas uma monta
nha de dinheiro que deixa de ir para os estados e mu
nicípios, que assalta o orçamento da saúde e da edu
cação, como farei questão de provar aqui em outro
pronunciamento. A DRU corrói também o orçamento
da Seguridade Social, transferindo para o Orçamento
Fiscal nada menos que 12,8 bilhões de reais.

É preciso que os brasileiros saibam que sem
esse perverso mecanismo de apropriação inconstitu
cional de recursos da Seguridade Social, o orçamen
to da Previdência este ano seria superavitário em
121,5 milhões de reais. Isso mesmo: apesar da-in
conseql.lente e impatriótica campanha que o Governo
faz contra a Previdência, o maior patrimônio do traba
lhador brasileiro, seu orçamento para 2000 teria um
superávit de 121,5 milhões, que é a diferença da arre
cadação de 61,1 bilhões para uma despesa de 60,9
bilhões de reais. Estão sacando contra a Previdência
Social para deixá-Ia inerte e para passar a idéia para
a opinião pública de que a Previdência está deficitá
ria.

Mas vejamos como se opera esse verdadeiro vl
rus das finanças públicas, aprovado e renovado aqui
por este Parlamento. Ainda no ano passado, quando
a Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi
nanceira teve sua vigência prorrogada e sua alfquota
aumentada em 90% - de 0,20% para 0,38% - por
este Congresso Nacional, ficou explícito no § 2" do
art. 75 daquela emenda constitucional que "o resulta
do do aumento da arrecadação decorrente da altera
ção da alfquota, nos exercícios financeiros de 1999,
2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdên
cia Social".

Assim, a Previdência Social dividiria com a saú
de os 17,166 bilhões de reais projetados para arreca
dação da CPMF, ficando com 8,131 bilhões para a sa
úde, contra 9,035 bilhões destinados à saúde. Mas,
num gesto caracterlstico de quem se acostumou a
rasgar impunemente a Constituição e desrespeitar a
soberania desta Casa, em sua proposta orçamentá
ria, o Governo faz incidir a DRU, ou seja, os 20% de
desvinculação, sobre a receita total da CPMF. Portan
to, a receita da CPMF que seria de R$17,166 bilhões
cai para R$13,733 bilhões. São R$3,433 bilhões to
madas de duas áreas vitais para os brasileiros, espe-
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cialmente para a população mais sofrida que depen
de exclusivamente da saúde pública e do mínimo que
a Previdência lhes pode oferecer. Dinheiro que está
bem claro na proposta orçamentária, vai ser integral
mente destinado ao pagamento de juros e outros en
cargos da dívida pública.

São esses os fatos, ilustrado por apenas uma
fração, mas que dão uma amostra do que a DRU e
outros artifícios da tecnoburocracia a serviço do siste
ma financeiro podem fazer contra o Orçamento Geral
da União. Fica flagrante que este mecanismo usurpa
receitas, desvia recursos dos gastos com setores vi
tais, violando sistematicamente o texto constitucional.
Basta uma breve olhada na biografia dos principais
nomes da equipe de Governo para saber que essa
gente está toda a serviço do grande capital nacional e
estrangeiro e por isso mesmo faz do Orçamento sua
oficina de maldades, como dizia sempre orgulhoso o
ex-Presidente do Banco Central, Gustavo Franco,
quando ainda fazia parte desse privilegiado e suspei
to grupo.

Essa gente, na qual incluímos o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, como um dos artlfices prin
cipais desta entrega total de soberania a organismos
como o Fundo Monetário Internacional e o Banco
Mundial, pagou as despesas com juros em 1994 em
torno de R$ 9,6 bilhões e este ano vai pagar R$78 bi
lhões - um aumento de 712%. Gente que engana os
brasileiros com falsos ajustes fiscais, quando na ver
dade o que busca é garantir todos os recursos para a
especulação financeira. E que competência tem essa
gente para isso! Graças às taxas de juros obscenas e
suicidas, as mais altas do planeta, conseguiu fazer de
uma dívida pública federal interna de R$60 bilhões
em dezembro de 1994 uma montanha de R$467 bi
lhões em dezembro de 1999 - significando um au
mento de 678%.

Tudo é superlativo neste Governo quando se
trata de especulação, de garantias para o capital fi
nanceiro especulativo, mas tudo se torna mesquinho
quando se trata de garantir um mínimo para aliviar a
profunda, injusta e por isso mesmo mais desumana
miséria que atinge quase 100 milhões de brasileiros.

a SR. DR. HELENa (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, não podíamos deixar de manifestar,
desta tribuna, nossa satisfação pela eficiente atuação
do Ministério da Saúde do Governo Fernando Henri
que, que vem dando mostras de um profundo engaja
mento na realidade social do País. São vários progra
mas simultâneos, cuja pertinência tem sido responsá-

vel por uma efetiva melhoria dá qualidade do atendi
mento em saúde no Brasil.

Apenas nos últimos meses, o setor apresentou
progressos altamente significativos, sob diversos as
pectos, destacando-se, em primeiro lugar, a chamada
Lei dos Genéricos que, já devidamente regulamenta
da, deverá influenciar, significativamente, a queda no
preço dos medicamentos, com imenso benefício para
os consumidores de baixa renda. Já estão à disposi
ção, no mercado, alguns medicamentos genéricos,
cuja bioequivalência em termos terapêuticos possibi
lita a opção do paciente em função do preço.

Merece menção, ainda, o esforço eficiente e
imediato com que se intensificou acampanha de vaci
nação contra a febre amarela, a cargo da Fundação
Nacional de Saúde, com o objetivo de atingir todos os
brasileiras maiores de seis meses de idade, sobretu
do na AmazOnia Legal, onde a doença ocorre de for
ma permanente. Simultaneamente, trabalha-se no
sentido de melhorar a qualidade dos serviços de vigi
lancia epidemiológica em todos os Estados onde se
registraram casos da doença nos últimos dez anos.

Outro programa que merece destaque, embora
não tenha merecido tanta atenção da mídia, é o Pro
grama de Infra-Estrutura Física e Organizacional da
Hemorrede, integrante do Programa Nacional de
Sangue e Hemoderivados. Por meio do reequipa
menta de todos os hemocentros, pretende-se garantir
capacidade total às unidades hemoteràpicas do País
e qualidade máxima do material coletado, com total
segurança do doador e do receptor.

Outro aspecto extremamente positivo da atual
gestão diz respeito ao controle dos planos e seguros
de saúde, pela recém-criada Agência Nacional de Sa
úde Suplementar. Autarquia do Ministério da Saúde,
intensifica a vigilância sobre um mercado que até
pouco tempo trabalhava sem qualquer regulamenta
ção. Para facilitar a vida do consumidor e evitar os
abusos praticados no setor, a Agência tem poder de
determinar as características dos contratos, avaliar a
capacidade técnica das empresas e o cumprimento
dos compromissos com o consumidor. Trata-se, sem
dúvida, de um grande avanço que oferece muito mais
segurança a todos os segurados, que passam a con
tar com a proteção do Estado nos contratos celebra-
dos. .

Também vale a pena mencionar o p~ograma de
atendimento à gestante de alto-risco, queyem aten
dendo, cada vez com mais eficiência, os ~uase três
milhões de mulheres que procuram o SUS:êom algum
tipo de complicação na gravidez. Com a~tnoderniza-
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Çao das unidades especiais, treinamento de pessoal
e criaçao de centrais para gerenciamento para de
manda de leitos, pretende-se inaugurar uma nova
etapa no atendimento às gestantes, com reforço de
tCldos os hospitais hoje incorporados ao sistema.
Entre as medidas em implantaçao, destaca-se a or
ganizaçao de comitês de mortalidade materna e neo
natal, em todas as unidades de referência, com a fina
lidade de identificar, investigar e analisar os óbitos,
para apontar medidas de intervenção.

Finalmente, e entre tantas outras atividades dig
nas de menção, gostaríamos de ressaltar o Programa
de Urgência e Emergência, que organizou e consoli
dou um sistema de referência hospitalar na assistên
cia a acidentados, vítimas de violência e acometidos
de mal súbito. Aprovando cerca de 133 milhões de re
ais para as Secretarias Estaduais de saúde, o Gover
no Federal responde ao fato de que a maioria das
mortes registradas no País, consideradas as diversas
causas de óbito, decorre de acidentes de trânsito e
atos de violência, o que exige, assim, a capacitação
máxima das unidades de atendimento de emergên
cia. No total, o Governo pretende investir 370 milhões
de reais para aquisição de equipamentos, reforma e
modernização das unidades mencionadas.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, não po
demos deixar de cumprimentar o Ministro da Saúde,
cuja atuação vem-se destacando pela presteza e efi
ciência com que se debruça sobre as questões de sa
úde no Pais. Seja em aspectos conjunturais, seja em
aspectos emergenciais, o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso tem-se mostrado atento
aos problemas do setor, sempre beneficiando o con
junto da população, especialmente as camadas mais
necessitadas. Nessa medida, já podemos contar com
uma nova realidade em termos de atendimento à saú
de no Brasil, compatlvel com todo nosso esforço de
democracia social, justiça e modernização.

Era que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SFS e Srs.
Deputados, esta semana, duas revistas nacionais tra
zem em sua capa o problema da corrupção em nosso
Pais. Realmente, o principal problema causador da
miséria e da vergonha nacional, como disse Edson
Arantes do Nascimento, o famoso Pelé, é a corrup
ção. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo que
aponta que -se houvesse uma redução de somente
10% da corrupção que grassa em nosso País durante
vinte anos" isso iria gerar um acréscimo em renda per

capita de 3.600 dólares, algo em torno de 50 bilhões
em vinte anos. Esses 50 bilhões, em vinte anos, é o
dinheiro que falta para a educação, para a saúde,
para a segurança pública, para dar ao trabalhador o
melhor transporte e por ai afora.

Quero também ressaltar que algo está sendo fe
ito de bom em meu Estado, o Rio de Janeiro. No meio
de todas essas denúncias, vislumbro algo bom que
deveria ser imitado pelo Governo Federal: a distribui
ção de cestas básicas.

Sabemos que normalmente a distribuiçao da
cestas básicas, tanto pelo Governo Federal como pe
los Governos de vários Estados, envolve grande cor
rupção seja na compra, na armazenagem, na distri
buição de alimentos. Para administrar essa distribui
ção, gasta-se muito dinheiro até chegar a cesta bási
ca ao pobre necessitado.

O Governador Anthony Garotinho - o meu par
tido não faz parte do seu Governo nem possui cargos
- está fazendo algo louvável, bom e que deveria ser
imitado por outros Governadores e pelo próprio Go
verno Federal: é o cheque-cidadão e a cesta de ali
mentos.

O Governador listou 30 mil pessoas pobres no
Estado e está dando, todos os meses, 30 mil cheques
nominais, com os quais as pessoas vão ao supermer
cado, valorizam-se como cidadãos e levam seus fi
lhos para comprar alimentos no valor de 100 reais.
Esse dinheiro é dado no caixa. Não em espécie, por
que ninguém lida com dinheiro. AI é que está o fim da
corrupção. Não há mais grandes galpões para arma
zenar, caminhões para transportar, ninguém para dis
tribuir. É direto do Tesouro para o pobre, que vai lá no
caixa do supermercado, paga com o cheque, que é
nominal, comprova, com a carteira de identidade que
ele é a pessoa do cheque, e esse dinheiro é descon
tado pelo comerciante que vende, pelo supermerca
do, diretamente no ICMS. Isso é um avanço contra a
corrupção.

O Governo Federal, que distribui milhões e mi
lhões de reais, todos os meses, em cestas básicas,
deveria acabar com essa distribuição e instituir o che
que-cidadão. Por quê? Porque aí não haveria arma
zenamento, transporte, fiscalização, os ratos não co
meriam os alimentos e não seriam entregues alimen
tos perecíveis, de má qualidade. O cidadão iria na
prateleira e compraria o mesmo feijão que qualquer
dona de casa compra.

Eu acho que isso é um avanço. Como a revista
fala que a corrupção é um grande mal em nosso Pais,
esse cheque-cidadão acabou com uma cadeia de
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corrupção, de roubalheira, do que de errado havia na
distribuição de alimentos. Ele vai do Tesouro ou da
Secretaria de Fazenda - e pode ser distribuído pela
Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pelos Correi
os - diretamente à família que vai ser beneficiada.

Que Deus abençoe o Brasil.
Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
convocar os Srs. Deputados para virem oa plenário.
Vamos começar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Marcos Afonso.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, te
nho acompanhado a preocupação de V. Ex'- em fazer
com que nossa Casa entre em sinergia, em equilíbrio,
com a sociedade brasileira.

Amanhã estarão aqui, na Câmara dos Deputa
dos, 1.500 índios, representando 200 nações, das
215 que existem em nosso País. É emblemática essa
visita dos índios à nossa Casa, à ante-sala do que se
convenciona chamar descobrimento deste Pais ou
encontro de povos.

Nesse sentido, Sr. Presidente, achamos muito
oportuna a possibilidade de colocarmos em votação o
Estatuto das Sociedades Indígenas, que há seis anos
tramita nesta Casa. Não há momento melhor do que
este, não há resposta ou sinergia maior do que esta
para mostrar, numa data tão importante como esta,
que a nossa Casa está refletindo os interesses não
apenas das naçOes indígenas, mas do povo brasilei
ro.

Aproveito para trazer uma pesquisa inédita feita
por dois institutos muito sérios, o Ibope e o Instituto
Socioambiental, que é uma entidade
não-governamental muito respeitada em nosso Pais
e que aferiu o que os brasileiros pensam dos índios.
Quer dizer, pela primeira vez na nossa hist6ria, foi fei
ta uma pesquisa nesse sentido.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vejamos
alguns resultados: 88% dos brasileiros concordam
que os índios conservam a natureza e vivem em har
monia com ela; 78% têm interesse no futuro dos índi
os brasileiros, o que mostra que a discussão acerca
das nações indlgenas não está circunscrita apenas a
um determinado ambiente, mas a sociedade brasilei
ra também está interessada nisso; 93% dos brasilei
ros concordam que a educação dada aos índios deve
respeitar seus valores e a sua cultura; 92% do povo
brasileiro concorda que os índios devem continuar vi-

vendo na selva, de acordo com os seus costumes'
59% de nossa população discorda da falsa idéi~
apregoada de que os índios são violentos e perigo
sos; 81 % do povo brasileiro acha que os índios não
são preguiçosos e que apenas encaram o trabalho de
forma diferente de n6s, os "civilizados" - entre as
pas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ibope
e o Instituto Socioambiental fizeram a seguinte per
gunta ao povo brasileiro: "Na sua opinião, qual o prin
cipal problema que afeta os índios brasileiros atual
mente?" O nosso povo observa que a invasão de ter
ras indígenas pelos brancos é o principal problema; o
segundo é o desrespeito aos valores e à cultura indí
gena; e o terceiro são as doenças que os índios pe
gam dos brancos. A pesquisa do Instituto Socioambi
ental e do Ibope aponta que metade dos brasileiros
consideram que a quantidade de terra que hoje os ín
dios possuem está na medida certa; a outra metade
acha que é pouca terra. Não tenho tempo para deta
lhar essa pesquisa, que é emblemática, mas ela mos
tra que hoje há uma sintonia da sociedade brasileira
com os reclamos das nações indígenas.

Fazemos um apelo às Lideranças de todos os
partidos e à Presidência da nossa Casa - tenho cer
teza de que V. ExA, Sr. Presidente, que já nos recebeu
em seu gabinete várias vezes, é sensível ao assunto
- para que possamos colocar em votação o Estatuto
das Sociedades Indígenas, a fim de que ele passe
pela nossa Casa e chegue ao Senado. Dessa forma,
faremos o nosso dever de casa. Amanhã aqui eles
estarão não apenas para falar dos seus problemas,
mas também para receber uma resposta concreta so
bre o assunto. Faço este apelo independentemente
de partido e de ideologia. Que amanhã, quinta-feira,
ao recebermos 1.500 representantes de 200 naçOes
indígenas, possamos dizer que a Câmara dos Depu
tados, nos 500 anos de encontro dos povos, está sen
sível a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo di
zer a V. ExA, nobre Deputado, que ontem, na reunião
dos LIderes, estipulamos que amanhã - espero que
votemos a reforma do Judiciário hoje -, pela manhã,
votaríamos não s6 um recurso pendente de decisão
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
como também a matéria mencionada por V. Ex·

O SR. MARCOS AFONSO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun
cia oseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. De
putados, de há muito o Rio de Janeiro - ex-Capital da
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República e vitrine do Pais _ convive com intrigas palaci
anas, independentemente dos partidos que dão susten
tação polltica ao Governador, da eficiência de sua admi
nistração ou de sua crendice religiosa.

Não se constituiu, por conseguinte, em fato inu
sitado a revista Veja, edição desta semana, publicar
que "nos últimos trinta dias, gente que compõe a equi
pe do Governador Anthony Garotinho, do Rio de Ja
neiro, já foi acusada de corrupção na polícia, de assi
nar contratos sem licitação na área de informática, de
favorecer empresas em concorrências públicas e de
misturar interesses e atividades privadas com cargos
públicos".

Posso afirmar, sem medo de errar, que a popu
lação do meu Estado, o Rio de Janeiro, e, principal
mente, a comunidade dos municípios que compõem
a Região dos Lagos estão aprovando a administração
Garotinho.

Como estadista, o Governador tem procurado
amparar os municípios, auxiliando-os na realização
de obras através da formulação de convênios com as
Prefeituras, indistintamente, sem olhar a cor partidá
ria deste ou daquele Prefeito.

Outra medida simpática, popular e de repercus
são é a prestação de contas que apresenta semanal
mente através de uma cadeia de rádio, pela qual dia
loga com os cidadãos. O povo gosta, o povo aplaude.

De repente, vê-se diante de insubordinação de
seus auxiliares. Decide com autoridade. logo após,
denúncias de corrupção no primeiro escalão. Mais
uma vez, busca solucionar o problema.

O que não compreendo é que, no momento difí
cil por que passa sua administração, no momento em
que mais necessita de apoio e aconselhamento, o co
ligado Partido dos Trabalhadores, integrante do Go
verno através da vice-governadoria, simplesmente
resolve abandonar a missão, como se fosse simples
uma retirada. O PT só poderá considerar-se fora do
Governo, efetivamente, se determinar a renúncia da
Vice-Governadora, eleita que foi pelo voto popular.
Caso contrário, deverá arcar com as conseqüências,
por piores que sejam, dos resultados da administra
ção do Estado. Por essas e outras é que continuo afir
mando que o PT ainda não aprendeu a ser governo.

Em casos semelhantes, Sr. Presidente e nobres
colegas, eu, que acredito na lisura pessoal do Gover
nador do meu Estado, creio que a colocação dos car
gos à disposição é a decisão mais correta que qual
quer assessor acusado de irregularidades pode to-
mar. .

Por isso, entendo e parabenizo a atitude daque
les que se afastaram dos cargos para que as denúnci
as fossem apuradas e apelo aos remanescentes, sob
cujas cabeças pesam ainda algumas acusações,
para que adotem procedimento idêntico.

Dessa forma, seria conveniente que os Srs. Luiz
Rogério Magalhães, Secretário-Executivo do Gabine
te; Jonas Lopes de Carvalho, Chefe do Gabinete Ci
vil; e Hugo Leal, Secretário de Administração, denun
ciados por improbidade administrativa, afastas
sem-se das suas funções, a fim de permitir o máximo
de autonomia ao Chefe do Executivo nas diligências
que esclarecerão a verdade dos fatos.

Reafirmo minha fé na capacidade do Governa
dor Anthony Garotinho em dar a volta por cima e mos
trar ao povo carioca-fluminense que seu governo está
voltado para o cidadão, através da realização de
obras de interesse comunitário.

Sr. Governador, vá em frente, pois as crises po
liticas fazem parte do contexto do administrador pú
blico.

Procure outras alianças partidárias, mais fiéis,
mais amigas, mais colaboradoras.

Por fim, quero parabenizá-lo pela lembrança do
nome desse grande brasileiro, desse fnclito magistra
do que V. Exll escolheu para dirigir a Secretaria Esta
dual de Justiça - Dr. João Luiz Duboc Pinaud.

Vá em frente, Governador, não desanime. Sem
luta não há vitória.

Boa sorte.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pre

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados, gostaria de manifestar meu apoio à
decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço de aumentar os limites para fi
nanciamentos feitos pela Caixa Econômica Federal
com seus recursos.

A decisão é acertada, pois indica a preocupação
do Governo com o equacionamento do que, talvez,
seja o mais grave problema social do País: a falta de
moradias.

A mudança introduzida pelo Conselho do FGTS
aumentou de R$38 mil para R$40 mil o limite para fi
nanciamento através de Carta de Crédito Individual e
de R$46 mil para R$SO,4 mil o limite para a Carta de
Crédito Associativo. Além disso, foram aprovados os
orçamentos de R$2,7 bilhões para os financiamentos
imobiliários e de R$600 milhões para obras de sanea-
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mento, O que deve permitir a realização de cerca de
170 mil contratos imobiliários para este ano.

A experiência tem mostrado que o financiamen
to direto para os mutuários que desejam construir
suas casas em terrenos próprios tem ampla repercus
são na classe média. Grande parte do consumo de
materiais de construçao tem tido esse objetivo, práti
ca que deve se multiplicar com o surgimento de mate
riais alternativos, que barateiam as casas populares.

As cooperativas também têm produzido exce
lentes resultados e estao sendo estimuladas pelo Go
verno de forma correta, pois há redução de custos e
melhor aproveitamento dos equipamentos. A própria
compra dos materiais, feita em grande escala, permi
te que os associados tenham maior poder de negoci
ação, que se traduz em preços menores e melhores
prazos de pagamento.

A utilizaçao criteriosa dos recursos da Caixa
Econômica Federal é um dos melhores instrumentos
de que dispõe o Governo para interferir positivamente
na área social. A instituição que, no ano passado,
teve lucro Irquido de R$394 milhões, conseguiu exce
lentes resultados no primeiro bimestre deste ano,
quando foram financiados 36.697 imóveis, o dobro do
realizado no mesmo perrodo do ano passado.

Levando-se em conta que, para cada R$1 mi
lhão aplicados em habitação, são criados 161 postos
de trabalho - segundo o Instituto Brasileiro de De
senvolvimento Integrado -, então, mantida a propor
ção dos R$607 milhões aplicados pela Caixa neste
primeiro bimestre, até o final do ano sen~o criados
cerca de um milhão de postos de trabalho.

Todos esses dados indicam a importância de se
continuar com a política de financiamento de novos
imóveis, seja por cartas de crédito individual, seja
através do cooperativismo. Além de atacar um dos
pontos mais vulneráveis da estrutura social brasileira,
o estimulo ao setor habitacional proporciona a cria
ção de emprego e renda para os segmentos de mais
baixa renda, justamente aqueles mais atingidos pela
liberação econômica e pelos ajustes financeiros im
postos ao Pars.

É imprescindível, portanto, que o Governo apro
veite a oportunidade para baixar as taxas de juros e,
com isso, utilize a folga de caixa do lado financeiro
para injetar mais recursos na área de habitação.

O FGTS e a Caixa Econômica sêo dois pontos
de apoio importantíssimos para os programas sociais
e devem ser utilizados para devolver à população os
recursos que foram arrecadados através de seu tra
balho.

Sr. Presidente, peço a publicação do meu~ p'r'o
nunciamento nos meios de comunicação da Casa.'

Obrigado. ,
O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB ::.. PB.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras
e Srs. Deputados, a angústia e a ansiedàde vêm cau
sando temor à população dos municrpios do Cariripa,;
raibano. As precipitações pluviométricas verificadas
naquela região nos meses de janeiro e fevereiro des
te ano trouxeram uma expectativa razoável de colHei:
ta, o que gerou entre os órgãos do Governo Federal,a
idéia de suspender as Frentes Produtivas de Ttaba-
lho, no final do corrente mês. ' ,

Porém, no mês de março, quando em anos nor
mais ocorrem as precipitações pluviométricas ql)e de
finem o inverno, não choveu na referida região, pro
vocando perdas nas plantaçOes e novamente ali se
caracterizando uma "seca verde".' .

é imbuído de tamanha preocupação, Sr. Prf(!si
dente, que apelo ao Governo Federál e aos órgãos
competentes para que revejam a perspectiva de sus
pensão das Frentes Produtivas de Trabalho. Precisa
mos que as obras ali desenvolvidas tenham continui
dade, até que sejam encontradas alternativas definiti
vas para o restabelecimento econOmico e ocupação
do nosso povo, uma vez que é dessa ajuda governa
mental, e apenas dela, que o povo sofrido de nossa re
gião vem garantindo a parca refeição de todos os dias.

Outro assunto, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu
tados, traz-me' a esta tribuna. O Senado Federal
aprovou ontem o Projeto de Lei de Responsabilidade
Fiscal. Oportunamente, também ontem, o jo'rnal Diá
rio da Borborema, do meu Estado, a Pararba, publi
cou o editorial intitulado "lrresponsabil1dade". Assim o
denominou o jornalista para chamar a atenção para a
necessidade urgente da aprovação do referido proje
to de lei conforme os conceitos originais, uma vez que
as emendas apresentadas ao longo de sua tramita
ção lentamente o descaracterizam.

Embora assim sendo, o Projeto de Lei de Res
ponsabilidade Fiscal é essencial à organizaçao da
gestão pública, pois sua existência, diz o arti~o', ~ ó
reconhecimento de uma anormalidade". IfNormal é
gastar segundo o orçamento. Anormal é 'extrapolaros
limites·. ' ,

E é nessa perspectiva que desejo acostar-hie
ao povo dessa Nação no sentido de ver, com a maiOr
brevidade possivel, a aprovação desse,projeto de rei:

Nessa perspectiva também; desejo incorpOrar d
editorial a que me referi ao meu pronuncia'mento.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O Ó'RADOR:
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EDITORIAL

Irresponsabilidade

O projeto de lei de responsabilidade fiscal é re
dundante. Todo o administrador público tem, ou deve
ter, a responsabilLdade de executar o orçamento den
tro dos parâmetros determinados pelos técnicos. Se é
possível gastar dezj :\ é 'inviável programar onze.
Óbvio. Mas nem :sempre se percebe o que está es
candalosamente colocado diante dos olhos. Talvez
por essa razão, o governo tenha enviado ao Congres
so o projeto da lei que;'limita a ação de seus executi
vos.

O texto trata sobre o que já se conhece. Os ge
rentes e administradore-s devem se conter dentro dos
limites orçamentários. É proibido gastar mais do que
se arrecada. É inviávelconceder aumentos para fun
cionários sem prever aí; fontes de financiamento. E
iniciar obras sem que haja previsão de recursos. É
chover no molhado. Qualqúer dona de casa conhece
essas normas de vida. Eos homens que administram
residências ou empresãs também as têm em conta.

Empresas ou pesspas quando gastam mais do
que possuem entram em processo falimentar. São
obrigados a vender bens para cobrir prejuízos. O fun
damentai, portanto, é reponhecer limites e viver den
tro do espaço que lhe é outorgado pelas facilidades
ou dificuldades ficais. Não há mistério algum na pro
posta. A existência de um projeto de lei que trata da
responsabilidade fiscal é o reconhecimento de uma
anormalidade. Normal é' gastar segundo o orçamen
to. Anormal é extrapolaras limites. O projeto está na
Câmara para ser discutfdo e aprovado. Vem receben
do emendas que lentamente o descaracterizam. Den
tro em breve, a continuar nesse ritmo, será a lei da ir
responsabilidade fiscal. No texto original havia pena
de prisão para prefeitos inadimplentes ou para os que
cometeram exageros na contratação de dívidas. Um
eficiente lobby está trabalhado e pressionando parla
mentares para acabar com a pena de prisão e perda
de mandato. O objetivo é transformar a pena em muI
ta pecuniária.

Os lobistps também tratam de retardar ao máxi
mo a votação do texto. O plano é evitar que a lei de
responsabilidade fiscal entre em vigor em curto prazo
e alcance os prefeitos que serão eleitos neste ano.
São duas estratégias: uma reduzir as penas a meras
multas, que serão objeto de intermináveis recursos
judiciais. DificiJmente algum irresponsável fiscal pa
gará. A segunda linha de trabalho é retardar ao infini
to a votação do projeto.

A atuação de alguns espert~s "J:rao2;ha & recu
peração econômica do país. !rres;:.~ .•sc:ollh:laJe fiscal
chama inflação de volta. O descontrol~ financeiro :::ria
o campo de cultura para vit:eJa"':iI cúrru;:;r:,:o .~ todos
os níveis. Dificulta a transparênciél. Cuem trabãlha a
favor da irresponsabilidade fiscal sâo a<.::~nte5 do sub
desenvolvimento, do atraso e de r.cnservadorismo.
Não reconhecem limites institucionais nem precaitos
legais. Apostam nas próprias carreiras a despeito dos
prejuízos que oCé:lsionam. A lei de responsabilidade
fiscal precisa ser aprovada com os conceitos originElls
e no menor prazo possível. É o que a Nação espero.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer este registro em nome da Liderança do PT. Ha
víamos conversado com V. Exll desde a semana pas
sada - não sei se V. Exll se recorda -, quando apre
sentamos a proposta de que fizéssemos, na quar
ta-feira, um dia mais esticado, podemos assim dizer,
com o objetivo de vencer os destaques da reforma do
Judiciário.

Hoje pela manhã, com a suspensão dos traba
lhos, conversamos de novo com V. Exll sobre a pers
pectiva de voltarmos às 15h ou 15h30min para dar
início à Ordem do Dia. Na saída do plenário, conver
samos também com o Secretário da Mesa, Dr. Mozart,
por conta de uma prática regimental, que é a exigência
de nova abertura, portanto, de nova marcação de pre
sença no painel, visto que havia um interstício relativa
mente grande entre uma sessão que se encerrou ea ex
traordinária que estava sendo convocada para a tarde.
Com essa compreensão conversamos com a Mesa.

A partir da percepção de que isso seria cobrado
no plenário, o próprio Secretário da Mesa resolveu, já
na·abertura dos trabalhos, fechar o painel anterior e
abrir um novo, com marcação de presença.

O Secretário, inclusive a pedido de V. Ex'I, conver
sou com a Liderança e resolvemos ceder à sugestão de
V. ExJl no sentido de que o último painel, da votação en
cerrada pela manhã, fosse restabelecido, permitindo as
sim que iniciássemos imediatamente a Ordem do Dia.

Mas deixo claro, Sr. Presidente, que se trata de
um acordo, para que não fixemos precedentes. No fu
turo, queremos continuar a utilizar esse expediente
regimental. Em determinados momentos, a tática da
obstrução é mais do que salutar e correta no Parla
mento, pois permite odebate de certas matérias, visto
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que, do ponto de vista numérico, não há número ex
pressivo de Deputados para a votação.

Portanto, a reabertura do painel tem nossa aqui
escência, deixando muito claro, até para não pairar
nenhuma dúvida, que nós, do Partido dos Trabalha
dores, nesse particu lar representados pelo Deputado
Marcelo Déda e por outros membros, estamos contri
buindo para a discussão da reforma do Judiciário. Fi
zemos um esforço para que a matéria fosse vencida,
para permitir a esta Casa apreciar a reforma tributária
e outros pontos, entendendo a importância e a neces
sidade de um processo mais acelerado que nos tor
nasse capazes de discutir outras matérias. Nesse
sentido, Sr. Presidente, concordamos com a reaber
tura do painel, fazendo esse registro.

Quero insistir que somos parceiros nessa dis
cussão da agilidade. Portanto, não podemos receber
nenhuma acusação de que estarlamos tentando obs
truir ou criar obstáculos para o debate da reforma do
Judiciário.

Se alguém imaginou essa hipótese, eu diria que
até em pensamento, estaria redondamente equivoca
do, e espero que esse equivoco seja restabelecido no
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência agradece a V. ExA e deixa claros dois pontos:
primeiro, a reabertura do painel com o quorum anteri
or não se constituirá em precedente, sendo certo que
assim se procederá toda vez que mediar entre uma
sessão e outra pelo menos o prazo de uma hora; se
gundo, quando a convocação extraordinária for ime
diatamente subseqüente à sessão anterior, natural
mente que o painel se manterá.

Portanto, agradeço a colaboração de V. Ex· e a
irmanação na tentativa de votarmos definitivamente o
relatório tão bem encaminhado e conduzido pela Re
latora Zulaiê Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Bittencourt.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Deputados, as pesquisas de opinião são
unânimes em demonstrar a queda de popularidade
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que a
cada dia que passa vai sendo mais e mais rejeitado
pela população brasileira.

Pesquisa realizada pelo instituto Vox Populi, em
março, registrou aumento da avaliação negativa do
Governo. Somadas, as opiniões "ruim" e "péssimo"
atingiram 49%, em fevereiro, contra 43% em janeiro.

A avaliação positiva manteve-se inalterada em 16% e
a avaliação "regular" caiu de 40% para 33%.

O Presidente do Vox Populi atribui o mau resul
tado ao desemprego e à discussão sobre o salário ml
nimo. Mas essa é uma avaliação conjuntural, que se
preocupa em identificar oscilações pontuais.

Na verdade, há muito tempo as pesquisas de
opinião indicam uma forte rejeição ao Governo, que
apenas tenta, sem êxito, criar fatos novos para dourar
a pllula da estagnação econômica que vem impondo
ao Pais, em nome de um equilíbrio contábil engen
drado para satisfazer o apetite dos especuladores.

A impopularidade de FHC deve-se, sobretudo,
ao desprezo que ele vem manifestando em relação
às questões sociais. A população está decepcionada
com o Presidente, pois esperava que S. ExA cumpris
se as promessas de campanha e lutasse para defen
der os interesses dos trabalhadores.

Em vez disso, S. ExA esqueceu as promessas
que fez, com a mão aberta, mostrando com os dedos
as áreas sociais que iria priorizar. Esqueceu que a
mão erguida é um slmbolo universal de paz e confian
ça, gesto de quem acredita na negociação e no acor
do. Trair esse gesto é o mesmo que trair a própria pa
lavra, dada em compromisso firmado entre pessoas
honradas.

O povo sente-se iludido e traldo pelo Governo.
Não é agradável dizer isso, mas é a verdade. Infeliz
mente. Quando o Plano Real conseguiu controlar a
inflação, a sociedade acreditou no Presidente. Acre
ditou que S. ExA não repetiria o triste espetáculo de
outros governantes, que, no poder, desprezam o
povo que antes diziam amar e respeitar.

Mas o Sr. Fernando Henrique Cardoso parece
que se deixou embalar pelos êxitos momentâneos do
real e se acomodou às vantagens do poder. Agora, o
que se vê é um País em que emprego virou artigo de
luxo, quase uma raridade, e os salários são cada dia
menores.

O povo brasileiro está cansado de estagnação,
de miséria e de exclusão social. Temos imensas ri
quezas e uma força de trabalho disposta e maleável.
Basta saber utilizá-Ias e colheremos os frutos da
prosperidade e da harmonia.

O Brasil quer crescer e não aceita mais que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso e seu Gover
no se curvem às exigências do capital estrangeiro e
submetam o destino nacional às conveniências da
especulação financeira sem limites.

Todos os dias lemos na imprensa notrcias de
que foram feitos cortes no orçamento da área social
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em nome do pagamento de juros e do subsídio ao ca
pital estrangeiro. e ao sistema financeiro. aproprio
BNDES é um exemplo dessa distorção, pois esque
ceu quase inteiramente que é um banco de desenvol
vimento social. ,

a Presidente esqueceu o povo e por isso está
sendo desprezado por ele. Essa é a realidade indis
cutível das pesquisas de opinião feitas no Brasil.

Sr. Presidente, passo agora a abordar outro as
sunto. a jornalista Walmir Florêncio de Alencar, estu
dioso dos problemas brasileiros, publicou interessan
te artigo na edição do dia 5 deste mês do Diário da
Manhã, importante órgão de imprensa que se edita
em Goiânia, lembrando alguns projetos oficiais sem
pre discutidos, mas não executados. São projetos de
muita relevância para o desenvolvimento do País,
que abrangem algumas de nossa áreas territoriais, os
quais são ou devem ser considerados braços fortes
para ampliar a expansão econômica e social do Bra
sil.

Na ótica desse jornalista, o reflorestamento é
uma necessidade para todas as regiões de nosso
vasto território. Exemplifica com o fim da floresta
amazônica, que está se aproximando, tendo em vista
dois incontroláveis fatores. Um deles é a pirataria in
ternacional que sempre nos roubou madeiras de lei,
instalando serrarias nos países vizinhos, próximas às
nossas fronteiras, portanto. Elas funcionam com ma
deira roubada do Brasil ou comprada a ínfimo preço
dos índios e dos formadores de fazendas. O outro fa
tor incontrolável é que, quando se extrai a madeira, a
galharia fica seca e constitui chamariz para incêndios
- incêndios que nem mutirão de bombeiros tem sido
capaz de evitar. Recorde-se, a propósito, que recen
temente o Estado de Rondônia não foi capaz de evitar
uma devastação de sua floresta em grande parte de
vorada pelo fogo.

Segundo informa o jornalista Walmir Florêncio
de Alencar, está sendo estudado um projeto de reflo
restamento que seja seguro contra incêndios e depre
dações. Esse projeto seria lucrativo no futuro com o
mogno e o coqueiro anão, fazendo com que as áreas
reflorestadas devam ser de um alqueire, separadas
para evitar que incêndios passem para outros cam
pos. Convém acentuar que somente o mogno, quan
do atinge a fase do corte de seis mil árvores, tem o
significativo valor de 9 milhões de reais. Em áreas de
Goiás e de Tocantins, essa madeira de lei é encontra
diça em muitos municípios do interior e sempre des
perta a cobiç~.de estrangeiros que dela se aprovei-

tam principalmente para construir barcos e mobiliar
navios de luxo.

De fato, o problema do reflorestamento e a
questão das represas e da irrigação constituem obje
to de minhas preocupações no exercício do mandato
parlamentar. É que, nos meses de seca, as lavouras e
a pecuária são muito prejudicadas: as lavouras dimi
nuem a produção e o gado perde milhares de tonela
das no preço. Com a irrigação, por gravidade de baixo
custo nas pastagens, o gado não perde peso e, sim,
ganha. Por isso agricultores e pecuaristas estão sem
pre apelando para o Governo, no sentido de lhes
atender nessa reivindicação, que, além do caráter
eminentemente econômico e financeiro, reveste-se
também de sentido social para as comunidades do in
terior.

a jornalista Walmir F/orêncio de Arencar tem se
aproveitado do seu espaço no Diário da Manhã para
focalizar o que representa para o País uma política de
reflorestamento e de construção de represas para irri
gação de áreas onde mais se intensificam a nossa
produção agrícola e a criação de gado. Ele sempre
apela para nossas autoridades, principalmente para
três Ministérios - da Fazenda e da Agricultura e do
Meio Ambiente -, no sentido de que voltem suas
atenções a esses projetos, que são, inquestionavel
mente, de grande interesse nacional. De certo, já está
passando da hora de o Governo centralizar seu em
penho e seu esforço nessa área, eis que o País muito
depende das atividades rurais e a pecuária carece
cada vez mais de constante assistência.

Faço-me eco, nesta Câmara dos Deputados, de
tais preocupações, sobretudo porque aqui represento
um Estado de vocação agrícola acentuada e de irre
sistível tendência agropecuária. Goiás tem enorme
rebanho e contribui com alta taxa nesse particular
para o mercado de carne, inclusive exportando para o
Mercado Comum Europeu e países da América Lati
na, dada a circunstância de, livre da febre aftosa, im
por-se à credibilidade internacional. Circunstancial
mente abordo o momentoso assunto e certo estou de
que, ouvidos os anseios coletivos, o Governo tomará
as providências exigidas.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, ocupamos hoje a tribuna para
trazer à discussão, no âmbito desta Casa, o conteúdo
da iniciativa da Agência Nacional de Petróleo no sen
tido de possibilitar, por instrumento normativo de sua
competência, a atividade de revenda de combustíve-
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is, isto é, de venda no varejo, às empresas distribui
doras.

O anúncio da medida, ainda não efetivada, alar
mou não apenas os concessionários do direito de re
venda, mas também o meio jurldico, em razão de sua
flagrante inconstitucionalidade. De fato, a medida in
troduz profunda alteração nos conceitos de distribui
ção e revenda, tal como esses foram definidos e regu
lamentados em todos os nlveis da legislação em vi
gor. Além disso, apontam-se ,graves conseqClências
no plano econômico, especialmente no que se refere
aos princlpios que regem a concorrência e o livre
mercado.

Se não, vejamos. Desde 1959, com a edição da
Resolução nA 4, do Conselho Nacional do Petróleo,
foi vedado às distribuidoras o exerclcio da atividade
de revendedor varejista, devendo sua atuação per
manecer restrita à distribuição de derivados do petró
leo e à prestação de serviços correlatos.

De acordo com o eminente constitucionalista
Célio Borja, a vigência da referida portaria decorre de
sua absoluta compatibilidade com o disposto na
Constituição de 1988, que, segundo ele, "admite a or
denação legal da distribuição e revenda de combustl
veis para assegurar o cumprimento dos princlpios da
Constituição, entre eles, a garantia de abastecimen
to, a proteção às pequenas empresas e a repressão à
dominação de mercados".

A clara distinção entre distribuição e revenda,
consagrada pela legislação, separa, pois, as ativida
des de comercialização por atacado e venda a varejo,
com o fito de proteger as pequenas empresas e evitar
a perigosa verticalização do setor. Nesse sentido, a
justificativa expllcita do Deputado Eliseu Resende, no
relatório do projeto que foi convertido na Lei nA
9.478/97: "Ao definir o que é revenda e o que é distri
buição, procurei fazer com que os postos concorram
apenas entre eles, e que distribuidoras concorram
apenas com distribuidoras, evitando assim a verticali
zação".

A tendência jurldica, pois, de separar aquelas
atividades parece obedecer aos princfpios de equani
midade e justiça, além de estratégia mercadológica
contra a cartelização. Assim, já se consolidou o en
tendimento de que as distribuidoras são empresas
especializadas, cuja finalidade única deve ser a de
garantir o armazenamento e o abastecimento dos
combustrveis IIquidos, impedida de vender no varejo
os produtos que elas próprias já comercializam no
atacado.

A medida da ANP, portanto, se finalmente edita
da, irá de encontro à sistemática legal vigente, contra
riando a base de argumentos jurldico-pollticos que
norteiam toda a atividade do setor. Dal a apreensão
das empresas revendedoras, que se sentem justifica
damente ameaçadas por aquela liberação.

Também é esse nosso entendimento, Sr. Presi
dente. Pensamos que a liberdade de mercado, para
oferecer à economia a agilidade necessária, deve in
duzir à concorrência horizontal, isto é, à concorrência
homogênea entre agentes do mesmo setor. Verticali
zar o processo, isto é, abri-lo a agentes pertencentes
a diferentes elos da cadeia de abastecimento, signifi
ca colocar em igualdade de condições empresas com
notável disparidade de poder econômico.

Na prática, como é evidente, a atuação das dis
tribuidoras na atividade de revenda implicará o prejul
zo dos pequenos e médios empresários e o beneficio
das grandes companhias distribuidoras que atuam
hoje no Pais. Dito de outro modo, a medida da ANP
prejudicará os 27.500 postos de gasolina em funcio
namento no Pais, que podem competir entre si, mas
não poderão fazê-lo com as distribuidoras. Lem
bre-se, a propósito, de que o universo em questão ga
rante mais de 300 mil empregos em todo o território
nacional.

Basta citar o exemplo de nossa vizinha Argenti
na, que, adotando o modelo ora proposto pela ANP,
assistiu à dominação do mercado pelas distribuido
ras, que passaram a cobrar 10% a mais dos postos
que não fossem de sua propriedade. Além disso, e
em pouco tempo, registrou-se um aumento de mais
de 100% no preço da gasolina para o consumidor.

Não haverá diferenças no Brasil. A concentra
ção de postos em mãos de um número pequeno de
distribuidoras - em nosso caso as quatro multinacio
nais e as nacionais Ipiranga e BR - acabará com a
concorrência de preços, que só é posslvel em merca
dos desconcentrados.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, enten
demos ser de extrema pertinência a intervenção do
PARLACOM - Grupo Parlamentar do Setor de Com
bustíveis e Consumidores -, que vem acompanhan
do com atenção e responsabilidade a abertura do
mercado brasileiro, sempre resistindo aos interesses
do oligopólio internacional ou corporativo em nosso
Pais.

Com a consciência de que a independência en
tre as atividades de produção, distribuição e revenda
tem sido a chave de nosso sucesso no setor, o Parla
com encareceu a atenção do próprio Presidente Fer-
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nando Henrique, para que não se configure um grave
quadro de fechamento de milhares de pequenas em
presas em todo o País e o conseqüente desemprego
e prejuízo para o consumidor.

No momento em que ocupamos esta tribuna,
esperamos que os nobres colegas unam-se em torno
dessa causa, buscando impedir que se efetive a por
taria da ANP, por tudo o que significará em termos de
afronta à harmonia da ordem jurídica e ao modelo de
defesa econômica vigente com sucesso, há várias
décadas, no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados, uso a tribuna desta honrada Casa de
leis para parabenizar o Ministro do Trabalho e Empre
go, Sr. Francisco Dornelles, e todos os seus colabora
dores diretos pela excelência dos serviços prestados
em sua área de atuação, com benefícios imediatos
gerados em todo o território nacional.

Os reflexos da gestão do Ministro Francisco
Dornelles podem ser percebidos em todo o País. Pro
cedo agora ao testemunho positivo dessa ação exe
cutiva nas regiões por mim representadas neste Par
lamento, o norte, o noroeste e o centro-norte do Esta
do do Rio de Janeiro. O Ministro Dornelles tem contri
buído sobremaneira, com o uso de sua pasta, para
ações de proteção ao trabalhador, de salvaguarda de
seus direitos, ao mesmo passo em que atua na quali
ficação de mão-de-obra e em programas de geração
de renda.

Foi com muita honra e satisfação que este par
lamentar acompanhou a vinda do Ministro Dornelles a
sua cidade, Campos dos Goytacazes, no último dia 6,
para entrega das obras de reforma da Subdelegacia
do Trabalho e do Emprego, sob chefia do Sr. Valmir
Duarte Rodrigues, responsável por uma conduta irre
preensível em seu cargo há mais de quatro anos.

Na ocasião, o Ministro Dornelles reforçou seu
compromisso inabalável com a continuidade da im
plementação de medidas e programas de defesa do
emprego e do trabalhador, com a sensibilidade carac
terística de um político extremamente ligado à base
popular, atento aos anseios da comunidade.

Entre as várias políticas afetas à pasta do Minis
tro Dornelles, este anunciou seu esforço no sentido
de acelerar o combate à chamada atividade informal,
que não traz benefícios ao empregado nessa área. ao
responsável" pelos negócios, tendo como principal
projeto para,:çombate, neste fim, a adoção de condo
mínio de emwegados, reunidos em associação, para

redução de custos operacionais e melhor aproveita
mento dos recursos humanos disponíveis.

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) produzíu um raio X do peso do se
tor informal na economia nacional, responsável por
25% dos cerca de 52 milhões de trabalhadores em
atividades não agrícolas do Brasil. A mesma pesqui
sa do IBGE joga por terra, ainda, o mito de que seria o
setor informal contribuinte com mais de 50% do Pro
duto Interno Bruto (PIB) nacional.

A participação desse segmento é de apenas 8%
do PIB brasileiro, ficando clara a participação da eco
nomia informal na geração de postos de trabalho,
mas não na formação maciça de divisas e riquezas.
Os números são decorrentes de universo de pesqui
sa feita em outubro de 1997, abrangendo 50 mil domi
cílios das áreas urbanas de 753 cidades do Brasil.

Há -cerca de dois anos, o levantamento do
IBGE, o último nessa área, apontava para a existên
cia de 9,478 milhões de negócios informais, com fatu
ramento médio mensal de R$ 12,890 bilhões, com
cerca de R$ 591 milhões tendo sido destinados ao
pagamento de salários e encargos. Ao todo, segundo
o IBGE, o setor emprega 12,870 milhões de pessoas,
número equivalente ao dos trabalhadores da indús
tria e do setor público somados, sendo que desse to
tal, 34% trabalham no Sudeste do País.

Juntamos nossa voz à do Ministro Francisco
Dornelles e à do próprio Governo Federal a respeito
da necessidade de se combater o mercado informal
de trabalho, com destinação de ações e medidas es
pecíficas para esse setor, buscando o fortalecimento
de suas atividades, em reconhecimento à ampla mas
sa de trabalhadores que o ocupam, dando-lhe pers
pectivas de ingresso na segurança da formalidade.

Queremos reiterar nosso compromisso com o
Governo Federal, com o povo do norte, noroeste e
centro-norte fluminense, de que assumiremos sem
pre, no Congresso Nacional, a defesa intransigente
dos interesses do trabalhador, buscando assegu
rar-lhe os direitos previstos constitucionalmente,
como também atuar no sentido de que se promovam,
cada vez mais, no País, ações de geração de empre
go, de desenvolvimento, que leve mais justiça social à
nossa gente.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De
putados, esta Casa acompanhou o vergonhoso des
fecho das negociações das dívidas dos agricultores
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brasileiros. O Governo FHC negociou com a bancada
ruralista uma solução, ainda que temporária, para as
dividas dos grandes produtores rurais. Dessa forma,
os devedores acima de 200 mil reais foram beneficia
dos através de alterações no Pesa. Já os devedores
de até 200 mil reais que fizeram a securitização tive
ram a prorrogação de seus débitos em no minimo
sete anos, com juros de 3% ao ano. Já os agricultores
familiares foram excluidos desse acordo espúrio da
bancada ruralista com o Governo. Por ocasião da vo
tação do projeto de lei de conversão que sacramen
tou esse acordo, o PT estava disposto a obstruir a
sessão para exigir uma solução para a divida dos
agricultores familiares. Fomos dissuadidos a obstruir
aquela sessão do Congresso Nacional mediante
compromisso público do Lider do Governo no Con
gresso Nacional, Deputado Artur Virgflio, e do Lider
do PFL, Deputado Inocêncio de Oliveira, que prome
teram uma solução para a divida dos pequenos em
poucos dias.

Sr. Presidente, passaram-se cerca de quatro
meses e o Governo não apresentou nenhuma solu
ção. Nossa bancada voltou a mobilizar-se para que o
Governo honrasse a palavra empenhada. O Governo
apresentou uma proposta supostamente para negoci
ação: os agricultores familiares devedores teriam
uma prorrogação de prazo de até cinco anos para
honrar suas dividas, com um ano de carência e juros
de 5,75% ao ano, restrito aos débitos de custeio!
Essa proposta absurdamente injusta para a agricultu
ra familiar sequer foi negociada, pois enquanto o Li
der do Governo nos recebia para uma suposta nego
ciação, as resoluções do Conselho Monetário Nacio
nal eram publicadas no Diário Oficial da União!

Sr. Presidente, veja a dimensão da injustiça. Um
grande produtor rural que devia cerca de 150 mil reais
e fez a securitização ganhou carência de um a dois
anos, prorrogação de, no minimo, sete anos, juros de
3% ao ano e abrangência para custeio e investimen
to. Já um agricultor familiar que deva dez vezes me
nos, ou seja, 15 mil reais, teve carência de apenas um
ano, prorrogação de até cinco anos, juros de 5,75%
ao ano e restrição do benefício aos devedores ape
nas de custeio.

é: evidente que não nos acomodaremos diante
dessa absurda injustiça. Nosso partido, sob a coorde
nação da Secretaria Agrária Nacional e Núcleo Agrá
rio, vem se reunindo com os diversos movimentos so
ciais para construir uma estratégia de mobilização so
cial para conquistar uma solução para a divida dos
agricultores familiares. Em seminário que realizamos

dia 30 de março foi dado o primeiro passo para uma
mobilização unitária da CUT~ 'Contag, MST, MPA,
CPT e outras entidades, em busca de uma solução
para o endividamento da agricultura familiar. Dia 6 de
abril, em reunião com várias dessas entidades, reafir
mou a disposição dos movimentos sociais de organi
zarem uma mobilização unitária na primeira quinzena
de julho. Nesse intervalo, várias entidades estarão se
mobilizando, a exemplo da CUT, Contag, MST, MPA
e Frente Sul da Agricultura Familiar. Em meu Estado,
a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
FETAGRI- está organizando o Grito da Amazônia,
que deve mobilizar cerca de 50 mil agricultores famili
ares em luta por crédito diferenciado, assistência téc
nica, politicas sociais e reforma agrária. Em 25 de
maio, os diversos movimentos voltam a se reunir para
avaliar as mobilizações de abril e maio e para darcon
tinuidade à preparação da grande ação unitária de ju
lho.

Estamos certos de que no contexto do Governo
neoliberal de FHC, os trabalhadores só alcançarão
conquistas com grandes mobilizações. E esse será o
caminho que os trabalhadores do campo trilharão
para conquistar uma solução para a drvida dos agri
cultores familiares.

OSR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De
putados, a vocação do Vale do Rio Paraiba é formar
uma unidade econômica integrada, acima de limites
estaduais, compreendendo Municipios do Rio de Ja
neiro, São Paulo e Minas Gerais. Essa unidade eco
nômica beneficia-se pelos destaques econômicos da
região - Volta Redonda, Barra Mansa, Resende,
São José dos Campos.

Unidos, esses municipios conseguem otimizar a
sinergia natural, resultante da predominância de em
presas de elevado nivel de tecnologia. Os aeroportos
da região são linhas diretas para as exportações, que
estão chegando ao Mercosul e possibilitando a cria
ção de empregos e rendas que neutralizam as atuais
dificuldades conjunturais.

O Estado necessita de um projeto de apoio à re
gião e deve negociar com os prefeitos dos outros dois
estados uma ação conjunta para expandir a econo
mia do Vale.

O desenvolvimento em todos os,pafses tem-se
caracterizado, atualmente, pela polarização em al
guns municipios que não são capitaiS'j mas que reú
nem condições para atrair investimentos de empre
sas de tecnologia, que, por sua vez,' àlraem fornece-
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dores e outras empresas de mesmo ramo, com as
quais se unem na soluçãó de problemas comuns.

O Rio de Janeiro só tem a ganhar com o desen
volvimento do Vale do Parafba, pois mais cedo ou
mais tarde todas as cidades dessa região vão perce
ber que a maior vantagem consiste em exportar pelo
Porto de Sepetiba e .a,gir em conjunto em uma série
de áreas, como formação de recursos humanos, pla
nejamento integrado qe transportes, questões alfan
degárias, fiscais e out~as.

Os limites polfticos entre os Estados torna
ram-se obsoletos diante das especializações econô
mico-sociais. Se o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro não participar d~ssas questões regionais, espe
cialmente da região qlJ~ mais apresenta fatores pro
missores no Brasil, ac~bará alijado das decisões e,
certamente, outro Estado conquistará essa liderança
e coordenação.

Algumas grandes,empresas foram recentemen
te atraídas para municípjos do Vale do Paraíba, parte
do Rio de Janeiro. Outr~s foram para a parte paulista
e outros para a parte mineira. Mas os prefeitos e em
presários dessas regiões estão trocando idéias e inte
resses acima das diferenças territoriais. Eles preci
sam ser motivados para um diálogo com o Rio de Ja
neiro, no sentido de otimizar a atração de novas em
presas. Certamente será necessário apoiar as esco
las técnicas e superiores dessa região, bem como
meios de transporte e serviços públicos.

Esse também é o caso do norte fluminense, que
precisa integrar-se ao sul do Espfrito Santo e também
aos Municlpios serranos próximos a Juiz de Fora. Em
todos esses casos, os ir.teresses regionais tendem a
se sobrepor aos limites polfticos territoriais.

O Rio de Janeiro tem potencial para influir em
todas essas áreas, trocando interesses com os vizi
nhos e gerando uma economia que acabará benefici
ando os demais Estados e também o nosso.

Uma diretriz que deve estar sempre presente
nessas articulações é proporcionar condições para
exportações, pojs para isso não faltam financiamen
tos.

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.

Pronuncia o seg,uinte discurso.) - Sr. Presidente, sras
e Srs. Deputados, semana passada o Programa Ron
dônia: VamosPJantar Café deu mais um passo adian
te para se transformar em uma realidade concreta.
Com a notlciardo apoio indispensável do Exmo. Sr.
Governador J~~ de Abreu Bianco, de quem recebi
para publicação e veiculação a peça promocional da

Campanha da Melhoria da Qualidade do Café de
Rondônia - um belíssimo folder -, fico gratificado
em divulgar, e dizer aos quatro ventos, que o Progra
ma Rondônia: Vamos Plantar Café não é uma ação
isolada, uma questão individual, uma opção minha,
mas uma ação coletiva, institucional, de toda Rondô
nia.

Do lado do Governo do Estado de Rondônia es
tamos alcançando não apenas a manifestação do
Governador José de Abreu Bianco, mas o apoio insti
tucional da Secretaria de Estado da Agricultura, Pro
dução e do Desenvolvimento Econômico e Social 
SEAPES - e da Emater. Não preciso destacar como
as duas instituições são pedras basilares para a cons
trução da nova cafeicultura de Rondônia. Sem o posi
cionamento de ação polftica, da inquestionável lide
rança do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Dr.
Miguel de Souza, indicando, promovendo e lutando
junto conosco para a obtenção dos recursos de finan
ciamento das novas áreas de plantio de café, não te
rIamos mais do que discursos, palavras ao vento.

Da Emater, desde a nossa primeira consulta ao
engenheiro agrônomo José Tarcfsio Batista Mendes,
recebi palavras de apoio que agora serão transforma
das em ações extensionistas junto às comunidades
rurais, apoiadas pela manifestação do Sr. Governa
dor José de Abreu Bianco e pelo Sr. Secretário de
Estado da Agricultura, Dr. Miguel de Souza. O papel
de divulgação dos ensinamentos técnicos, dos acon
selhamentos, partindo de quem convive tão de perto
com os cafeicultores de Rondônia, como a Emater,
asseguram o rumo certo do Programa Rondônia: Va
mos Plantar Café e de modo particular da orientação
correta da Campanha de Melhoria da Qualidade do
Café de Rondônia.

As instituições federais, Embrapa/CPAF-RO e
Ceplac/Superintendência Regional da Amazônia Oci
dental já estavam colaborando conosco desde o inI
cio. Da Embrapa/CPAF-RO recebi, através de minha
assessoria especial, todo o apoio, seja no forneci
mento da literatura especializada, seja na leitura e
correção do material criado. É aquilo que chamei no
folder de lias lições da Embrapa".

Da Ceplac/Superintendência Regional da Ama
zônia Ocidental ganhei a criação técnica do folder,
através do seu Setor de Difusão Técnica. Uma peça
de qualidade e que teria custado alguns milhares de
reais para a sua criação. Além do mais é preciso di
vulgar que, na CEPLAC, com a instalação, no campo,
do sistema agroflorestal cacau versus café, já sufici
entemente testado e com a assinatura do Convênio
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~,il1placlEmater, na semana passada em Ji-Paraná,
uma casa é õ:l continuidade da outra.

Sr. r, ....""ldente, Sras. e Srs. Deputados, o Pro
grama Rondônia: Vamos Plantar Café e a Campanha
de Melhoria da Qualidade do Café de Rondônia serão
trabalhados pelas quatro seguintes instituições públi
cas federais e estaduais, cujas logomarcas figuram
na primeira capa do folder: Ceplac, Embrapa, Sea
pes e Emater.

De mêOs dadas é mais fácil. A qualidade e a ra
pidez das açOes, tenho certeza, passarão a gozar de
um efeito sinérgico, multiplicador, e saberão bater às
portas das casas dos lavradores, despertando-os
para uma nova tomada de posição ante a cafeicultu
ra, que tem de ser modernizada, melhorada não so
mente no que se refere aos ganhos de produtividade,
mas também no que se refere a produzir com qualida
de e produzir o café da Amazônia.

Antes de transcrever os oito pontos básicos da
melhoria da qualidade, transcrevo a notrcia que se
passou aos produtores sobre organizar para produzir
qualidade:

Com a produçao do café estruturada
em 20 mil pequenos produtores que culti
vam áreas de 5 a 10 hectares, é indispensá
vel organizar os produtores em AssociaçOes
eJou Cooperativas objetivando o beneficia
mento e a comercializaçao do café.

Para a melhoria da qualidade do café é indis
pensável que o produtor siga as seguintes orienta
ções técnicas:

1. Colher o café quando 90% dos frutos estive
rem em forma cereja.

2. Não colher café verde visando falsos ganhos
no peso do produto ou para antecipar receitas. Utilize
o crédito de financiamento de comercialização.

3. Os frutos colhidos deverão ser derriçados
manualmente sobre um pano colocado em baixo do
cafeeiro.

4. Tanto para as variedades do grupo robusta
como para as variedades arábica, fazer o repasse
imediatamente após a colheita. No caso do conílon
recomenda-se fazer o repasse trinta dias após o tér
mino da colheita.

5. Após a derriça os frutos devem ser recolhi
dos, abanados e levados no mesmo dia para o terrei
ro.

6. A boa qualidade do café depende de uma se
cagem correta. Nos cinco primeiros dias esparramar
o café no terreiro, em camadas finas, de 8 a 10 centl-

metros de altura. Revolver constantemente no senti
do do sol e enleirar à noite.

7. Atingindo o ponto meio seco, estado em que
não há mais perigo de fermentação, à noite o café de
verá permanecer amontoado e coberto com lona. Nos
dias de sol o café deverá ser esparramado e sempre
mexido.

8. Completada a secagem, os frutos deverão
ser recolhidos a uma tulha de madeira, para a iguala
ção, isso é, uniformizar a seca, devendo permanecer
na tulha até a comercialização.

Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, além das
oito regras de ouro para a produção de um café com
qualidade, de produzirmos o que a Embra
pa/CPAF-RO vem batizando de café da Amazônia, o
folder discorreu sobre a armazenagem, dizendo:

Observado o teor de umidade de 12%,
o café em coco deve ser armazenado em
tulha de madeira, que pode ter as dimen
sões de 5 metros por 6 metros com 3 me
tros de altura (5m X 6m X 3m), coberta com
telha de barro ou amianto. O café poderá
permanecer na tulha até a comercialização.

Sobre as Instalações de Beneficiamento, o fol
der ensina:

Procure as agências do BASA - Banco da
Amazônia ou do BB - Banco do Brasil para financiar
o seu terreiro de café e a sua tulha. AEmater têm pro
jetos e orçamentos para estas instalações indispen
sáveis na melhoria da infra-estrutura na sua fazenda.

O folder trazia também ensinamentos sobre a
comercialização do café, que transcrevo:

Acomercialização do café é, sem dúvi
da, o mais importante fator que limita a cafe
icultura de Rondônia.

A distância dos grandes centros de
consumo, industrializaçao e exportaçao, a
falta de associações elou cooperativas for
tes para padronizar e colocar o café no mer
cado interestadual e internacional, a insufi
ciência de linhas de crédito especiais para a
comercialização, a armazenagem deficiente
e o desconhecimento do mercado do café
pelos produtores são fatores que dificultam
a comercialização e contribuem para que os
preços obtidos pelo produtor sejam inferio
res aos alcançados em outras regiões pro
dutoras.
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É importante resolver os problemas de
comercialização que historicamente os pro
dutores enfrentam. É necessário buscar no
vos canais de comercialização, meios de
transporte mais baratos e eficazes para es
coar a produção. Ao mesmo tempo estabe
lecer um serviço de informação de preços
pagos aos produtores.

Sr. Presidente, SFS e Srs. Deputados, recebi
em dias da semana passadá, um informe técnico da
Belgo-Mineira Bekaert Arames SA, que dá as últi
mas noticias sobre a construção de terreiros suspen
sos para secagem de café. O terreiro suspenso ou se
cador tipo telado suspenso é fruto da criatividade do
próprio cafeicultor brasileiro. Já vem sendo emprega
do com sucesso nos principais pólos da cafeicultura
nacional, mormente no Espírito Santo.

A qualidade do café é determinada por vários fa
tores e etapas, a saber: espécie (potencial genético
da planta), região de cultivo (clima), cuidados
pré-colheita (tratos culturais), cuidados e tipo de co
lheita, cuidados e tipo de preparo dos grãos, cuidados
no armazenamento, cuidados na torrefação, embala
gem e preparo da infusão.

Comparativamente ao método de secagem tra
dicional em terreiros pavimentados, a utilização dos
terreiros suspensos apresenta as seguintes vanta
gens:

1. Melhoria da qualidade (bebida) do café com
obtenção de sobrepreço no mercado.

2. Redução da mão-de-obra da secagem.

3. Secador suspenso mais barato.
Não pretendo alongar-me sobre os detalhes

técnicos da nova tecnologia. A Emater receberá nos
próximos dias material da Belgo-Mineira Bekaert Ara
mes S.A. de forma a qualificar seus extensionistas e
gradualmente fazer a introdução, baseada em parâ
metros técnicos, dos terreiros suspensos para a se
cagem de café.

Para finalizar, Sr. Presidente, deixo um chama
mento final da Campanha de Melhoria da Qualidade
de Café de Rondônia que, articulada pelas institui
ções Ceplac/Supoc, Embrapa/CPAF-RO, Emater e
Seapes, caminha para ser vitoriosa. Vamos produzir
café de qualidade! Vamos produzir café da Amazônia!

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfls e Srs. De
putados, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Pará anulou ontem, por dois votos a um, julgamento

no qual o Cel. Mário Pantoja, o major José Maria Oli
veira e o capitão Raimundo Lameira foram absolvidos
da acusação de matar dezenove trabalhadores rurais
sem terra, em abril de 1996, em Eldorado dos Cara
jás, no sul do Estado. Os desembargadores entende
ram que houve falhas na formulação dos quesitos
que determinaram a absolvição dos réus, além da
quebra de incomunicabilidade do jurado Silvio Men
donça.

O fato de, quatro anos depois, esse crime ainda
continuar impune deixa bem claro o desleixo das au
toridades brasileiras para com os direitos humanos.
Isso revela não apenas as antigas mazelas de um
aparelho judicial viciado, lento e classista, de um apa
relho policial pouco profissional, quase sempre de
pendente do latifúndio e de seus aliados, quando não,
ligado ao crime organizado; além de incompetente,
porque não está acostumado a exercitar a inteligên
cia, limitando-se quase sempre ao uso da força bruta.

Outro grande exemplo de impunidade é o de
Expedito Ribeiro de Souza, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, assassinado
em 1991 por José Serafim Sales, o "Barrerito", ele
mento que responde a três processos criminais por
homicfdio no mesmo Municfpio, que, estando conde
nado a 25 anos de prisão, encontra-se foragido, colo
cando em perigo não s6 as várias testemunhas do cri
me como também todos aqueles que durante nove
anos vêm lutando nessa região para que os autores e
executores da morte dos sindicalistas de Rio Maria
sejam capturados, julgados e condenados.

O Estado do Pará ocupa o primeiro lugar em as
sassinatos de trabalhadores rurais. Dados indicam
que desde 1979 aproximadamente 1.437 trabalhado
res rurais foram assassinados. Desses casos, cin
qüenta foram levados a julgamento, sendo que para
apenas sete desses houve a condenação dos res
ponsáveis.

Na falta de punição e pela omissão, a partir de
1993 as chacinas apresentam tendências de cresci
mento, com as perseguições sendo praticéJdéls por
pistoleiros com a participação regular de policiais mili
tares ou colaboradores da corporação, que dirigem
seus fuzis contra os Ifderes dos camponeses, sindica
listas, padres e religiosos que lutam por justiça e dig
nidade.

Segundo a Anistia Internacional, dos 200 casos
de assassinatos associados a conflitos de terra, ocor
rido no Pará entre 1986 e 1996, apenas três chega
ram a ser julgados. Detalhe: nenhum dos condena
dos encontra-se preso, todos estão foragidos.
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Mas esse desleixo para com os direitos huma
nos tem lá sua funcionalidade. Ele entra como um
luva na mão de um governo que fala muito de reforma
agrária, mas nada faz de concreto. Pelo contrário,
além de tentar criminalizar a luta pela reforma agrária,
faz propaganda enganosa sobre projetos que sequer
foram implantados. Segundo a propaganda, nos últi
mos cinco anos, o Governo assentou cerca de 350 mil
famllias. Omite, no entanto, que nesse mesmo perfo
do 830 mil famílias foram expulsas da terra em função
da ausência de polfticas agrfcolas.

No próximo dia 17 de abril, mais uma vez, va
mos manifestar nossa indignação contra a omissão, a
impunidade e o clima de terror que está instalado em
nosso Estado. Queremos justiça e punição para os
culpados, mandantes e executores dos crimes bárba
ros como o massacre de Eldorado dos Carajás e para
os assassinatos de dirigentes sindicais ligados a enti
dades de trabalhadores rurais e tantos outros crimes
ocorridos e que ficaram impunes, sob os olhares be
nevolentes dos magistrados paraenses.

Era o que tinha a dizer.

O SR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. De
putados, o calendário das efemérides fluminenses
devota ao dia 3 de abril um significado muito especial.
É que nessa data o Município de Belford Roxo com
pleta mais um ano de existência, em clima de franca
prosperidade.

Emancipado que foi do Municfpio de Nova Igua
çu, em 3 de abril de 1989, graças aos assinalados es
forços de expressivas lideranças, tendo à frente a fi
gura invulgar de Ruy Rodrigues, Belford Roxo des
ponta hoje como uma das mais prósperas comunida
des da Baixada Fluminense, apesar das sucessivas
crises polfticas por que tem passado.

Com uma população superior a 500 mil habitan
tes, comércio dinâmico, parque industrial em franca
ascensão, minha cidade natal assiste, com justo or
gulho, ao transcurso de mais um aniversário de preci
osa existência.

São onze anos de lutas incansáveis na busca
da afirmação no contexto municipalista fluminense.

Embora figurando algumas vezes no cenário da
Baixada Fluminense como área de conflitos e de in
tranqüilidade social, Belford Roxo não é nada disso,
Sr. Presidente. Sua população trabalhadora e ordeira
sonha, assim como as demais comunidades do meu
Estado, ser um dia modelo para muitas outras cida
des. E é isso o que todos almejamos.

É sempre bom, Sr. Presidente, sras e Srs. Depu
tados, acompanhar de perto o nascer e o desenvolver
de uma comunidade interiorana cuja população está
sempre voltada para o trabalho e para a prosperida
de. E esse é o grande exemplo de Belford Roxo, mi
nha terra natal, onde tenho passado toda minha vida.

Gostaria de abraçar, neste 3 de abril, todos
meus amigos com os quais tenho convivido em Bel
ford Roxo, rendendo ainda minha homenagem toda
especial àqueles que foram para a eternidade.

Na impossibilidade de apertar a mão de cada
um, envio, desta tribuna, meu afetuoso abraço ao va
loroso povo de Belford Roxo, ao ensejo de tão auspi
ciosa data.

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, no último
10 de abril, o Município fluminense de Rio das Ostras
completou oito anos de emancipação política, data
que é comemorada desde então com grande festa.
Assim, venho juntar-me ao regozijo do seu povo por
mais um ano de autonomia.

Há exatos oito anos, Rio das Ostras emancipa
va-se do Município de Casimiro de Abreu, fato mais
importante de seu passado recente, mas sua história
remonta a muitos séculos, antes mesmo dos 500
anos que ora se comemoram como nascimento do
que hoje se chama Brasil. Relatos de antigos navega
dores atestam a presença do colonizador já em 1575,
mas a comprovação da presença do homem nativo
antes da chegada de Cabral ficou registrada e hoje
pode ser confirmada e estudada no Museu do Sftio
Arqueológico Sambaqui da Tarioba, que expõe peças
da pré-história da região.

Apesar disso, o que a tornaria realmente conhe
cida, dentro e fora do Estado, foi a descoberta do pe
tróleo no litoral fluminense e a instalação da Petro
bras na regiêo, além, é claro, do turismo que se de
senvolveu de maneira extraordinária com a constru
ção da ponte Rio-Niterói e da Rodovia Amaral Pei
xoto. Assim, da original habitação de fndios tamoios e
goitacazes, da rústica rota de tropeiros e comercian
tes que se dirigiam a Campos e Macaé, Rio das
Ostras tornou-se, nessa última metade de século, um
dos mais importantes destinos turfsticos da Região
dos Lagos, a chamada Costa do Sol.

Hoje, o Município, além da atividade pesqueira,
vive, em primeiro lugar, do turismo. E não poderia ser
diferente, possuidor que é de uma natureza tão varia
da quanto exuberante, que oferece ao visitante uma
diversificada opção de praias, atividades de pesca no
mar e em pesque-pagues, manguezais, trilhas em
mata nativa e passeios pelo rio que dá nome à cida-
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de, além das opções de compra do artesanato local
que o turista encontra em várias lojas e, por fim, mas
de modo algum menos importante, a culinária local,
baseada, como não poderia deixar de ser, em peixe e
frutos do mar.

Toda essa atividade tem um reflexo significativo
na economia e na vida social do Município. A popula
ção fixa, de cerca de 30 mil habitantes, chega a tripli
car na alta temporada. Se, por um lado, esse fluxo
certamente causa problemas nos serviços de in
fra-estrutura urbana, a verdade é que os benefícios
são bem maiores: a oferta de empregos, nessa épo
ca, simplesmente duplica, e a economia local, basica
mente do setor de serviços, cresce de maneira bené
fica para todos os habitantes, fixos e temporários.

É de notar que o Município conta com cerca de
quarenta hotéis e pousadas, outros tantos restauran
tes e bares, além de oitenta quiosques de praia. Não
admira, portanto, que o Município apresente uma das
maiores taxas de crescimento demográfico no Esta
do, da ordem de 9% ao ano. Nos seus 230 quilôme
tros quadrados, Rio das Ostras tem abrigado, a con
tento, todos quantos para Já se dirigem, seja para tra
balhar, seja para se divertir. A 170 quilômetros ape
nas da Capital, não admira, do mesmo modo, que
seja um dos destinos preferidos, sobretudo de cario
cas, paulistas e mineiros, para férias e veraneio. Sua
temperatura média de 26 graus durante praticamente
todo o ano garante a satisfação dos turistas.

Para que não me acusem de excesso de bairris
mo em relação ao meu Estado, reproduzo, na íntegra,
o que diz o guia "O Melhor do Brasil", editado no ano
passado pela Publifolha, do Grupo Folha, sobre Rio
das Ostras. Trata-se de comentário isento de um livro
que pretende, à maneira do tradicional "Guia Quatro
Rodas", informar objetivamente sobre os destinos tu
rísticos no País. O comentário que aí se lê é o seguin
te: "Cidade e praias muito limpas. O destaque é a si
nalização das ruas, excelente - caso único na re
gião. Em todas as praias, quiosques padronizados.
Aguas cálidas e areias monazíticas".

S6 me resta, portanto, parabenizar a adminis
tração municipal de Rio das Ostras e congratular-me
com seu povo, unindo-me a ele nas comemorações
que se realizam neste mês pela autonomia conquista
da em 10 de abril de 1992. Como Deputado fluminen
se, tenho a honra de representar a nobre população
de Rio das Ostras, e a ela, nesta data tão cara, reafir
mo o compromisso de, na Casa, fazer o que estiver
ao meu alcance para que o Município continue a me-

recer de todos os visitantes a simpatia que vem gran
jeando, por sua beleza e hospitalidade.

Muito obrigado.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"ls
e Srs. Deputados, venho à tribuna manifestar meu
apoio ao Prefeito de Viana, Espírito Santo, Sr. João
Batista Novaes, que solicitou reunião com a direção
da Ambev, em São Paulo, com o objetivo de encon
trar solução para a fábrica da Antarctica, localizada
no Bairro Jucu, naquele Município, que está com a
produção paralisada desde setembro de 1997.

Nesta Casa já destaquei que a melhor solução
para o Município seria a reabertura da fábrica, que
possibilitaria a retomada da produção e, conseqüen
temente, o aumento da receita tributária do Município
e a geração de novos postos de trabalho.

Caso não haja possibilidade da reabertura da
fábrica, o Prefeito deverá sugerir que a direção da
Ambev - a empresa resultou da fusão das cervejari
as Antarctica e Brahma - venda o patrimônio da in
dústria que foi aberta em 1972, hoje avaliado em
R$150 milhões. Isso possibilitará a entrada de outra
empresa no local.

A fábrica, durante seu funcionamento, oferecia
1.200 empregos diretos e cerca de 4 mil empregos in
diretos. O fechamento da fábrica de cerveja e de refri
gerante representou acentuada queda na receita do
Município.

Nos últimos dez anos, a população de Viana sal
tou de 32 mil para 52 mil habitantes, e mesmo assim o
Município não conseguiu recuperar sua arrecadação.
A audiência deve acontecer esta semana, e fica a ex
pectativa positiva pela reabertura, que, se ocorrer, irá
trazer inúmeros benefícios a toda a população de Via
na e Municípios vizinhos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MÚCIO SÁ (PMDB - RN. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"ls e Srs. Deputa
dos, recentemente estivemos em visita ao nosso
Estado do Rio Grande do Norte, integrando a comiti
va presidencial, para participar da inauguração de
duas importantes obras.

Foram inaugurados a Adutora Jerônimo Rosa
do, no Município de Mossor6, e o novo Terminal de
Passageiros do Aeroporto Augusto Severo, em Natal.

A adutora irá viabilizar o fornecimento de água
para a população de Mossoró, atendendo a 250 mil
pessoas, com uma vazão de quase 400 litros por se
gundo, numa extensão de 123 quilômetros.
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FnLlm gastos R$40,3 milhões, sendo R$8,3 mi
lhêes cem recursos próprios do Estado e o restante
com fj ....:::3rciame ,to d~ Banco Mundial.

Essa adutora ii1tegra o programa formulado
;::,~I("\ Ex:no. Sr. 3')vernador Garibaldi Alves Filho, que
r..etenc.l(' c.otar todo o Estado de recursos hídricos,
corr soluções duradouras contra a seca.

A:é essa etapa do programa, já foram concluí
do~ 800 quilômetros de adutoras, atendendo a mais
de EiCO mil pessoas.

O outro evento com forte impacto para todo o
Estado foi a inauguração do Aeroporto Internacional
Augusto Severo, com capacidade para 1,5 milhão de
passageiro'3 e uma infra-estrutura frsica moderna e
suficiente para receber e expandir o fluxo turístico,
com uma áma construída de 14.600 metros quadra
dos, em quatro pavimentos, quatro pontes de embar
que e desembarque climatizadas, a um custo de R$
33 milhões.

O novo aeroporto irá influenciarfortemente o se
tor de exportação do Estado, com destaque para o
aumento das exportações de peixes e camarões refri
gerados para diversos países.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gosta
ríamos de destacar a atuação segura e competente
do Exmo. Sr. Governador Garibaldi Alves FHil0 e de
sua equipe, que vêm, através de realizações dessa
natureza, possibilitando o desenvoivime;'lto do Esta
do potiguar.

Sr. Presidente, não poderíamos deixar de agra
decer as presenças honrosas, no nosso Estado, do
Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Mi
chel Temer, e do Líder do PMDB, DepJJtaco Geddel
Vieira Lima, que participarar:J dos citados eventos.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
abordar outro assunto. A fruticultura nacional está
próxima de ganhar uma nova empresa para o setor,
que surgirá da fusão de QU3tro grandes empresas
dos Estados do Río Grande do Norte e de Pernambu
co.

A criação da Companhia Nacional de Frutas 
CNF, avaliada pele mercado em R$ 360 milhões, atra
vés da tusêo da Frunorte. M'9iS3, F&zenda São João,
situadas nas regiõos do \/-:~ do Açu o Chapada do
Apodl, e a Fruitfortce P.trohr:a, constitulr-se-á na ma
ior empresa do setor.

O modelo sociei3rio proposto para a nova em
presa é aberto e permite a presença de novos investi
Gore$, c os estudos para fusão começaram há três
meses. coordenados por L:m banco especializado na
área.

A futura sede da empresa ainda não foi definida,
mas existe grande possibilidade de ficar em Natal.

Outro aspecto importante na formação da nova
empresa será a relação entre ela e os pequenos pro
dutores. A nova empresa fornecerá a tecnologia mais
moderna e a garantia de cOl"flpr.a de suas produções.

A principal vantagem da criação da Companhia
Nacional de Frutas é possibilitar a fruticultura nacio
nal, através de uma empresa moderna, com capaci
dade financeira e tecnológica para brigar no mercado
internacional, com resultaclps positivos para toda a
cadeia produtiva das fru~as tropicais.

Sr. Presidente, gosta~j~.de parabenizar os exe
cutivos das empresas ~nvoJvidas pela visão empre
sarial que o mercado gfob~l.izado requer.

Sr. Presidente, a fruticultura do Estado do Rio
Grande do Norte continua dando exemplo de moder
nização, produtividade e ampliação da oferta de em
prego.

Esta semana começÇl~. a colheita de um tipo de
abacaxi orgênico, destinado a atender aos exigentes
consumidores europelJ5.

No Município de Touros, em Boqueirão, foi im
plantado um projeto de produção de abacaxi orgâni
co, sem qualquer uso de agrotóxicos ou veneno, atra
vés da iniciativa pioneira da Associação de Apoio às
Comunidades do Campo, 13m parceria com a Secreta
ria Estadual de Indústria, Comércio, Ciência e Tecno
logia.

O abacaxi do tipo pérola obteve produtividade
que superou as expec~tivas, com frutos de ótima
qualidade e que, no futuro, serão exportados.

Sr. Presidente, gostaria de parabenizar as enti
dades envolvidas nesse projeto que coloca o Estado
na vanguarda da fruticultura tropical.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGíLIO (Bloco/PSOB - AM.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
OepL:tados, todos sabemos que OI elo mais fraco, no
imenso esforço de saneamento financeiro a que se
vem submetendo o Poder Público, no Brasil, com
põe-se das administrações municipais.

Anos e anos de liberdade sem responsabilidade
acabaram, em muitas delas, por descambar para o
que se poderia chamar de Iicenci0Sldade. Folhas de
ragamento que superam a arrecáelação, renúncia a
cobrar tributos de sua competênci~, isenções sem
fundamento técnico e respaldo firijlnCeiro, obras con
tratadas sem previsão orçamentáJ:ria,' tudo isso se tor
nou prática corrente, principalme~til. nas localidades
menores, menos organizadas sOQ~1 e politicamente,
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trazen~o -eDo~mes prejuízOs nã<? só para as-suas pró
pri,as finanças, mas, pára a,"economia ,do País como
um,todo, p''or:q~e acabam por onerar o déficit público,
,pr~ssioÍ1ar.a,inflação e imporuma política de juros al
tos.

Isso, Pi3ra não 'tratar da farra que tem aconteci
do rtos'é!no~ ,de'eleiçãoj' ao final dos mandatos. Muitas
'Jezes~ uma administração nova gasta quase a meta
d~ dI;) seu 'tempo de governo para, rec.uperar as finan
ças abaladas pelos gastos ~Ieit~rais da antecessora.

Ora, Sr. Presidente, .Isso tinha que àcabar um
dia, Faltava, em verdade', um Governo 'Central com
p~tente, é!rticulado e dotado de vontade política; para
PÔ.r ordem na casa. Eé o que vem procurando fàzer o
~Ov~.rno FHC. Com a Lei de Responsabilidade Fis~
~t. ~provada recentemente na-Câmara e prestes a
'ser votada no Senado, deve-se alterar'radicalmente o
panorslTla, das finanças pÚblicas nacionais. '

O Tesouro deixará de ser tratado como' patrimô
nio pârticular deste ou daquele admini~trador eos re
curSQs públicos não mais·serão empregados em'be:'
nefrçio d~ 'ollgarquias locais, porque será possivel à
população fiscalizar mais de perto as propostas de
cada administração.

Ao proibir, por exemplo, contratações 'eleitoreh
ras de final de mandato'e concessões de a'l;Imentos
salariais" sem respaldo financeiro - práticas, infeliz
mente, ainda. costumeiras atualmente e que se cos
tumá chamar de "deixar aconta" para o sucessor 
cria- a configuração de um dos mais significativos
avançOs na moralização das eleiç6es e na estabiliza
ção das despeSas ~úbliCáS de que se tem notícia, 'na
HistÓr{are~nte do País. '

Outra medida fortemente saneadora, sras e Srs.,
qeputado~ ~ a exigência de quase elabore um Plano
Pluria'nlJél até 30 de abril do primeiro ano de mandato;
espeCIficando as' metas de política fiscal. Isso deve
tràze-r' ~al~, ~ransparência e .organização aos gover
npa futuros, porqL!e se estarão explicitando, logo de
irHcio, as prioridades de cada administrador: os proje
to'S em que pretende investir e a forma com que pla
neja. financiá-lés; as isenções'fiscais que deseja con
cedér e os pum~ntQs de" tributo que propõe, para
COl1Jpe'nsá-las" tudo, enfim. de que a sociedade na
cessi~ para entender.e acompanhar os trabalhos do
s~u governo local.

.Piante das novas regras. os' Municípios serAo
o~ri9ados,. finaímente, -a adotar a responsabilidade
como 'padrão, no trato, das'contas p(Jolicas, sob pena
dê'sofrerem graves conseqOênçias, de ordem finan-.
oelia','"polftica e penal. - ,,

Um estrito controle das metas fiscais passa a
ser exigência legal, cuja ausência pode sujeitar o Pre
feito até mesmo à prisão. A sangria dos juros, que
hoje tanto pesa no balanço nacional, deverá estancar
rapiaamente, com os limites a serem impostos, aca
bando de vez com o último dos riscos que ainda paira
sobre a estabilização monetária tão arduamente con
quistada, nos últimos seis anos.

O teto de 60% da receita líquida, estabelecido
para os gastos com pessoal, deverá. por sua vez,
acabar com os cabides de emprego e com os famo
sos assessores especiais, cuja única atribuição é re
ceber o contracheque, ao final do mês. É que, limita
dos os gastos e diante da necessidade de mostrar
serviço - o que exige gente que realmente conheça o
serviço e tenha competência para executá-lo - o ad
ministrador que não quiser sofrer a execração de
seus eleitores será forçado a contratar segundo crité
rios de mérito e não mais de parentesco, ou de retri
buição de favores.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, é a cunha que fi
nalmente se consegue impor ao monolito da corrup
ção e do desleixo seculares, que sempre caracteriza
ram a administração pública brasileira. Depois de sua
vigência, a sociedade brasileira começa uma nova
era, aprendendo a viver sob a regra fundamental da
economia e da lógica de que só se pode gastar aquilo
que se arrecada.

Trata-se, enfim, de mais um passo portentoso
em direção ao saneamento do Estado brasileiro, um
degrau importantíssimo que conseguimos escalar,
para tornar possíveis a estabilidade e os investimen
tos necessários para levar nossa economia definitiva
mente de volta aos trilhos do crescimento. agora em
moldes sustentáveis.

Os Municípios, os Estados e a União terAo que
aprender a fazer o necessário contingenciamento de
despesas e a sociedade brasileira poderá, enfim, vi
ver e trabalhar sob clima de sobriedade e lucidez,
rompendo com o passado de esbanjamento e com
pondo o futuro mais justo para todos os brasileiros
honrados e trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. De
putados, um dos fatores que mais emperram o desen
volvimento eo progresso de nosso País é o receio da
mudança, éo medo do novo, é, enfim, a falta de ousa
dia Dara envererl~r nnr nnvm: ("~minhnc: n!:l infcn",s"
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de buscar um melhor futuro para as novas gerações
de brasileiros.

Dentre tantas outras oportunidades, isso ocor
reu quando se cogitou da privatização da telefonia no
Brasil. A argumentação contrária a tal proposta era de
que o Pars ficaria entregue aos desígnios das compa
nhias multinacionais e que, ao final, nada de bom nos
aconteceria.

E o que vemos hoje, nesse setor? Cabe-nos
apenas encarar a realidadE; 'e observar a rápida ex
pansão dos serviços telefônicos, mais notadamente
na telefonia celular, na qual, em menos de três anos,
já se chegou à cifra de 16 milhões de linhas em mãos
do público, número que, segundo as projeções me
nos otimistas, deverá chegar, até o final do corrente
ano, aos 22 milhões de linhas em poder dos usuários
desse serviço.

Assim também aconteceu no caso da flexibiliza
ção do monopólio estatal do petróleo. Furiosa e irraci
onalmente, bradou-se aos quatro cantos que essa ati
tude significaria a entrega de nossas reservas petro/[
feras nas mãos dos estrangeiros e a total destruição
da Petrobras.

Mais uma vez, 05 arautos do Apocalipse foram
fragorosamente derrotado~ pelos fatos, pois hoje o
Brasil passou a ProdtlZir rnai~ de 1 milhão e 200 mil
barris de petróleo por dia, cürrespondendo a cerca de
70% do petróleo de que nec~ssita para seu consumo,
o que nos permitiu reduzir as importaçõe~erca de
50% de nossas necessidades para ~.Qenas 30%,
além de terem sido descobertos novos cámpos gi
gantes de petróleo na plataforma continental.

Concomitantemente a isso, a Petrobras, grande
empresa petrolffera brasileira, internacionalmente re
conhecida e premiada, continua cada vez mais forte e
respeitada, sendo procurada por inúmeras companhi
as petrolíferas estrangeiras para a realização de par
cerias para a exploração das bacias sedimentares de
nosso Pais, inclusive da Bacia do Espirito Santo que,
segundo indicios levantados por recentes estudos,
poderá apresehtar, em sua plataforma continental,
potencial para à produção de petróleo e gás natural
igual, ou mesmo supEoJrior ao da Bacia de Campos,
hoje responsável pela produção de cerca de 80% de
todo o petróleo do Brasil.

Vale ressaitar, ainda, o ânimo novo que repre
sentbu a entrada em cena da Agência Nacional de
Petróleo que, em sua curta existência, conseguiu dar
novo rumo e ritmo à indústria petrollfera nacional, ten
do realizado, no ano passado, uma rodada internacio
nal de licitação de áreas para a exploração petrolífe-

ra, que foi coberta pelo mais amplo sucesso, e se pre
para, agora, para lançar uma segunda rodada de Iíci
taçAo de áreas, a qual já vem despertando enorme in
teresse e é ansiosamente aguardada por toda a co
munidade petrollfera mundial.

I: bem verdade que ainda há alguns percalços a
superar, como o combate aos cartéis de postos de ga
solina em todo o Pars, e a deslavada sonegação de
impostos, praticada por eles e pelos maus empresári
os do setor de distribuição de combustrveis, à custa
de medidas liminares na Justiça, bem como o aparen
te paradoxo existente entre a queda nas cotações in
ternacionais do petróleo e a contrnua alta nos preços
internos dos combustrveis.

Entretanto, temos confiança na atuação desse
novo órgão na fiscalização e na correta regulação do
setor petrollfero nacional, e a certeza de que, com o
devido apoio, principalmente desta Casa, na aprova
ção de uma reforma tributária capaz de pôr às claras
os impostos incidentes sobre o petróleo e os combus
tíveis, bem como a sua correta e justa destinação,
dentro de pouco tempo veremos a expansão de nos
sas reservas petrolíferas, o aumento da produção
energética nacional e um novo surto de desenvolvi
mento econômico no Brasil, que nos permitirá cons
truir, para nossos desc~ndentes, uma Nação com
mais prosperidade, justiça e melhor qualidade de vida
para todos os seus cidadãos.

O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs
e Srs. Deputados, a reforma da legislação políti
co-partidária e eleitoral brasileira, por sua importância
na vida institucional do País, especialmente neste
momento de grave desgaste das nossas instituições
públicas, precisa ser tratada realmente com priorida
de por esta Casa e pelo Senado Federal.

O Brasil passa por um processo de profundas
transformações, não apenas na área econômica, com
a modernização de nossos sistemas de produção, de
comercialização e de relacionamento no contexto in
ternacional, como também na organização do Esta
do, pela redução do seu caráter de intervenção, que o
caracterizou durante muitas décadas como Esta
do-Empresário e, ao mesmo tempo, paternalista.

São notáveis os avanços conquistados nos últi
mos anos, conforme tenho destacado em pronuncia
mentos por mim proferidos na Câmara dos Deputa
dos e em outros fóruns de discussão sobre a realida
de brasileira. O rigoroso combate ao desequiUbrio
dos gastos governamentais e a elaboração da Lei da
Responsabilidade Fiscal, visando impedir, em todos
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os níveis da administração pública, a má gestão dos
recursos, são apenas alguns exemplos do esforço que
realiza a Nação, sob a iniciativa e ocomando do Gover
no Federal, em tornar mais eficiente e justa a aplicação
do dinheiro oriundo da arrecadação de tributos.

No entanto, Sr. Presidente, todo esse trabalho
encontra obstáculos de ordem política, em face de
um modelo híbrido, com muitas imperfeições, entre
as quais - certamente a principal - a fragilidade da
vida partidária. O sistema atual enfraquece os parti
dos políticos e, ao contrário, fortalece a atuação indi
viduai, inviabilizando praticamente o confronto parti
dário, de idéias e programas, para direcionar a dispu
ta em torno de nomes e de personalidades, inclusive
no próprio seio das agremiações partidárias.

Trata-se de grave problema, porque essa práti
ca de individualização das campanhas possibilita aos
candidatos sem história partidária descumprir com
promisso de fidelidade ao programa da sigla que aco
lhe sua candidatura e filiação, assumindo esta, não
raramente; caráter apenas eventual. Ou seja, ao privi
legiar o confronto individual, e não o dos partidos polí
ticos, a legislação concede ampla liberdade à deso
bediência aos princípios do seu partido, bem como a
troca da filiação partidária, desconsiderando-se, por
tanto, a vontade do eleitorado expressa nas urnas.

A atribuição de maior ênfase ao valor da atua
ção individual, personalista, em detrimento de um tra
balho partidário coletivo, faz transferir, por exemplo,
no Legislativo Federal, para questões de menor al
cance e interesse, parte das atenções que devem se
concentrar em temas nacionais. Em Legislativos es
taduais e municipais, tem prevalecido tal distorção,
com a predominância de debates e decisões sob a
ótica de interesses individualizados antes daqueles
ditados pelas aspirações da coletividade.

Por isso, Sr.Presidente, a reforma política assu
me dimensão que ultrapassa os limites dos aspectos
partidários e eleitorais, produzindo conseqüências e
influências no conjunto e no futuro da Nação.

Outra grave anomalia e razão da ineficiência e
fragilidade de nosso modelo político-eleitoral é a for
ma de financiamento das campanhas políticas, cujas
disposições legais não têm impedido relações pro
míscuas entre alguns candidatos e seus financiado
res, gerando, nesses casos, compromissos que
afrontam a ética e se caracterizam como fontes de
desvios de dinheiro público, em prejuízo dos interes
ses maiores da sociedade, conforme demonstram as
denúncias contra a Prefeitura e Vereadores de São

Paulo, de Guarulhos e de outros Municípios e Esta
dos brasileiros.

Urge, portanto, a revisão da forma de financia
mento das campanhas políticas, conforme projeto
aprovado há poucos dias pela Comissão de Finanças
e Tributação, estabelecendo-se rigoroso sistema que
realmente impeça tais procedimentos, os quais, ao
abrigo da legislação, são identificados como regula
res, pois criam vínculos de difícil percepção, mas ab
solutamente comprometedores, pois beneficiam pes
soas, grupos ou empresas mediante uso indevido de
dinheiro da população.

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, é preciso
ainda considerar que a Constituição de 1988 resultou
excessivamente detalhista. O Legislativo ganhou for
ça a partir da promulgação da nova Carta Magna e a
consolidação da democracia, mas, por falta de dispo
sitivos que lhe imponham cobrança objetiva por sua
atuação, ainda não encontrou um modo de trabalho
bem planejado, com definição de objetivos quanto às
matérias a serem votadas em cada período. Isso na
turalmente contribui a que, em muitos momentos,
predominem debates e projetos que servem a inte
resses de segmentos restritos, alguns tipicamente
paroquiais, no lugar da discussão e votação de maté
rias de âmbito mais abrangente.

Ao Congresso Nacional cabe dedicar-se priori
tariamente a projetos e assuntos de relevância para o
conjunto, não ·somente parcelas, da sociedade. E,
acima de tudo, assumir o firme compromisso de não
postergar decisões, muito menos abandonar matéri
as que exigem definições urgentes. Do Parlamento, a
Nação espera respostas concretas e objetivas aos
seus reclamos e aspirações.

Estou convicto de que este é o momento de se
realizar uma ampla reforma política, inclusive discu
tindo-se a introdução de um modelo de Legislativo em
que.se definam.responsabilidades por atos de gover
no, conforme os magnificos exemplos de sistemas
semelhantes vigentes em nações que alcançaram
elevado estágio de desenvolvimento sustentado em
pilares políticos consistentes.

Nesses parses, o sistema estabelece a partici
pação e a responsabilidade direta do Parlamento no
Governo. Nos momentos de impasse político, para a
tomada de decisões, a composição do Parlamento
pode ser dissolvida e uma nova eleição define outra
correlação de forças. Tal mecanismo funciona como
um freio às sucessivas barganhas de natureza polí
tica criadoras de impasses que paralisam o Legisla
tivo.
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Mas, para se estabelecer ao Legislativo prerro
gativas de responsabilidades por decisões governa
mentais, impõe-se revisar também o sistema de es
colha dos seus integrantes, pelo menos em âmbito fe
deral e estadual, fazendo-se então pelo critério do
voto distrital, ou do voto distrital misto, em que cada
parlamentar mantenha forte ligação com uma área
definida e, principalmente, com o compromisso parti
dário.

Evidentemente, é fundamental que a represen
tação das bancadas estaduais na Câmara dos Depu
tados respeite e mantenha proporcionalidade em re
lação ao respectivo número de habitantes, não obser
vada atualmente. Hoje, alguns Estados de pequena
população possuem bancadas proporcionalmente
muito superiores à de unidades federadas muito mais
populosas, contrariando o principio democrático de
que o voto de todo cidadão, de qualquer Estado, te
nha o mesmo peso e significado na eleição de seus
representantes para o Legislativo federal.

Permito-me, pois, fazer a seguinte conclamação
à Casa e ao sempre diligente condutor de nossos tra
balhos, o Presidente Michel Temer, que já anunciou
sua disposição de incluir a matéria na pauta, tão logo
concluamos a votação, em primeiro turno, da reforma
do Poder Judiciário: vamos envidartodos os esforços
para que as proposições que tratam da referida refor
ma polftica sejam votadas em sessões extraordinári
as, já nas próximas semanas, ficando as sessões or
dinárias dedicadas ao exame da reforma tributária,
outro tema de extrema importância e urgência para os
destinos da Nação.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrJls e Srs. Deputa
dos, todos nós assistimos, um pouco bestificados, à
decisão do Supremo Tribunal Federal de criar um au
xílio-moradia e assim dar aumentos de até 45% para
a magistratura federal, que marcara uma greve geral
para segunda-feira, dia 28 de fevereiro. O repúdio foi
unânime, já que estamos há semanas discutindo a in
viabilidade, segundo o Governo e seus jornalistas
chapa-branca, de dar um aumento de 31 reais para o
salário mínimo.

Todo mundo ficou ainda mais indignado, ao
constatar que a maioria dos funcionários públicos não
recebe aumento há mais de cinco anos - isso mes
mo, cinco anos. Mas estou falando da maioria dos bu
rocratas da União e não das carreiras, agora chama
das do Estado, que têm recebido aumentos por vias
indiretas, principalmente os militares.

A verdade nua e crua é que o Presidente da Re
pública, chefe do Poder Executivo, não teve a cora
gem de comandar o processo de definição do teto
para os três Poderes, como manda a Constituição, e
empurrou com a barriga a questão central de reorga
nizar a estrutura salarial do funcionalismo público fe
deral.

É bom lembrar que o teto surgiu, de forma justa,
para porfim aos salários de marajás no funcionalismo
público, aos acúmulos de salários e aposentadorias e
às excessivas vantagens de determinadas carreiras
que transformam seus membros em privilegiados.
Portanto, surgiu para cortar despesas na cúpula e
não para aumentar.

Ao deixar que o estabelecimento do teto fosse
visto como uma saída para o justo pleito da magistra
tura de aumento salarial imediato, o Poder Executivo
criou uma armadilha para si próprio, já que, ao puxar
todos os salários de uma categoria com o teto, au
menta como nunca as despesas. E, ao não pôr fim
aos acúmulos de salários e aposentadorias e não ex
cluir as vantagens e adicionais no cálculo do teto, per
mitiu um aumento de gastos duplo nos salários, sem
pôr fim aos que ultrapassam o teto. O pior dos mun
dos para o Executivo, ávido por superávits fiscais
para pagar juros da dívida e cumprir metas do FMI.

No caso dos parlamentares o constrangimento
é total, ganham muito comparado com o salário míni
mo e ganham pouco comparado com o cargo e a res
ponsabilidade que têm. Mas, como ganham auxílio
moradia ou apartamento funcional, cota de telefone,
correio e xerox, passagens aéreas, além de vinte mil
reais para contratar funcionários e assessores para
seus gabinetes, a imagem pública é de que ganham
uma fábula, quando, na realidade, um Parlamentar
ganha, líquido, 5 mil e 300 reais por mês.

Como também no Parlamento predominou a hi
pocrisia de não se discutir, ou esconder os aumentos,
foi-se criando subterfúgios, como as convocações ex
traordinárias, 1311. salário e ajudas de custo, de início e
final de Legislatura. Ou seja, trocaram o aumento por
mais cinco salários ao ano. Somando tudo são 120
mil reais brutos ao ano e não 88 mil como seria o nor
mal. Sem falar que os Parlamentares, como todo fun
cionalismo, podem acumular seus salários com apo
sentadorias públicas, ultrapassando o teto, qualquer
que seja ele, 8.500 reais, 11.500 ou 12.720.

Está tudo errado. O correto é Parlamentar não
receber por convocação extraordinária, pôr fim às
ajudas de custo e receber um salário mensal, além do
13ll., que garanta ao Parlamentar exercer seu cargo
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com independência, além de ter uma estrutura básica
rara exercer seu mandato em Brasília e no seu Estado,
como passagens, apartamento funcional - sem auxílio
moradia -, cotas para correio, xerox, telefone e um ga
binete com estrutura de assessoria e secretária.

Com relação aos juízes, eles têm o direito ao au
mento, como todo funcionalismo, mas este aumento tem
que ser geral, dentro de uma ampla reforma dos venci
mentos do funcionalismo público, que ponha fim ao cipo
al de abonos, adicionais, gratificações e vantagens que
escondem a verdadeira política salarial de arrocho para
os de baixo e privilégios para os de cima, como acontece
na estrutura salarial de toda economia brasileira e em
nossa péssima distribuição de renda.

Por fim, com relação ao teto, a referência tem
que ser a do Presidente da Republica: não deve ser
maior que 8.500 reais e não pode incluir aposentado
rias e outras vantagens pessoais, senão deixa de ser
teto para ser aumento salarial, que devemos dar, sim,
para a maioria do funcionalismo público que, como já
dissemos, não o recebe há mais de cinco anos. Mas
antes de mais nada temos que aumentar o salário mí
nimo para, no mínimo, 180 reais.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, caríssimos
deputados, venho aqui abordar tema de relevância in
questionável, em tempos de globalização, automa
ção, e todos os efeitos que a tecnologia traz ao mun
do moderno. Não entendam a minha abordagem
como sendo contrária a esses fenômenos. Venho,
justamente questionar se o Brasil e suas empresas
encontram-se preparadas para acompanhar o desen
volvimento, em todo o mundo, gerado por essa tecno
logia.

Talvez o Brasil não esteja, ainda, preparado para
acompanhar de perto este desenvolvimento. E eu vivo
me questionando o porquê. Nos últimos anos, a realida
de nos tem demonstrado que os países mais desenvolvi
dos, e por conseqüência, suas empresas, estão crescen
do cada vez mais e em maiores proporções porque têm
investido em pesquisa e desenvolvimento.

Este tem sido o empreendimento mais lucrativo
para as empresas em todo o mundo. Não será dife
rente com as nossas empresas. Para se ter uma
idéia, as empresas que têm investido em pesquisa e
desenvolvimento, conseguem um lucro cinco vezes
maior que o total do investimento.

As empresas mais atentas a este fenômeno são
as empresas que precisam da própria tecnologia para
sobreviver e, por esse motivo, não param de investir
neste setor.

Os empresários mais atentos têm percebido
que o maior retorno não tem vindo do mercado finan
ceiro. Eles já apostam em pesquisa e desenvolvimen
to, enquanto muitos ainda se perguntam se realmente
vale a pena investir. Esses últimos não perceberam a
necessidade de dominar processos industriais, de
elevar a produtividade, reduzir custos com royalties,
encontrar soluções criativas e baratas para deman
das específicas de cada mercado.

É nosso dever, Srs. Deputados, estimular em nos
sos empresários uma mentalidade que valorize as apli
cações em tecnologia e pesquisa. Há alguns anos, esta
vam na frente as empresas que contavam com a quali
dade em atendimento, serviços e produtos.

Hoje, essa vantagem apenas será adquirida se hou
ver investimentos no que tange ao conhecimento humano.

Pois são as pesquisas e estudos de especialistas
que vão indicar quais serão as melhores saídas e estraté
gias para que as empresas se mantenham em equilíbrio,
principalmente, no que se refere à competitividade. Aqua
lidade vem do conhecimento humano. Entramos, já há al
gum tempo, na era do valor do conhecimento. Este co
nhecimento só será adquirido por meio do valor humano.
Devemos investir em nossos pesquisadores e estimular
essas pesquisas, que tanto podem contribuir para o avan
ço tecnológico, industrial e social de nosso País. Não é à
toa que se diz que a Internet, por exemplo, é um importan
te instrumento de diminuição da pobreza. Ea razão não é
difícil de ser explicada: ela diminui a diferença e aproxima
pessoas, e por sua vez propicia a troca de conhecimento
e tecnologia.

Deixo, então, todas estas questões para a apre
ciação dos pares e espero que esta Casa possa, mui
to em breve, trazer um projeto que viabilize ou au
mente consideravelmente os investimentos em pes
quisa e desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista
humano, em nossas empresas.

Muito obrigado.
O SR. NELO RODOLFO (Bloco/PMDB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para pe
dir, em caráter de urgência, uma tomada de posição
por parte do Governo de meu Estado, em relação a vi
olência que aos poucos vai tomando conta da minha
querida cidade de Rio Claro. Não venho aqui, Sr. Pre
sidente, meus colegas Deputados, criticar a política
de segurança de São Paulo. Ao contrário, tenho cer
teza e até testemunho que o Governador Mário Co
vas não tem medido esforços para conter a escalada
de violência que tem tomado conta das ruas, princi
palmente da capital e das regiões mais desenvolvidas
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d8 São Paulo. A nlt::Sl11a violência que toma conta da
maioria das cidades do País. Culpar o Governador ou
a Polícia, ou quem quer que seja, é muito fácil. Venho
aqui, sim, para como Deputado do meu Estado apre
sentar sugestões ou até mesmo buscar soluções.

Sr. Presidente, eu falava há pouco de Rio Claro,
terra de meus pais, terra de meus familiares, terra dos
meus amigos. Rio Claro, que outrora era uma cidade
nacionalmente conhecida como Cidade Azul, terra
dos aposentados, das crianças bem educadas, terra
do saudoso Ulysses Guimarães, hoje, meu caro Pre
sidente, meus pares, o quadro é um pouco desolador.
Nesta semana, enquanto discutfamos nesta Casa im
portantes projetos de lei, um comerciante, muito que
rido naquela cidade, foi brutalmente assassinado
dentro de seu estabelecimento. Hécio Traldy Filho,
com 49 anos de idade, casado, pai de uma filha, foi
morto por ladrões, a tiros, dentro de sua relojoaria, si
tuada bem no centro da cidade. Os ladrões, tranqüi
los, certos da impunidade, fugiram tranqüilamente de
bicicletas, colocando em polvorosa a pacata popula
ção da minha querida cidade.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna pedir ao meu
Governador uma irnediata tomada de posição. Refiro-rne
ao efetivo policial da cidade. Refiro-rne ainda às viaturas
da cidade. Tenho certeza que o meu pedido será atendi
do pelo Governador Mário Covas. Para uma população
com quase 180 mil habitantes, Rio Claro conta hoje com
99 policiais militares e poucas viaturas. Peço, portanto,
desta tribuna, que oGovernador reforce o efetivo e man
de mais viaturas para Rio Claro.

Tenho certeza, Sr. Presidente, que temos uma das
melhores Polícias do mundo. Aliás, quero lamentar aqui
o comportamento do Ouvidor da Polícia de São Paulo,
que na semana passada, divulgou, com o único intuito de
aparecer nos jomais, uma lista com denúncias contra p0

liciais do Estado. Cartas anônimas, denúncias levianas,
que foram levadas a público, sem qualquer tipo de res
ponsabilidade. Um gesto lamentável para uma pessoa
que ocupa cargo público.

Por último, Sr. Presidente, quero reiterar meu
apelo ao Sr. Governador. Mais policiais e mais meios
para a Polícia de Rio Claro. Peço que cópia deste pro
nunciamento seja enviada ao Sr. Governador Mário
Covas, para tomada de providência.

Era o que eu tinha a dizer.

V~ ORDEM DO DIA

O SR. ADÃO PREITO ~ Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex8 a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para fa
zer dois registros importantes, que julgo devem ter re
percussão nacional ante a polêmica sobre transgêni
COSo Trata-se de notícias publicadas diariamente pe
los jornais gaúchos, referentes ao negócio fechado
pela Cotrimaio, uma cooperativa formada basicamen
te por pequenos produtores da Região das Missões
do Rio Grande do Sul, com uma empresa para a ven
da de soja não transgênica. O negócio envolve o for
necimento de 6 mil toneladas de soja e um bônus de
10% sobre o preço pago pelo mercado. Além disso, a
cooperativa já firmou convênio com uma empresa
norte-americana, responsável pela certificação, e já
cumpriu uma série de exigências em todas as etapas
de produção. Esta informação vem reafirmar o que vi
mos há muito tempo alertando: o mercado do futuro,
do qual tanto fala o nosso Ministro da Agricultura, não
é dos produtos transgênicos, é dos produtos não mo
dificados geneticamente; o mercado que o nosso Mi
nistro tanto procura está garantido para estes produ
tos; a ponta do avanço tecnológico não são os produ
tos transgênicos, são os produtos limpos. É disso que
o nosso Governo precisa se dar conta. Mas não se dá
conta. Enquanto isso acontece, a Justiça autoriza
empresas a prosseguir com as experiências de arroz
transgênico no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a
Embrapa vai usar o gene da soja transgênica da Mon
santo para uso científico e comercial. Analisando es
tas notícias todas, a pergunta que fica é: quem está
na ponta do atraso? Os Governos que estão tendo a
coragem de cumprir uma sentença judicial, as coope
rativas e produtores que estão conquistando posição
no mercado (usando um termo que o Ministro tanto
gosta de usar) com os seus produtos limpos ou o Go
verno que insiste em investir dinheiro público em pes
quisas que só interessam às grandes empresas como
a Monsanto e que só vão colocar nossos produtores
cada vez mais na dependência destas?

O segundo registro que faço com grande satis
fação é que, no Rio Grande do Sul, o Assentamento
Filhos de Sepé, em Viamão, formado por 36 famílias,
fez a sua primeira colheita. Mas uma colheita especi
al. Colheu, de uma área de 110 hectares de arroz, 15
mil sacas de arroz cuja produção foi totalmente livre
de qualquer agrotóxico, seja nas sementes e insu
mos, seja nos defensivos. O importante disso é que o
rendimento chegou perto da lavoura convencional,



Ah!il d;;: lMO DIÁRIO DA CÂMARA DDS DEPUTADOS Quinta~fd.m 13 15723

'"''''1-' tlr(I' 0),';1") ,'31 n10il'Jr, DU 5@13, tão irnpÚr(EJliü::
quantü as questões ecológicas e de saúde, há tam
b81m a vantagem economic8. É él maior área contínua
de arroz ecológico da América Latina.

Sr Presidente, estes dois registros ilustram que
nós não precisamos de produtos transgênicos, não
precisamos de venenos, nem de tecnologia importa
da. Nós precisamos é de um novo modelo de desen
volvimento para a agricultura brasileira, e precisamos
de um Governo que deixe de ser submisso e tenha a
coragem de investir recursos públicos nesta linha de
pesquisa e em crédito para este tipo de produção, es
tas :sim, de futuro em termos de mercado e em termos
de cuidado com a natureza e com os seres humanos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
-1-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N~ 96-8, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)
Continuação da votação, em primeiro turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n.Q96-A, de 1992,
que introduz modificações na estrutura do Poder Ju
diciário; tendo pareceres da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator Sr. Luiz Carlos Santos); e da Comissão
Especial, pela aprovação, com substitutivo, desta e
das Prqpostas de Emenda à Constituição nlls
112-A/95, 500-A/97 e 368-A/96, apensadas; pela ad
missibilidade de todas as emendas apresentadas na
comissão e no mérito, pela aprovação das de nas
1/95,2/95 e 4/95 (apresentadas na legislatura anteri
or) e dasde nlls 1, 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,18,19,20,21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,
37, 39,40,42,43,44 e 45; pela rejeição das Propos
tas de Emenda a Constituição nOs 127-A/95 e
215-A/95, apensadas, e das Emendas nOs 3/95 (apre
sentada na legislatura anterior) e 4,6,17,22,23,25,
30, 32, 34, 38 e 41, nos termos do parecer da Relato
ra, que apresentou complementação e reformulação
parcial 'de voto. Apresentaram votos em separado o
Deputado AntOnio Carlos Biscaia e em conjunto, os
Deputados Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia, José Pi
mentel, Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprova
dos os destaques de n!2s 247,72,79,298,70,51,281,
296,42,33,293,27,88,238,187,67,32,149,73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz
Antôní6Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOs

281, 2:;11, :::5'j 23, 220, 82, 155, 50, 29:2, 295, 233,
256,283,221,177,184,286,25,216,219,162,200,
218, 240, 20~1, 274, 217, 248,101 e os destaques dos
relatórios parciais dos Deputados José Roberto Bato
chio e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de n"s 156,
38,40,241,71,83,37,86,154,13,134,112,208,24,
280,212,213,211,113,210,34,78,111 e 59 (Rela
tora: SrSi Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC nOs 112-A/95,
127-AJ95,215-AJ95,SOO-AJ97,368-AJ96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta
que Simples nll 25:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N1l25

(Regimento interno, art. 161, 11)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos art. 161, 11, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputa90s, destaque
para aprovação do

INCISO VI DO ART. 93

Constante do art. 2Q da Emenda n1l 27-CE/99, de
autoria do Senhor Konder Reis, para fins de sua inclusão
no substitutivo adotado pela Comissão Especial que
apreciou a PEC n1l96-A, de 1992, que "Introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário" e apensadas.

Sala das Sessões, - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como se
trata de destaque simples, primeiro vamos votar o re
querimento.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Primeiro,
o requerimento.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Eu posso
encaminhar o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V Exa quer
encaminhar o requerimento ou, depois, o mérito?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Eu quero
encaminhar, já, o requerimento.

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

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz o
apelo de encaminhar o requerimento para que eu
possa considerá-lo. Nós vamos votar um dos temas 
eu diria - mais polêmicos da reforma do Judiciário,
que se refere aos 75 anos de idade. E nós temos na
argumentação a grande vantagem relativa aos 70
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anos que atualmente está na Constituição. É preciso,
evidentemente, que os deputados estejam em plená
rio para que a argumentação lhes seja passada.

Peço a V. ExB que chame os deputados, para
que possamos iniciar a discussão, tão logo seja apro
vado o requerimento, e tenhamos a apreciação, por
este Plenário, de uma das matérias mais importantes,
que diz respeito à vida do cidadão, muito embora a in
dividualidade do magistrado seja a matéria que va
mos votar a seguir.

Vamos aprovar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Diz o re

querimento à vida e à idade do cidadão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o requerimento.
Quem estiver de acordo permaneça como se

acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

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

Exa a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu recebi um
aviso do Deputado Biscaia, um dos membros do Partido
dos Trabalhadores na Comissão do Judiciário, que diz
respeito ao funcionamento das Comissões.

Solicito a V. ExB que ordene a suspensão dos
trabalhos nas Comissões para permitir que esse e ou
tros deputados possam estar presentes no plenário
para participar da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta Pre
sidência determina a suspensão dos trabalhos das
Comissões.

A Secretaria-Geral tomará as providências devidas.
Vamos votar agora o mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à nobre Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu queria
explicar, com a devida vênia, que estamos votando
algo que já votamos no Plenário.

Quando nós fizemos a reforma administrativa
nesta Casa, nós votamos a compulsória, a aposenta
doria para todos os funcionários públicos deste País aos
70 anos. Chamaram-na até de expulsória. Agora, com
todo o respeito, Deputados Mendes Ribeiro e Ricardo
Barros, que também tem uma proposta igual, a idéia éde
passar de 70 para 75 anos só para os magistrados.

Eu acho que não é questão de vida do po,,'),
não, mesmo porque o povo não está interessado em
que os juízes se aposentem com idade maior do que
a dele. Precisaríamos aprovar a ídade de 75 anos
para os juízes se mudássemos todo o processo de
aposentadoria do povo brasileiro e de todos os funci
onários públicos.

Nesse sentido, eu mantenho o meu texto. Os ju
ízes vão aposentar-se igualzinho a todos 05 cidadãos
brasileiros, que se aposentam com 70 anos.

Mantenho, pois, o meu texto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

palavra o Deputado José Antonio Almeida, para falar
contra a matéria.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Relatora tocou bem no ponto.
Não há justificativa nenhuma para que o tratamento
dado ao Judiciário seja diferente do tratamento dado
aos demais servidores públicos.

Falei aqui, pela manhã, que vivemos numa re
pública. Numa república, Sr. Presidente, não temos
mais senhores. Todos são servidores. N6s somos servi
dores do povo, eleitos pelo povo. Os juízes devem ser
servidores do povo, assim como o são os membros do
Ministério Público, como deve ser o Presidente da Re
pública. Não tem sentido algum, não há justificativa pla
usível para a existência de tratamento diferenciado.

Quero dizer mais: sou filho de magistrado. O Presi
dente Michel Temer conhece bem essa condição, conhe
ce bem o meu pai, magistrado de carreira. Foi juiz de 1955
a 1998, completou 42 anos de magistratura, dos quais 29
anos na condição de Desembargador do Tribunal de Jus
tiça. Chegou lá, magistrado de carreira, aos 40 anos, e
saiu aos 69. Podia ter saído com 70, mas saiu com 69, re
solveu aposentar-se meses antes de completar os 70
anos. Egraças a Deus, para orgulho de seus filhos, ele se
conduziu bem naquele tribunal. E deixou até saudade.

Mas, Sr. Presidente, não há justificativa para
que uma pessoa continue num determinado cargo
por trinta anos. No Maranhão, há desembargadores
que assumiram com 37 anos, portanto, serão desem
bargadores por 33 anos, se s6 deixarem o cargo com
70 anos, e o serão por 38 anos, se for aprovada essa
proposta. Numa república que consagra o princípio
da impessoalidade, não há justificativa para que haja
pessoas ocupando esses cargos por tanto tempo.
Creio que cada vez mais há a necessidade de oxige
nação na magistratura. Estamos em novos tempos,
com novas realidades. As pessoas que se acostu
mam em determinadas funções acabam sendo mais
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I',;cmservadoras, mais tradicionais. É pn~ciso que haja
arejamento nas cortes superiores.

Há quem defenda a idéia de que haja mandato
determinado, e isso se dá em muitos países. As cortes
constitucionais, na Europa, por exemplo, principalmen
te na Europa continental, têm mandatos de oito anos,
com renovação de oito em oito anos. Não há justificativa
para que permaneçam no cargo por mais cinco anos os
juízes que já exerçam há muitos anos, há décadas, às
vezes, essas funções, principalmente nos tribunais. Em
decorrência disso, a carreira será sensivelmente preju
dicada. E não venham me dizer, como alegou um Depu
tado esta manhã, que o atual Presidente da República
nomearia "n" Ministros para o Supremo se não alterás
semos a idade da aposentadoria compulsória para 75
anos e que isso não seria conveniente.

Ora, Sr. Presidente, não podemos alterara Consti
tuição por conta de situação como essa. Na realidade, o
que se justifica é que chegando aos 70 anos, prestando
bons serviços como, com certeza, a maioria dos juízes e
dos servidores públicos prestaram, sejam eles aposenta
dos e exerçam outras funções. Mas que já estejam apo
sentados! Não temos por que engessara carreira da Ma
gistratura, fazendo com que pessoas permaneçam tra
balhando até a provecta idade de 75 anos. Dessa forma
daremos acesso a pessoas mais arejadas, mais moder
nas, com maior conhecimento da atual realidade.

Com essas considerações, posiciono-me contra
essa proposta no sentido de que continue a regra de apo
sentadoria compulsória aos 70 anos. Que não tenhamos
esse tratamento diferenciado, que é uma verdadeira afron
ta ao princípio da isonomia dos servidores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado Fer
nando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, trata-se de proposta do eminente Deputado
Mendes Ribeiro e outros que visa elevar para 75 anos
a idade para a aposentadoria compulsória.

Discutirei essa questão não apenas do ponto de vista
jurídico ou sob a ótica da corporação dos desembargadores
ou do Poder Judiciário, mas fazendo uma análise geral.

Vivemos tempos em que o conhecimento médi
co avança a cada instante. Esta semana mesmo, ou
vimos o anúncio de que uma empresa americana
conseg~iu identificar todo Ogenoma humano, bastan
do agora colocá-los em ordem para a compreensão
exata do mecanismo da vida. Tal descoberta possibili
tará rapidamente novos avanços, não só na qualida
de como na quantidade de vida.

Aexpectativa de vida cresceu no século que passou.
No início do século, a vida média era de mais ou menos 30
anos. Atualmente, no Brasil, está próxima de 70 anos. Hoje,
as condições de vida são diferentes, e muito diferentes.

Na Constituição de 1988, elencamos os chamados
direitos sociais, entre eles, o de proteção à infância.
Esqueceu-se, entretanto, o legislador, de incluir entre os
direitos sociais, no mesmo art. GD, a proteção à velhice.
Ora, a velhice tem sido conquistada graças a inúmeros fa
tores, entre eles, o conhecimento científico.

Estamos falando em alterar a idade limite da
aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. É
preciso compreender que, do ponto de vista geral, a
lei deve acompanhar essas mudanças. Essa é a reali
dade. A lei precisa acompanhar as alterações que
ocorrem no mundo. Não podemos pensar apenas na
corporação. Hoje uma pessoa com 75 anos está ab
solutamente lúcida. A compreensão do Direito e as
idéias sobre justiça melhoram conforme a idade
avança. Hoje, o computador permite o acesso à infor
mação, mas nem sempre à compreensão dos valores
da vida e da justiça. Não é certo que uma pessoa ca
paz e lúcida seja obrigada a se aposentar.

Outros países têm diferentes pontos de vista so
bre essa questão. Não existe idade limite na Suprema
Corte americana, por exemplo. Não existe idade limi
te na maioria dos países do mundo.

Por isso, dentro desta linha de raciocínio, preci
samos preservar a velhice. O trabalho é a alegria do
idoso. Poder trabalhar e ser útil dá ao idoso a sensa
ção de bem-estar, que o faz sentir-se valorizado.

Dessa forma, esta Casa tem uma oportunidade
ímpar de demonstrar que está preocupada em prote
ger a velhice, está preocupada com o que está acon
tecendo no mundo. Por isso, procura alterar a idade li
mite para a aposentadoria compulsória.

É claro que essa alteração não se deve referir
apenas ao Poder Judiciário, tem que alcançar todas
as áreas. Temos que acompanhar a atual realidade,
por isso voto a favor da emenda proposta pelo emi
nente Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O nosso partido, o PDT, nesta questão, que não é
programática, que não é ideológica, eventualmente terá p0
sições díspares, posições diferentes. O Deputado José Ro
berto Batochio deve acompanhar; votando pelos 70 anos.

Assim sendo, quero pedir à nossa bancada, ao De
putado Alceu Collares e a outros que vejo desta tribuna
que votem favoravelmente à emenda dos 75 anos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a

favor, concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.
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o SR RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, sou autorda Pro
posta de Emenda à ConstilLlição nO 127. apensada à reforma.
do Judiciário. Nesta emenda constitucional, que apresentei
em 1995, portanto, sem nenhum casuismo com qualquer
aposentadoria que esteja porocorrer, proponho aprorrogação
da idade para a aposentadoria compulsória dos jurzes, assim
como também devemos fazer em relação aos demais funcio
nários públicos em matéria quejá tramita no Senado Federal.

Isso se dá pela coerência, pois tudo o que temos
votado nesta Casa é no sentido de manter as pesso
as no mercado de trabalho, ampliar o tempo de contri
buição e de permanência na ativa.

Portanto, nobres colegas, na verdade, esta ma
téria trata do reconhecimento do avanço da ciência e
tecnologia e da capacidade de trabalho das pessoas
que chegam aos 70 anos de idade. E quando digo
avanço da ciência é porque a Medicina permite hoje
maior expectativa de vida. Portanto. precisamos
acompanhar esse processo na questão da aposenta
doria compulsória por tempo de serviço.

Queremos destacar. Sr. Presidente, que não há trata
mento diferenciado. Votaremos posteriormente matéria rela
tiva aos demais servidores e aos juizes, que são também
servidores. Há necessidade de aprimoramento e de dina
mismo no Judiciário, mas não é a ampliação desse tempo
em cinco anos que inibirá a renovação do Judiciário. Ao con
trário, todos os juizes terão cinco anos amais de possibilida
de de crescimento na sua carreira. Também não há de se di
zer ql,;e acarreira ficaria paralisada. Ao contrário, todos osju
izes que estão ingressando na carreira terão mais tempo
para trabalhar. Do mesmo modo, não há de se esperar apo
sentadorias precoces, porque devemos transformar essa
matéria no primeiro passo importante para quetodo o funcio
nalismo-professores universilários, especialmente-, com o
vasto conhecimento ea experiência adquiridos, possa conti
nuar seu trabalho ao chegar a essa idade.

Portanto, em função da PEC que apresentamos em
1995, ora apensada aesta matéria e que propõe desde lá
que a aposentadoria compulsória passe para os 75 anos,
pedimos aos companheiros que votem "sim" à proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

EMENDA N~ 27-CE/99

Art.211 ..

Art. 93 ..
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pen

são dos seus dependentes observvação o disposto
no art. 440, salvo quanto à aponsentadoria compulsó
ria, que se dará aos setenta e cinco anos de idade.

o SR. PRESIIDENTE (Michel -remer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

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 (Bloco/PMDB
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, gostaria de falar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex8

deveria ter pedido antes, porque dois oradores já se
pronunciaram a favor da proposta.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Fiz um sinal
antes da Relatora. E como autor?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se V. ExB

se tivesse inscrito, ter-lhe-ia dado preferência, na
condição de autor. Agora, V. Exa poderá encaminhar
pelo PMDB. com a largueza que esta Presidência
concede ao tempo dos Lideres.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Lideres.

O Partido Humanista, como vota? (Pausa.)
O Partido Verde, como vota? ,
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPS?
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi

são do orador) - Sr. Presidente, um dos pontos funda
mentais dessa reforma que estamos empreendendo
é conferir ao magistrado maior núcleo de capacitação
profissional, de experiência de vida e de condições de
exercer essa sublime profissão que é a da judicatura.

Já introduzimos no texto constitucional dispositi
vo que prevê que o ingresso na carreira se dará medi
ante comprovado exerclcio de no mfnimo três anos
de atividade privativa de bacharel em Direito e con
curso público de provas e tltulos, com a participação
da OAB. em todas as etapas do processo. ':

O que se pretende? Pretende-se que os juizes
cheguem ao exercicio da Magistratura com mais ex
periência, com grau de conhecimento da vidp maior
do que se exigia anteriormente, quando tiver.nqs a ex
periência de alguns magistrados jovens serp/R indis
pensável trato com as questões eS,senciais p~r:a o jul
gamento daquelas que são questões human~s.

Por isso, depois de muito debate no â'mbito da
bancada do Partido Popular Socialista, chegamos à
conclusão de que não seria justo sobrestar, ~mpedir o

• 1I".!1

prosseguimento da vida laboral de um juiz'aos 70
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anos. Claro que há argumentos que poderão se contrapor
a essa idéia. E quero deixar claro que o PPS também não
é favorável à aposentadoria compulsória de todos os ser
vidores públicos aos 70 anos. Ou seja, se podemos cha
mar de beneficio o que estamos avotar, que esse benefí
cio venha a ser estendido a todos os servidores publicos
desta Nação. Não me parece justificável abrirmos mão da
experiência dos senhores magistrados só porque eles
completam 70 anos no momento em que a ~ixa e~ria se
eleva em toda a Nação brasileira. A expectativa de Vida do
brasileiro aumenta, e vamos cortar a trajetória do magis
trado apenas porque ele concluiu 70 anos?

Sr. Presidente, o PPS é favorável à extensão da ida
de para a aposentadoria compulsória, ressalvado o dis
posto no art. 40 da nossa Constituição, üü seja, r~enhuma
vantagem adicional no que tange à aposentadona.

O PPS vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro aos

SI'S. Uderes que dispõem de um minuto para orientara ban
cada.

Vamos ouvir o Bloco Parlamentar PUPSL.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está em
tramitação no Senado Federal a PEC nll 63, que es
tende a aposentadoria compulsória aos 75 anos para
todos os segmentos do Serviço Público.

A presente emenda contempla apenas os membros
do Poder Judiciário, enquanto a outra é genérica. O mais
grave: esta emenda constitui privilégio p~ra uma.única ca
tegoria, mais ainda porque restabelece a Integralidade dos
proventos - vejam bem - somente para juízes.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas ra
zões que expendi da tribuna, o voto do Bloco Parlamen
tar PSB/PCdoB é "não", no sentido da manutenção do
texto da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o
PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, permita-me al
guma jiJstificação acerca do voto contrário que estamos
encaminhando a essa emenda, a esse destaque.

D\~se o grande e talvez insuperável pensador italia
no Anténio Gramsci que, para que o novo nasça, é preciso
que o ahtigo morra. Assim sucede na formação dos qua
dros de IÍderanças de todas as instituições: é preciso, para
que surJam novas lideranças nos quadros do Poder Judi-

ciário, com novas teorias, com novas formulações do Direito
pretoriano, que as gerações 1ambém se sucedam.

Imagine, Sr. Presidente, se no que diz respeito
ao mercado de trabalho conservássemos a perma
nência das pessoas macróbias, longevas, que vivem
muito além da expectativa de vida do povo brasileiro.
Estaríamos impedindo o acesso a esses postos de
trabalho aos novos brasileiros, às novas gerações e,
por conseguinte, obliterando a formação de novas li
deranças nos quadros institucionais de todos os seto
res da atividade laborativa de nosso País.

Com a atribuição de proventos dignos que fa
çam justiça à honra dos cargos que exerceram ~sses

magistrados, que dedicaram grande parte da Vida à
causa do serviço público, nós os estaríamos homena
geando e garantindo o justo e merecido repouso a
quem tanto contribuiu para o aperfeiçoamento e regu
laridade da atividade jurisdicional do Estado.

Sr. Presidente, é importante mantermos o limite da
aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Não
vejo nenhuma razão nem de ordem genérica nem espe
cífica para alterarmos esse teto de permanência no ser
viço público ativo.

Sr. Presidente, para que não se trunque o desenvol
vimento ea evolução do Direito pretoriano, da jurisprudên
cia, para que não se impeça a oxigenação das Cortes de
Justiça com o pensamento jurídico das novas gerações,
não se paralise e não se leve àcatatonia, à letargia aalter
nância nesses cargos do Poder Judiciário, é importante
que os antigos, que tanto deram de si, abram generosa
mente o espaço para aqueles que estão chegando. Éoci
cio natural da vida. Os novos têm de ir ocupando o lugar
dos antigos, que já cumpriram sua missão, já deram de si
o melhor em favor do serviço público e das instituições.
Não se venha argumentar com a perda da capacidade la
borativa de quem hoje está com 75 anos. Afinal, muitos
ainda estão em pleno vigor intelectual. Acima disso está a
necessidade de renovação da mentalidade nos tribunais.

Sr. Presidente, por isso votamos pela manuten
ção dos 70 anos como teto e limite máximo de serviço
ativo nessas funções. Dizemos não ao destaque.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB, Deputado Odelmo Leão?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha favoravel
mente porentender que essa emenda somente estende o
tempo de trabalho de 70 para 75 anos. É mutto bom a~ro

veitarmos as vastas experiências nessa área no BraSIl.
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Por isso, o PPB, sem votar nenhum tipo de privilégio,
é favorável somente ao acréscimo de 70 para 75 anos. O
voto é "sim".

OSR. PRESIDENTE (MkíleI Temer) -Corrovota o Pl?
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, razões as mais abaliza
das já foram trazidas ao debate. Os deputados que
ocuparam a tribuna - especialmente José Roberto
Batochio e José Antonio Almeida - já manifestaram a
importância de se preservar a idade de 70 anos. O
sistema constitucional adotou a mesma idade de refe
rência para os demais servidores públicos. r= neces
sária a oxigenação dos tripunais. Temos de proporci
onar-lhes a substituição constante de seus membros,
de modo a permitir a renovação do pensamento jurídi
co, a construção de novas maiorias, o tráfego mais in
tenso de novas experiências da base da Magistratura
e do mundo jurídico. Os tribunais serão beneficiados
com a alteração constitucional proposta.

Sr. Presidente, a posição do PT é contra a emenda,
pela manutenção do texto constitucional vigente. Contu
do, considerando outros pontos, queremos deixar regis
trado que, se houver debate para se rediscutir a idade da
compulsória para todo o serviço público, naturalmente te
remos condições de encontrar outra altemativa.

Apenas mudando o capítulo do Judiciário, quero
crer que estaríamos produzindo uma contradição
com o resto do sistema que a Cónstituição aprovou
para o conjunto dos servidores públicos do País.

Votamos "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN? Deputa
do Mendes Ribeiro Filho, V. Exa vota "sim" ou "não"?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Antes do
PFL, Sr. Presidente? Faço isso com honra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - São dois
partidos irmãos. Agora, V. Exa Na próxima, inverto a
ordem. Trata-se de orientação de bancada. Espero
objetividade de V. Exa

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em 1890, a idade para aposenta
doria compulsória era 70 anos; em 2000,70 também.
Será que a idade média do homem não mudou? Vejo
os argumentos de que era tradicional a expulsória
para abrir espaço. Não acredito que algUém, para vi
ver, precise matar. Ouço falar que é privilégio aumen
tar a idade compulsória para 75 anos. Privilégio é tra
balhar! Vejo integrantes do Goverl1o dizerem que pre
cisam votar contra os 75 anos E !lstranho. Não que
rem aumentar o tempo de trabalno no serviço públi-

co? Não querem que a aposentadoria se dê mais tar
de? Realmente não consigo entender.

Só entendo claramente que é impossível mandar
para casa neste País um homem aos 70 anos de idade.
Eagora aprovaram a quarentena neste Plenário. Então,
aos 70 anos ele tem de se aposentar e não pode mais
advogar. Querem matar o homem aos 70 anos. Nessa
idade ele está condenado a morrer nesta terra.

Vamos esperar que seja feita a mudança no ser
viço público. Já foi. O Senado já aprovou. O que esta
mos tratando é de Judiciário. Não se iria mudar a ida
de compulsória de um magistrado tratando do serviço
público. O assunto tem de ser tratado aqui.

As pessoas dizem: não, mas o magistrado vai subir
mais na carreira, vai ter acesso mais rápido aos tribunais.
Com 70 anos é bom? Não, não é. Otexto está terminando
com oTribunal de Alçada. Ojuiz vai começar a ser promo
vido com cinco, dez anos, mais rapidamente do que vem
sendo. Por que não 75 anos? Contra velho? Contra tercei
ra idade? Amanhã seremos nós. Eaí queremos ver como
vamos nos sentir. Olha, você não presta mais. V. Exa, Sr.
Deputado, tem que ir para casa. Não existe mais contribui
ção aser dada. Talvez nos falte saúde para irmos atrás do
voto, viajar oito, dez horas de avião por semana, mas não
nos faltaria saúde para escrever.

O trabalho do magistrado não é braçal. Não é físi
co, é intelectual. Ele, mais do que nunca, está preparado,
sim, depois dos 70 anos, para ser magistrado.

Sr. Presidente, estou falando principalmente
como autor da emenda. Peço licença ao meu partido
para encaminhar, pois não encaminharia, por se tra
tar de emenda de minha autoria, sem pedir licença
aos meus colegas parlamentares e ao meu Líder. Di
ante da licença do meu Líder, peço aos deputados do
PMDB e desta Casa que votem "sim", pela vida.

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente os
argumentos utilizados por aqueles que defendem que a
compulsória, ou expulsória, para os magistrados do nos
so País deve se estender de 70 para 75 anos de idade.

Os destaques são fruto de uma emenda de um
representante do Partido da Frente Liberal, nobre De
putado AntOnio Carlos Konder Reis, ex-Governador
de Santa Catarina, ex-Vice-Governador e Relator da
Constituinte de 1967, sem sombra de dúvida, um dos
melhores homens públicos deste País e um dos mais
brilhantes parlamentares da Casa. AntOnio Carlos
Konder Reis é sinônimo de seriedade, espírito público
e prestação de serviço ao País desinteressadamente.

Sr. Presidente, a experiência daqueles que têm 75
anos de idade poderia servir na área jurídica, na área
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universitária e em tantas outras atividades. Atualmente,
os progressos da Medicina ensejam que nessa idade o
homem esteja em plena atividade e, se não estiver, po
derá pedir aposentadoria, desde que tenha o tempo de
serviço necessário. Ninguém proíbe isso.

Seria oneroso para o País dispensar cérebros e
quadros da melhor qualidade que poderiam continuar
servindo à Nação.

Por isso, consideramos válido e relevante o des
taque para que possamos, cada vez mais, aprimorar
o Poder Judiciário através da experiência, do trabalho
e do conhecimento jurfdico dessas pessoas.

Portanto, não concordamos com os que dizem
que a expulsória ou compulsória aos 75 anos de ida
de seria ruim para o Pafs. Não, achamos ser impor
tante. Quem quiser sair aos 70 anos, poderá fazê-lo.

Vale a pena salientar não serverdade oque se pro
curou aqui apregoar, isto é, que seria acrescentado um
privilégio. Não é privilégio aumentar para 75 anos a idade
limite para aposentadoria. A aposentadoria será a mes
ma, nada mais se levará em função desse tempo.

Assim sendo, achamos importante o destaque.
O PFL recomenda o voto "sim".

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer)-O PFLvala "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB 

BA.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
acha conveniente manter o texto da Relatora, mas
constitufmos um Bloco. E o Deputado Roberto Jeffer
son defende a ampliação para 75 anos.

Então, o PSDB vota 70 anos; o PTB vota 75.
Como não há essa fórmula, vamos liberar os inte
grantes do Bloco para votar de acordo com o que
cada um pensa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
libera a bancada.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agrade
ço ao Líder do PSDB. Não vamos fechar a questão no
PTB. Vamos deixá-Ia em aberto. É da consciência de
cada um. Pessoalmente, voto "sim", pelos 75 anos,
acompanhando o Deputado Inocêncio Oliveira.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência
solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lu
gares, a fim de ter infcio avotação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir aOIientação do visorde cada posto.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, só para constar, a

Relatora, é bom que fale, vota "não". Quero mantero meu
texto. As pessoas vêm me perguntar, como não consta no
painel. A Relatora mantém o texto. Portanto, vota "não".

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pessoal
mente, representando o PSDB, voto "não".

O SR.. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

OSR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
essa matéria tem significado estratégico para a renovação
dos tribunais. Evidentemente, a maioria dos Srs. Deputa
dos já têm opinião formada sobre ela. É bom que se lem
brem de que estamos votando o aumento da idade da
aposentadoria compUlsória para 75 anos. Vale ressaltar
que o aumento desse teto vai permitir que certo conserva
dorismo seja mantido nos tribunais. Temos de defender
neste plenário, antes de mais nada, um processo de reno
vação. Não vi nenhum trabalho recente que mostrasse - e
conheço a posição de alguns em relação à elevação do li
mite de idade para aposentadoria -, impacto na diminui
ção de despesa. Modemamente, toda a Europa hoje tem
posicionamento diferente sobre a matéria.

Na verdade, oque se prega para o enfrentamento do
desemprego é a diminuição da carga horária. Então, não
vou, evidentemente, polemizar sobre a matéria. Sr. Presi
dente, pela importância do assunto, gostaria que os Srs.
Deputados soubessem que estamos votando elevação da
idade de 70 para 75 anos, o que poderia provocar uma
onda de conservadorismo nos tribunais brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,

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

Exa a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 

RJ. Pela ordem. Sem revisão do oradora.) -Sr. Presi
dente, faço apenas um alerta sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
a matéria, Deputada?

A SRA. JANDIRA FEGHALI- Sobre a matéria.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,

como membro da área de Previdência Social da



15730 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUfAOOS A0111 de 2000

Gasa, acho, em primeiro lugar, ser uma atitude abso
lutamente discricionária estabelecer uma aposenta
doria compulsória para o Judiciário diferenciada dos
outros Poderes. É bom que tenhamos em mente o
que ocorreu com várias categorias, em especial nas
universidade5 brasileiras. A mudança da regra do
jogo previdenciário fez com que muitos professores pe
dissem aposentadoria precoce. É o que pode acontecer
no Poder Judiciário caso a emenda seja aprovada.

Então, o apelo que se faz é para que não se dis
crimine. Em segundo lugar, para que se preserve a
ação do Poder Judiciário. Em terceiro lugar, para que
se possibilite a renovação, mudando o poder nos tri
bunais. Por isso, acho importante o voto "não".

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem V.

Exa a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ma
téria é de fundamental importância. Trata-se de per
mitir a ampliação do tempo de contribUição dos jUí
zes, com a experiência adquirida, na ação judicial.
Não há que alegar que isso não oxigena a carreira.
Pelo contrário, permite a todos os juízes uma expec
tativa de subir na carreira, de alçar postos mais eleva
dos. E permite ainda que possamos abrir um prece
dente necessário para que o servidor público de
modo geral também tenha a sua aposentadoria com~

pulsória elevada para 75 anos, permitindo que os ser
vidores públicos, especialmente professores universi
tários e pesquisadores, possam continuar trabalhan
do, progredindo em sua carreira e contribuindo com a
Nação, sem que o Poder Público tenha de contratar
outros para substitui-los nessa tarefa, pagando o ser
vidor aposentado e também aquele que o substitui.

Portanto, é de interesse da Nação que os com
panheiros votem "sim" e possamos ampliar a idade da
aposentadoria compulsória para 75 anos.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo apenas justificar a ausência do Deputado
Ben-Hur Ferreira, do nosso partido e que neste mo
mento está em audiência com o Presidente da Aneel.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 'f.,?~" \t
Ex8 a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMO:=;
- RS. Pela ordem. Sem revisãcl do orador.) - Sr. Pre
sidente, desejo apenas lembrar que houve recente
mente um júri muito discutidr • t! aplaudido pelo País
inteiro, e o advogado que nele atuou tinha 88 anos. O
advogado tinha essa idade. É um homem conceitua"
do, com 88 anos. E acham I b anos muito.

Aliás, o Brasil é mlJito prático em discriminar
jovens, mulheres e pessoas da terceira idade, que
é aquela em que o homem está realmente pronto
para colocar o seu conhecimento a serviço da Na..
ção.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peçl1 a
palavra pela ordem.

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

O SR MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, 8ms. e Srs Deputados, votel
"não" porque tramita no Senado Federal emenda autôno
ma que estabelece 75 anos como limite de idade para a
aposentadoria a inúmeras Outr'dS atividades, inclusive para a
pesquisa.

Penso que o País não pode jogarcérebros fora. Na
discussão que trata exclusivamente da reforma do Poder
Judiciário, votei "não", mas apoiarei a emenda que virá
do Senado Federal.

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei conforme orientação da bancada.

OSR. GERALDO MAGELA (PT- DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações do dia
de hoje, votei com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para fazer um convite.

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

O SR. GERALDO MAGELA (PT- DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, amanhã, esta
Câmara dos Deputados estará realizando sessão solene,
às 16h, em comemoração da Campanha da Fratemidade.
Este ano a campanha será realizada pela Igreja Católica,
pela CNBB, e terá também a participação de outras igre
jas cristãs - um movimento ecumênico.
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Convido todos os parlamentares a comparecer
a esta sessão solene.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex8 a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, levanto
uma questão que é um absurdo. Um advogado pode
advogar aos 90 anos. O juiz tem de se aposentar para
depois advogar. Então, acho ótima a idéia do advoga
do de 88 anos. Mas estamos aumentando a idade li
mite para aposentadoria apenas para juízes. Essa
emenda nada tem a ver com os advogados.

Faço esse reparo, porque gosto muito do Deputado
Mendes Ribeiro, que, aliás, é um grande advogado.
Então, ele foi buscar a idéia do advogado para poder ar
gumentar sobre a questão da aposentadoria dos juízes.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu

tado Mendes Ribeiro, aos 84 anos, vai estar melhor
do que hoje. (Risos.)

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero renovar o
convite, dentro do Projeto Câmara nos 500 Anos, para a
Exposição Fotográfica (DES)COBERTA DO BRASIL - Ka
yapó e Kaiwá, um Ponto de Vista de Sônia Baiocchi. Sônia
é fotógrafa desta Casa, e a exposição será inaugurada
hoje, às 19h, no Espaço Cultural Zumbi dos Palmares.

Também gostaria de saudar centenas de prefei
tos que estão em Brasília lutando por melhores condi
ções financeiras para os municípios brasileiros.

81: Presidente, renovo, então, oconvite para a expo
sição da fotógrafa Sônia Baiocchi, durante a comemora
çao da Semana do índio, sabre os kayapós e kaiwás.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O 8Ft PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há várias
Comissões em funcionamento. E o tema é da maior
relevância. Apelo para a liderança de V. Exa

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Determino à
Secretaria da Mesa que faça encerrar os trabalhos das Co=
missões.

Os Srs. Deputados devem vir ao plenário.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

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

Exa a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMD8

- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o fluxo está grande. Os deputados estão
comparecendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre
taria da Mesa deverá mandar acionar as campainhas
para chamar os Srs. Deputados.

Temos 455 Deputados na Casa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi

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

ExIl a palavra.
ASRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/pedoS ~

AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na última
votação, na sessão extraordinária da manhã, votei com a
orientação do Bloco PCdoB/PSB.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação da Emenda
Aglutinativa nQ 11, votei com a bancada do PDT.

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Estou observando quorum
extraordinariamente baixo num momento em qLle es
tamos votando matéria de conteúdo constitucional.

Gostaria de saber de V. Exa qual o número de
Deputados presentes à Casa neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Temos
455 deputados na Casa. Vou aguardar. Naturalmen
te, buscarei aproximaçao, mas, mais uma vez, apelo
aos Srs. Parlamentares para que venham ao plená
rio.

Peço aos Srs. Líderes que mobilizem suas ban
cadas, a fim de que todos venham votar.

a SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. NEUTON LIMA (PFL - 8P. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na última votação da
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sessão extraordinária, na manhã deste dia, votei de
acordo com o meu partido.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas duas últimas vota
ções do período da manhã, votei com o meu partido.

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o meu partido.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na segunda votação da ma
nhã, votei de acordo com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço aos Srs. Deputados que venham ao plenário, a fim de
que possamos concluiravotação da reforma do Judiciário.

Há 450 deputados na Casa, e algumas Comis
sões ainda não encerraram seus trabalhos.

Portanto, mais uma vez, peço aos deputados
que venham ao plenário votar.

O SR JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quando da suspensão da sessão no perrodo da manhã,
assumimos o compromisso de voltar ao plenário à tarde
e votar toda a reforma do Poder Judiciário. Mas não é
possível que fiquemos aqui aguardando indefinidamen
te. As campainhas já soaram há uma hora. Precisamos
continuar a votar os outros itens constantes da pauta.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos aten
der ao apelo do Deputado Batochio. Realmente, os depu
tados devem permanecer em plenário, pois ternos mais
cinco votações, que, por sua vez, são mais singelas.

Portanto, novamente apelo aos Srs. Deputados
para que venham ao plenário votare aqui permaneçam.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
existem na Casa muito mais de quatrocentos Srs. De
putados. Hoje é quarta-feira e são 16h45min.

Então, seria fundamental que uma emenda dessa
importância fosse votada, se possível, com um quorum
alto, com um quorum de mais de 450 parlamentares. Se
esta Casa concluir avotação com apenas 376 Srs. Depu
tados, inviabilizará uma emenda dessa natureza.

Por isso, peço aos Parlamentares presentes
nas diferentes dependências da Casa, nas Comis-

sões Técnicas e Especiais que estiverem funcionan
do, que suspendam os trabalhos e venham ao plená
rio, votar, para que esta Casa possa concluir ainda
hoje a votação da reforma do Poder Judiciário.

Por isso, Sr. Presidente, peço um pouco mais de pa
ciência a V Exa E assim que tenninar essa votação, vamos
continuar votando para terminar ainda hoje a reforma do Po
der Judiciário. Faltam apenas quatro ou cinco emendas.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é importante chamar a aten
ção de todos para essa possibilidade. Eu não acredito
que se alcance uma votação que permita chegar a
uma idade compulsória de 75 anos. Ora, queremos
oxigenar e refrescar as mentes do Poder Judiciário.
Empurrar a compulsória para 75 anos vai ossificar, vai
calcificar ainda mais aquele Poder, criando uma re
serva minúscula de detentores do Poder Judiciário.

Temos de garantir aoxigenação do Poder Judiciário
no nosso País. Não tem fundamento nem sentido essa
medida. Ela não significará conter nenhuma despesa. Sig
nificará, sim, prejufzo para a Nação como um todo.

Nesse sentido, convocamos os Srs. Deputados
a vir ao plenário para votar contra este destaque. É
necessário garantir o texto da Relatora. Este, efetiva
mente, está mais adequado às necessidades da nos
sa Nação. Ademais, precisamos encerrar imediata
mente esta votação para concluirmos a votação da
reforma do Poder Judiciário ainda na tarde de hoje.

O SR FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu parti
do encaminhou ovoto "não", ao qual eu manifesto posição
contrária, e por isso gostaria de registrar minha posição.

No meu entendimento, este Plenário manifesta uma
idéia errada, equivocada em relação à velhice. Quando se
fala em oxigenar oPoder Judiciário, passa-se a impressão
de que o velho não tem as qualidades suficientes de luci
dez e capacidade para compreender o mundo.

Um dos integrantes do meu partido nesta Casa,
o Deputado Neiva Moreira, tem 80 anos e talvez seja
uma das pessoas mais lúcidas deste Congresso Na
cional. O fato de uma pessoa ter 70 ou 80 anos não
compromete, absolutamente, a sua lucidez e a cha
mada oxigenação de determinado órgão público.

Temos exemplos claros - não é preciso citar nomes
de pessoas jovens que fazem parte de órgãos superiores
da magistratura e que não têm a lucidez dos mais velhos.

Há um certo preconceito nessa alegação de que
é preciso oxigenar a magistratura com pessoas mais
novas. É a velhice sendo estigmatizada no País. A
idolatria da juventude tem que dar lugar à compreen-
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são da mudança dos tempos. E temos, sim, que tirar
esta discussão apenas da corporação do Poder Judi
ciário e ampliá-Ia para a compreensão do mundo.
Precisamos, mais do que nunca, ter a compreensão
de que o mundo está envelhecendo e de que deve
mos parar de discriminar os velhos e valorizá-los.

Quero chamar os parlamentares para que venham
votar. Estamos com 3~9 votos no painel, mas há mais de
450 Deputados na Casa. Venham votar para que possa
mos ter um quorum qualificado nesta votação.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de aduzir às palavras do Deputado Coruja
a informação, no que diz respeito à renovação do
Poder Judiciário, de que nas principais Capitais do
Brasil são realizados concursos públicos anual
mente para o provimento de cargos de magistra
dos e ainda permanecem vagas em aberto, porque
o número de candidatos preparados para cumprir
o concurso e obter a aprovação é inferior ao núme
ro de vagas disponíveis.

Assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, temos
um estoque de vagas para aqueles que querem in
gressar na Judicatura, na Magistratura, da ordem
de 200 por ano. E essas vagas não chegam a ser
providas por insuficiência intelectual e de prepara
ção dos senhores candidatos ao cargo de magis
trado. Por isso, não nos venham falar em renova
ção da Magistratura. Não há de ser por aí, porque
as vagas são oferecidas e os cargos não chegam a
ser providos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en

cerrar a votação, embora realmente haja um número
maior de deputados na Casa.

Srs. Deputados, venham ao plenário. Estamos em
processo de votação nominal, e vou encerrar a votação.

O SR. JOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO COLAÇO (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão
extraordinária da manhã, votei com o partido.

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

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

O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Peja or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é impor
tante lembrar a todos os deputados a economia em ter-

mos reais que o adiamento de um fato como a aposenta
doria vai causar aos cofres públicos estaduais. É impor
tante também lembrar que já foi extinto o espaço dos Tri
bunais de Alçada. Ou seja, ninguém está perdendo nada,
muito pelo contrário, estamos todos ganhando.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
anunciar com muito prazer a presença, neste plená
rio, de dois colegas deputados ingleses: Deputado
Bob Blizzard e Deputado Lawrie Quinn.

Nossas saudações aos Srs. Deputados. (Palmas.)

O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
pela manhã, votei com o PMDB.

O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, por fa
vor, chame os Deputados para votar.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta
mos procurando os Deputados José Antonio Almeida e
Gerson Peres e não conseguimos achá-los.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do José Antonio Almeida e Deputado Gerson Peres,
compareçam ao plenário.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é que num
caso desse os dois já votaram, mas podem reparar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

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

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

O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra
ta-se de um tema importante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
mais condições.
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o SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, por fa
vor, as Comissões ainda estão trabalhando. Há 457
Deputados presentes na Casa, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou dar
mais alguns minutos e vou encerrar.

O SR. LUIZ RIBEIRO - Vamos chamar novamente
os deputados: venham ao plenário votar essa emenda!
Temos 401 votos de deputados registrados no painel, mas
há 450 Srs. Deputados presentes na Casa. Venham mar
car presença.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Essa é a votação
pinga-gota.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vo
tação, votei "sim".

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (BlocoIPMDB - RS.
Pela ordem. sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, que
ro expressar meu ponto de vista sobre essa matéria.

Causa-me desagrado ver um Ministro do Supremo
Tribunal Federal, camo foi o caso do ex-Ministro Paulo
Brossard, no auge de sua capacidade intelectual, quando
poderia por mais alguns anos prestar inestimáveis serviços
à Justiça e ao Pais, não poder mais trabalhar por ter c0m

pletado 70 anos de idade.
Ainda agora estamos por perder o Ministro Luiz

Octavio P. Albuquerque Galloti, uma das maiores e
melhores expressões de nossa Corte Maior, exata
mente porque está a chegar aos 70 anos de idade.

Sabe V. Exa, nobre Presidente Michel Temer,
que, na Suprema Corte dos Estados Unidos da
América do Norte temos ministros com mais de 80
anos de idade prestando, com sua experiência e
competência, serviços à comunidade. Então, digo
aos meus nobres pares que 70 anos não deve ser o
limite obrigatório para a aposentadoria.

Temos, felizmente, tramitando emendas nesse
sentido e hoje poderemos dar o primeiro passo no
plenário da Câmara dos Deputados para dizer que al
guém que aos 70 anos ainda tem plenas condições
de servir ao seu Pais que fique servindo, que fique
trabalhando. ~ o interesse da Nação e de todos nós.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste mo
mento, quero externar um sentimento, que entendo
ser geral nesta Casa, de respeito, afeto e admiração
por este homem e cidadão que é o Deputado Synval
Guazzellí. (Palmas.) Merece unanimidade nesta
Casa, porque se levanta e dá suas opiniões, com seu
esforço e sua vontade. S. Ex8 honra esta Casa.

O Deputado Synval Guazzelli é o símbolo de todos
nós, Parlamentares, por sua determinação de ir ao mi
crofone, representando sua força de vontade. Eu não po
deria deixar, Sr. Presidente, de fazer nesta Casa uma ho
menagem a esse lutador, que luta pela democracia e
pela vida. ~ um exemplo para todos nós.

Muito obrigado, Deputado Synval Guazzellí.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero di
zer que, entre tantos pronunciamentos oportunos do
Deputado José Genoíno, creio que se inscreverá na
ata dos trabalhos da Câmara dos Deputados que esse
seu pronunciamento foi o de melhor oportunidade.
Meus parabéns ao Deputado José Genofno. Meus
cumprimentos, e de todo o Plenário, ao Deputado
Synval Guazzelli. (Palmas.)

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
ca/PMDB - PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, apenas informo a este Plenário que
vou fazer 79 anos de idade e até hoje não gozei um
só dia de férias. E quero dizer aos Srs. Deputados
que quero viver 100 anos trabalhando cotidianamente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 228 Não: 173 Abstenções: 3 Total: 404
~ mantido o dispositivo.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Data: 12/04/2000
Hora; 17:03
Número:

-'tU ..=

ProposiÇlo: PEC N° 96/92 • DESTAQUE N° ~S

Infclo VoIação: 1210412000 16:32

Fim VotllÇio : 1210412000 17:02

Resultado da Votado
Sim 228
Nlo 173
AbatençAo 3

Total da Votação 404

Art. 17 1

Total Quorum 405

Obstruçllo o

Presidiram 11. Votação: Michel Temer -15:47

OrientaçAo
PSOBlPTB • Liberado
PFL • Sim
'PMDBIPST/PTN • Sim
PT·Nlo
PPB·Sim
PDT·Nlo
PSBIPCOOB • Não
PUPSL·NIo
PPS.Slm
PV-Nlo

P.rtldo Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

A1cesle Almeida PMDB PMDBJPSTJPTN Sim

Almir Sá PPB Sim

Elton Rohnelt PFL Sim

Luciano Castro PFL Não

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PL PUPSL NQo

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PSTJPTN ~.;im

Badu Plcança PSDB PSOB/PTB NIo
Dr. Benedito Dias PPB NIO

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB NAo

COSEV •Coordenaç4o do Sisfllma E1etr6nico deVotaçlo Página: 1de 10
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Jurandil JlJdl tiL

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Gic,vaN"IOueiroz
<,IVI i,jt:l CUtlt<:t

José Priante
Josué S!êq(Jtson
'\Iieias Ribeiro
: ;" ,,:on rlPlo
I '. "10 Rocha

• I l1undo Santos
:,' ",Ido Leal

;, ir Ganzer
,'" ,JjreB Franco

',c ,'3Ido (;outinho

,")\'il Pará: 15

I ~,;AZONAS

• 'I ,Ir Vi, Qflio
- l )'1,

,r Rlf'Hr

1(( 1'''

~ I' 'Fe· ,mdu
"1,, l.t:'y A·: '<in/)

\.. -, -" ,... • ~ Jt, (

I c':, jDONIA
, .' "'1ldo Muniz

. :,)CIO Moura
f: ,[I .';)edes Miranda
, I :rlito Júnior
,d" . inha Raupp
i ~"',)n Capixaba
J .',. ;ar Andrade

a, ]io Carvalho

'r('~'11 kOtldonia : 8

Ar.RE
!i~j;:.fonço Cordeiro
.}h.'í<) Tota
José A1eksl"~ -lro
Márcio Hitler
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho

Partido

PMOB

PSDB
PT
PPB
PDT

Pfv1u';j
PTS
PSOS
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSOB

PSOB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PCO"ti

PPS
PMOB
POT
PFL
PSOS
PTB
PFL
PSDB

PFl
PPB
PSL

PT
PT

PTB
PFL

Bloco

PMOB/PST/PTN

PSOBIPTB

PMDB!PSTIPTN
PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDBIPTB

PSB/PCDOB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL

PSDB/PTB

Voto

Sim

Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não

Sim
Não
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Camara dos Deputados

L-s-:z
Secretaria Geral da Mesa Data : 12/04/2000

Lista de Votantes Hora: 17:03
PorUF Ndmero:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
TOCANTINS
IgorAvelino PMD8 PMDB/PST/PTN Não
JoãoHibeiro PFL Não
Kétia Abreu PFL Não
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Não
Udson Bandeira PMDB PMDBIPSTIPTN Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Não
João Castelo PSDB PSD8/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Ni:lo
Neíva Moreira por Não
NlceLoMo PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Ni:lo

Pedro Novais PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Nl:lo

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL N/:1o

Anlbal Gomes PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Antonio Cambraia PSDB PSDBIPTB Não
AntOnio Jusé Mola PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Chiquinho Feitosa PSOB PSDB/PTB Sim
Eunicio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Nl:lo
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSDB PSOBlPT8 Sim
Mauro Benevides PMD6 PMDB/PSTlPTN Sim
Nelson Oloch PSDB PSDB/PTB Não
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Raimundo Gomes de Maios PSD8 PSDB/PTB Nilo
Rommel Feíj6 PSDB PSOBIPTB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSOB PSDB/PTB Não
Vicente Arruda PSDB PSDBIPTB Sim

Total Ceará: 20

PIAui
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Sim

B.Sá PSDB PSDS/PTB Sim

Gesslvaldo Isaias PMDB PMOB/PST1PTN Sim
Joao Henrique PMDB PMDBIPST/PTN Não

Mussa Damas PFL Sim

COSEV • Coordenaçáo do Sls18ma EIetrOncodeVotação Página: 3 de 10



L)lARi0 DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

Camara dos Deputados

Secretaria Geral da Mesa
Lista de Votantes

PorUF
Camara dos Deputados

Data: 12104/2000
Hora: 17:03
Número:

PPi3 Sim
PMOB PMOB/PST/PTN Sim
PFL Sim
PMDB PMDBIPST/PTN Sim

PFL Sim

PIAuí
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Welllngton rJias

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferre>lra
Laire Rosado
Lavoisier Maia

MúcioSâ

N<· L"PE;

!'ll,jol RI; Grande- do Norte 5

1'll,fMíBA
t,lJ; ~h;,--; r-'f.~"e,ra

Aro,altd" -\Llliú
AV"P?()Af .!>rr "Ia
Carlos Ollllya
Dorn/dano Cabral
Eh'lil ll ~,,1orai1>

E, '111'3!d"j Ríoci"u
'I .." "., éit~:;I

rd.lil·k. n"::!'l!'!

I,<'!" 'I'.ra[jb

T':Jtal Paraíba 10

r>:RNA....SUCO
AntOnio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
li 'j 'l A~\ I ,er'

Lfh·_,.~",' --'~III_\

Int.:c.êff 1,) 'o ,I!~ ';·If;~

Jo!h(~;()ia"ll

~haquíl1' F,:JnCISfO
Jllbé Me",~:> d M';é"lrr>,
.Iosé ~,;.J" Monlelf"
Luiz Piauhylln'J
Marcos de Jesus
Pedro r.nrrêa
Pedf') E,lllenlO

Salaliei t ,8,',,1"11- ~
SéfQI"', r~'.'€ 11 õ

Total Pernambu(:o 11}

ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Helenlldo Ribeiro
Joaquim Brito
José Thom~zNonô
Luiz Dantas
Regis Cavalcante

Partido

PFI
PMDB
PT

PFL
PMDB
PT
F~~LJR

PMDB
PFL
PPI-'

1'8PB

PSDB
PFL

PFL
PMDB
PSDS

PFl
PMDB
PFt
1':11".

PFL
PSDS
PSDl::S
PPf.-
,Co, -:.

Pr-.1j!8
r:::íl)~"

PTS
PPB
PSDB
PT
:-,Ft
PSY
PP$

Bloco

PMOBJPST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDBIPST/PTN
PMDB/PST/PTN

PJOAIPTB

PSDBIPTB

PMD81PS rlPTN
PSDB/PTB
PSBIi='\~ÜOlj

F;38:["" .")(>8

PMDSIPST/PnJ

PSDBIPTB

PSDB/PTB

PMDBiPS TIPl N
P3'.1p,·MT8

PSDBIPTB

PSDBIPTB

flMül'\fPS rJPTN

Voto

Sim
Sim
!'IÉJ

Sim
Sim
Não

Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Bil'l1
~iL11

Não
{'Jào
~·,~O

3im
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Nao
Sim
Ni!!o
Sim
Sim

t:lm
Não
Não
i~ão

.:;im
Não
Sim

COSEV - Coordena!jio do SismrM aetr6j\~co de V~~ção
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa Dala: 12/04/2000

L~-
Lista de Votantes Hora: 17:03

PorUF Número:
Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 5

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Não
Eujécio Simões F'L PLlPSL Sim

Félix Mendonça PTS PSDB/PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geddel Vieira Lima PMDB PMDEl/PST/PiN Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabríelli PFL Sim
Haroldo Lima pedeB PSB/PCD08 Não
Jaime Ferm:lndes PFL Sim
JairoAzi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não

Joao Almeida PSDS PSOS/PTB Não
João Leão PSOS PSDB/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSOB PSD8/PTB Nêo
Luiz Moreira S.Part. Não
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim

Nilo Coalho PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim

Pedro lrujo PMOB PMDB/PST!PTN Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Não
Ursicino Queiroz PFL Sim

WaldiF Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim

Antônio do Valle PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB PSD·S/PTB Abstenção

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSOB PSDB/PTB Sim

Danilo de Castro PSOB PSDB!PTB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

cosr:v •Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 5 de 10



15740 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

Cam.r. dos Deputados
Secretarl. Geral da Mnl Data : 12104/2000

L:s z
Liata de Votante. Hora : 17:03

PorUF Número:
C.mar. dos Deputados

Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Fernando Dinlz PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Ibrahlm Abi·Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarelia PT Não
João MagalhAes PMDB PMD8IPSTIPTN Sim
João Magno PT Não
José MUlta0 PSDB PSDBIPTB Sim
Júlio Delgado PMOB PMDB/PST/PTN Não
Lincoln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Mãrio de Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Narcio Rodrigues PSOB PSDBlPTB Não
Nilmário Miranda PT Não
OdelmoLeAo PPB Sim
Olimplo Pires POT Não
Phllemon Rodrigues PL PL!PSL Não

Rafael Guerra PSDB PSOBIPTB Sim

Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB PSOB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMOB PMDBJPSTIPTN Não
Sérgio Miranda PCdoB PSBIPCDOB Não
SlIas Brasileiro PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Vlrgfllo Guimarães PT N.':!o
Vittorlo Medloll PSOB PSDB/PTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDBIPSTIPTN Não

Total Mina. Gerais: 38

ESpfRITO SANTO
A1olzio Santos PSDB PSD8/PTB Sim

Feu Rosa PSOB PSDBJPTB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Não
Marcus Vicente PSDB PSDBJPTB Não

Max Mauro PTB PSOS/PTB Nilo
Nilton Baiano PPB Não
Rita Camata PMDB PMDBIPST/PTN Não

Total Ellpírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não

A1dlr Cabral PSDB PSDB/PTB Não

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

A1merinda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim
Camélia Ribeiro PDT Não

Coronel GarcIa PSDS PSDBlPTB Não

Dino Fernandes PSOB PSDB/PTB Sim

COSEV- Coardenaçlo do Si.ma Eletr6n1codeVlltaçio Página: 6 de 10
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CIIIII... da Deputados
Secretaria Geral di Me'l D:'\~i] : "2/Mi2.GOO

L-s...:;z
, Lista de Votantes Hoc): 17:03

PorUF i~lt7fiSflJ:

caml... doa Deputados

~Irtldo Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Or. Helena PSDB PSDB/PTB Não
Eduardo Paes PTB PSDBlPTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Não
Femando Gonçalves PTB PSDBlPTB Sim, ,

JédioRosa PMDB PMDBIPSTIPTN Nao
Jair Bolsonaro PPS: Sim
Jandlra Feghall PCdoB PSBlPCDOB Não
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joio Sampaio PQT Sim
Jorge Wilson PMDB PMDBIPST/PTN Não
Luis Eduardo POT Não
luiz Ribeiro PSDB PSDBJPTB Sim
LuizSêrglo pT Não
MareIo Fortes PSOB PSOBIPTB Não
Mattos Na,scimento PST PMDB/PST/PTN Sim
Mirlam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Veldeol Palve PSL PUPSL Não
Roberto Jefferson PTB PSOBIPTB Sim
ROdrlgo Mala PTS PSDBIPTB Sim
Ronaldo cezar Coelho PSDB PSDBIPTB Não
Rubem Medina PFL Sim
Simao Sessim PPB Sim
Wanderley Martins POT Não

Total Rio d. Jlnelro : 34
SAOPAULO
Alberto'~oIdin8n PSOB PSOBIPTB Sim
Alberto MourAo PMOB PMOB/PST/PTN Não
Aldo Rebelo PCdoB F'SSIPCDOB Nilo
A1olzlo Mercadente pr Não
Andr6 Benessl PSDB PSDBIPTB Não
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB PSDBIPTB Não
Antonio Kandlr PSOS PSDBIPTB SIm
Antonio Paloccl PT Nao
Arlindo Chlneglla PT NAo

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDS PSDBIPTB Nilo
AryKara PPB Nao
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Glgllo PTB PSDB/PTB NAo
ClovIs Volpi PSDB PSOB/PTB Não

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno ~PB Nao

De Velasco PSL PLlPSL Nilo

Or. Evlláslo PSB PSB/PCOOB Nao

Dr. Hélio POT Nao
Edinho Araíljo ppS Nilo

Emerson Kapaz I:'PS Sim

Fernando Zuppo POT NlJlo

Jair Meneguelll PT Nao

Joao Herrmann Neto PPS Sim
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Camllra dos Deputados

L~
Secretaria Geral da Masa Dala: 12/04/2000

Lista de Votantes Hora: 17:03
PorUF NCimero:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
João Paulo PT Não
José de Abreu PTN PMDeIPST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genolno PT Não
José Indio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
J0à6 Roberto Batochlo PDr Não
Julio Semeghlnl PSDS PSDBlPTB Nilo
lamartine Pose/Ia PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Luiz Antonio Flsury PTS PSDBIPTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDCB Não
Maluly Netto PFL Abstenção
Marcelo Barbleri PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Marcos Cíntra PL PUPSl Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDBIPST/PTN Art. 17

MHton Montl PMDB PMDB/PSTJPTN Sim
Moreira Ferreira PFl Sim
NeIo Rodolfo PMDB PMDB/PSTJPTN Não
Neutonllma PFL Sim
Paulo Kobsyashl PSDB PSDBlPTS Abstenção
Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzolni PT Não
Rubens Furlsn PPS Sim

Salvador 21mbaldl PSDB PSDB/PTB Sim
Sampaio Dórla PSDS PSDBlPTB Sim

Silvio Torres PSDS PSDS/PTB Não
teima de Souza PT Não

VadAoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Nela PL PUPSl Não

Zulalê Cobra PSDB PSDBIPTB Não

Total SIo Paulo : 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Osvaldo Sobrinho PSDS PSDS/PT8 Sim

Pedro Henry PSDe PSOBIPTB Não

Rlcarte de Freitas PSDB PSDB/PT8 Sim

Tetê Bezerra PMOB PMOBIPSTIPTN Sim

Wellnton Fagundes PSDB PSOBIPTB Não

Total Mato Grono: 6

DISTRITO FEDERAL
Agneto Queiroz PCdoB PSBlPCOOB Não

Alberto Fraga PMD8 PMDBIPSTIPTN Sim

Geraldo Magela PT Nilo

Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPSTIPTN Não

Maria Abadia PSDB PSOB/PTB Sín1
Pedro Celso PT Não

Wigberto Tartuee PPB Sim

Total Dlatrito Federal: 7

GOIÁs
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Ctlm;"ra do;:; Dapu~a.:lo$
Secretaria Gei'al da itijasa Dal",: 12/11'1I10'10

.~-
List@ de Votmtes HOíêl ~ l':',f.;"),

PorUF Número:

Camara dos Deputados

Partido Bloco
~

Vo~o

GOIÁs
Barbosa Neto PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Não
Jovalr Arantes PSOB PSOB/PTS Sim
Juquinha PSDB PSOS/PTS Não
Lldia Quinan PSOB PSOB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMOB/PST/PTN Não
Nair Xavier Lobo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Pedro Canedo PSOB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST,'PTN Sim
Pedro Wilson PT Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Zé Gomes da Racha PMDB PMDB/PSTiPTN Sim

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho PMDS PMDB/PST,'PTN Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDS/PTB Sim
Alex Canzjani PSOS PSOB/PTB Sim
Chico da Princesa PSOB PSDS/PTB Sim
Ollceu Sperafico PPB Sim
Dr. Roslnha PT Não
FlávloAms PSDB PSDB/PTB Não
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST,'PTN Não
Hermes Parclanello PMDB PMDB/PST,'PTN Sim
Iris Simões PTS PSDB/PTB Sim
(vania Guerra PFL Sim
José Borba PMDB PMOB/PST/PTN Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Plzzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSOB/PTB Não
Márcio Matos PT Sim
Moacir MicheJetlo PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nelson Meurer PPB Sim
Odfllo Balbinottl PSOB PSDB/PTB Sim
Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST.'PTN Não
Padre Roque PT ' Não

Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA

COSEV•Coordenação do SislBma EJett6n1co de Votação Página: 9da 10
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da MMa

Lista de VotantH
PorUF

Camara doa o.putadoe

Data; 12104/2000
Hora: 17:03
NOmero:

Abril de 2000

5~".jl t,. :::,,1,-;. Af-ll Y,~,

t Ft~.,!~ t~:frf""<o~ I I' ·~!~I· h'ett;

/ '.' -
:. I.. '- , .

1 _,'- I

l: ,co ..1,1-' ,

. '., l· d' Jlatti
! _::, !;SIII:.:óncourt
,', '''1''Ilmdo Colombo

:~.. ' :) Vk:i1na
Ser.llflm Venzon
Vk:6iii., varopreso

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adao Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes

Caio R1ela
rJarcfsio Perondi
Enio Bai;;<;.\
Ealher Grcsi
Fetter Júnir,y
Germano R!l'Jüi~J

Her.1'ÍC.j1l9 Fontana
JÚllO R.;<l"cker
Luis ~arkl'" Helnza
LUIz Malr,uli1
Marcos RoIlm
MemJIlS Ribeiro Filho
NdL 'n Mar·~hazan

Nr!.,!)n Proe-r,cn
OS\laldu BIC"Jl~n!

Paulo Paim
R(.b.~rto Arg91'\!a
Sy;,v.;tf ',;,l"-::zelli
Telmo Pr!Jt
'Ja1r,f.(-i CJliveiw
'- ~'~~/~ \~ 3'l""'-'r' ~-tt

Partido

PFL
PT
PMDB
PMOB
POT
PFL
PPB
PPB
PFL
PFL
PMOB
PDT
PSOB

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMDB
POT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSOB
PMDB
PMDB
PT
PHS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PSOB

Bloco

PMDBlPSTIPTN
PMDBlPSTIPTN

PMDBlP8TIPTN

PSDBlPTB

PSDBIPTB
PMDSlPST,'PTN

PMDBlPSTiPTN

PMDBlPST.PTN
PSDBlPTB
PMOBIPST,'PTN
PMDBJPSTiPTN

PMD8IPSTlPTN

PMDBlPST:PTN
PSOSlPtS

Voto

Sim
NAo
Sim
Nilo
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Nlo
NIo
Nilo
SIm
Sim
Sim
Nlo
Nilo
Sim
Sim
Nlo
Sim
Sim
Nio
NAo
Sim
Sim
Sim
Sim
NAo
Sim
Sim
Sim
Nlo
Sim
Sim

Página: 10 de 10



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 15745

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está pre
judicado o Requerimento de Destaque n2 26.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa a seguinte:

REQUERIMENTO DESTAQUE
N1l98

Sr. Presidente:
Requeiro, nos termos dos arts. 161,162 e 202, §

82 , do Regimento Interno,

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

para art. 113, caput, bem como para os incisos
XIV, XV e XVI e os seus §§ 52 e 62, constante do art. 4a

da Emenda na 44-CE/99, para ser incluído após o art.
22 do Substitutivo adotado pela Comissão Esp'ecial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição na 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000
Assinam: Marcelo Deda - Pl; e José Genoíno,

Uderdo PT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto

o Deputado Marcelo Déda sobre se vai manter ou reti
rar o Destaque na 98.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tivemos
uma negociação muito significativa em r~,laçã9 à
transferência ou à possibilidade de sé' 'transferir' a
competência para a Justiça Federal na hipótese de
julgamento de atos contra os direitos da pessoa hu
mana.

A Relatora e alguns parlamentare,s ,que, p~rtiçi

param da negociação me comunicaram' qi.Je,~, inler
pretação é de que esse Destaque na ge estaria:óon
templado. É óbvio que não está contemplado no'méri
to, porque aqui se trata de conflitos agrários. Mas,
para não deixar dúvidas do que foi negoci?lqo, ,~. do
cumprimento da palelVra do Partido dos TrabalHado
res, sem abrir mão da tese que poderá a vir a ser pro
posta em outra sede, em outro momento,' \lamos reti
rar o Destaque na 98. Para não deixar dúvidas em re
lação à nossa negociação quanto à matéria dos direi
tos humanos.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, queria também, dentro da mesma

negociação, anunciar que estou retirando a Emen
da Aglutinativa nll. 29, de minha autoria, tendo em
vista que há emenda semelhante do Deputado
Mendes Ribeiro Filho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
a Emenda Aglutinativa n2 29, cujo teor é o seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA
Nll029

(do Sr. Deputado José Antônio)

(Fusão da Emenda n1l 21, art. 17, com a Emen
da 44, art. 119, apresentadas na Comissão Especial)

Dê-se ao § 2l1., art. 115, constante do art. 27 do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial, a se
guinte redação:

"Art. 115 .

§ 2º Em caso de greve e frustrada a
negociação coletiva, as partes poderão ele
~Ier árbitros. Recusando-se qualquer das
partes à negociação ou à arbitragem, é fa
cultado aos respectivos sindicatos ajuizar
dissídio coletivo."

Sal,s das sessões, 19 de janeiro de 2000.
Deputado José Antônio - Bloco Parlamentar

PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Emenda Aglutinativa na 28, do Deputado Men
des Ribeiro Filho.

EMENDA AGLUTINATIVA
Na 028

(Regimento Interno, art. 118, § 311 e 122)

Re:;ultado da fusão da redação proposta para
o § 2.0. do art. 114, da Constituição Federal pelas
Emendas nQ 31-CE/99 (art. 15), e 2-CE/95 (art. 27)
e revogação proposta para o § 1D. do art. 114, no
Substitu tivo da Comissão Especial.

Inclua-se no art. 115 do Substitutivo da Comis
são os sElguintes parágrafos, renumerando-se os atu
ais §§ 111 e 2.0. para 3a e 411;

§ 1)1 Frustrada a negociação coletiva, as partes
poderão eleger árbitros.

§ 211 Recusando-se qualquer das partes à ne
gociação coletiva ou arbitragem, é facultado, às
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio cole
tivo de natureza econômica, podendo a justiça do
trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposi-
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_'16S rnl rmn<ó,r, lf.:'fJ2JL:; ,).;:; 1- fOn3çao i-I'; il ,,'f,l:jHH) bem
; omo as convencionadas anteriormente. I

Justificativa

A emenda é uma alternativa para o trabalho dos
dissrdios coletivos na Justiça do trabalho.

Sala de Sessões - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-lIder do PMDB.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, conversa
mos agora e concordo com a Emenda Aglutinativa na
28, do Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Portanto, penso que teremos oposição do PI.
Não sei. Mas teremos de votar, porque é um poder
normativo mitigado. No meu texto, não havia e fiz
questão de não colocar, mas o Deputado Mendes Ri
beiro vem com uma emenda que restabelece esse ár
bitro para negociações coletivas, quando não tem êxi
to naquela conciliação prévia. Portanto, não me opo
nho. Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Seu pa
recer é pela aprovação da emenda?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare

cer da Relatora é pela aprovação da emenda.
Consulto o Deputado Marcelo Déda sobre se

quer falar contra a matéria. (Pausa.)
O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente, peço

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

Exa a palavra.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revi~

são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri~

ores, votei com o partido.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - ,-.( Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - T:-v'm '.',

Exa a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDE:i

- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, sou o autor. O Deputado José Antonio Almei
da retirou a emenda dele para que a minha fosse
apreciada. Ele fará o encaminhamento em meu
nome.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então, o
Deputado Marcelo Déda falará contra? (Pausa.)

'',.;I s/c ! 'h~f, iDENT~ (Michel TartlGO - GlJl/(..êdc

a palavra ao Deputado Marcelo Déda, para encami
nhar contra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, havia incompreensão em
relação ao texto da emenda. Conversei com os Depu
tados José Antonio Almeida e Mendes Ribeiro Filho 2

com companheiros sindicalistas que integram a b,~h 1

cada do Partido dos Trabalhadores e percebernüs
que não há contradição entre o texto da emenda e ::3

concepçao que o PT tem da resolução dos conflitos
sociais, especialmente no campo do Direito do Traba
lho.

O texto admite a possibilidade, desde que haja
concordância das duas partes, de eleger-se um árbI
tro para resolver o conflito. Na hipótese de uma das
partes não aceitar a arbitragem, o encaminhamento
seré o comum, ou seja, o de se ajuizar o diss:dio cole
tivo.

NeBse sentido, retificamos nossa inscrição, Sr.
Presidente. Que V. ExB considere a posição do Parti
do dos Trabalhadores favorével ao texto da emenda.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado .losé Antonio Almeida,
para falar a favor.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. S~lm revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
declinar da inscrição para encaminhar, porque estou
enxergando a possibilidade de um amplo acordo no
sentido aa emenda.

O HR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pode
mos, então, registrar no painel o "sim" de todos os Lí
deres.

Vamos votar.
APresidência solicita a todos os 81's. Deputados

que tomElm os seus lugares, a fim de ter início a vota
çêo pelo sistema eJetrOnico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

o ~R. (;LEMENTINO COELHO - Sr. Presiden-
te. ~'eço a palavra pela ordem. .

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

O SR. ;.,~.EM~i lTl~Jn COJ:LHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,'ng votação
anterior, votei de acordo com a orientaçãó\do partido.

O SR. FEU ROSA -Sr. Presidente, "i!eo a pala-
vra pela ordem. >
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1:1 SR. PRESIUENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB- ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria de agradecer aos '195 Srs.
Deputados que apoiaram a PEC que ora estou enca
minhando à Mesa, a qual acrescenta inciso ao art
129 da Constituição Federal, criando o instituto da ne
gociação da pena, inserindo como funções institucio
nais do Ministério Público.

Acolocação dessa PEC é pSttinente, porque já
era até parte da reforma do Judiciário. Acho que de
vemos insistir neste tópico, porque essa PEC visa,
primordialmente, fazer com que o Ministério Público
tenha condições de negociar a pena com o criminoso
quando ele estiver consciente de que deve denunciar
seus comparsas.

Sr. Presidente, o instituto é importante. É o
advento, na nossa Constituição Federal, de algo
muito antigo que existe no Reino Unido e nos Esta
dos Unidos, chamado plea bar9aining. Isso é um
avanço na nossa Constituição, porque faz com que
o crime organizado sinta-se mais ameaçado, ao se
possibilitar às pessoas incriminadas e aos bandi
dos chamados peixes pequenos, os peixinhos,
condições legais de denunciar os tubarões, os
chefões, os barões, que, no fundo, são os principa
is responsáveis pelo crime que ora grassa no Bra
sil, como está realmente sendo apurado pela CPI
do Narcotráfico.

Sr. Presidente, agradeço aos nobres cole·
gas a atenção. Espero que esta ploposta (Je
emenda constitucional seja acolhida curn') um
dos pontos mais fortes para esta Casa dar (' indi
cativo de que quer lutar, com seriedéÀde, dentro
das instituições e da lei, contra o crime organiza~

do no Brasil.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa que dos Anais da

Casa constem os termos do pronunciamento em que
encarnin!1o esta proposta de ernenda constitucional.

Multo obrigado.
OSR. PRESIDENYE (Mici1ellemer) - Pois não,

Deputado Feu Rosa.
O 5R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De~

putados, venham ao plenário.
Vou encerrar a votação.
Temos mais duas ou três votações apenas.
Vamos votar.
O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

o ~R. PRESiDENTE (Michel Temer) _. -rem v
Exa a palavra.

O SR WAGNER SAlUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PL - RS.
Sern r8visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
Bloco Parlamentar PLlPSL na votação anterior.

O 8R. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a Liderança do meu partido, o PFL.

O SiR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de é:cordo com a orientação do partido.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior. votêi
de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMD8 - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, 'Votei de acordo com a orientação do partido.

O ~;R. BISPO RODRIGUES ~ Sr. Pnssidante,
peço a palavra pela ordem.

O 8R. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem V.
Exa a palavra.

O ~;R. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PLlPSL encaminha o voto "sim". For
taleGer os trabalhadores é uma obrigação do nos
so Partido Ub8ral. Por isso, pedimos à bancada
qur~ vote "siríl".

(') ~5R. OLAVO CALHEIRO~ ~ Sr. Presidente,
P~Ç() a p~4iavra pela ordem,

rJ ~;R, PR~~iW::~rn: (rIAichel liJrnt~r) ~ '~sm V.
L::xll a pal;;wra

O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PlviDR 
AL 3:')111 rl"Jvisáu ,--lo or8dor. ') ~ Sr. Presidente, ilS1

votação anterior, votei de acordo com a orienJação
do partklo

O ~;R I~AR.COS RQLlM ~ Sr Presidente, pe(tJ

2l pal8vfél prela ordem.

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

O SR. MARCOS ROUM (PT -~ F"{S. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria apro
veitar a oportunidade para comunicar que amanhã, a
partir das 10h, receberemos nesta Casa uma repre
sentação de mais de 200 povos indígenas do nosso
País. Cerca de 1 mil e 500 índios estarão no Audi
tório Nereu Ramos, das 10 até às 13h.
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Na parte da tarde, haverá audiência de repre
sentantes desses povos indígenas com o Presidente
da República. Eles irão levar a S. Exa reivindicações
históricas. Entre elas estão a votação do Estatuto do
índio, a demarcação das terras indígenas, o cumpri
mento da Convenção nQ 169, da OIT, e o fim das viola
ções dos direitos humanos contra os povos indíge
nas, que infelizmente têm sido constantes neste País.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minoria, a Comissão da Amazônia e
de Desenvolvimento Regional, a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e a Comissão de
Direitos Humanos recepcionarão as lideranças in
dígenas. Convido as Lideranças partidárias para,
das 10 às 13h, ouvirem as reivindicações das lide
ranças indígenas e prestigiar sua marcha em dire
ção ao Município de Cabrália, Bahia, onde reali
zarão, a partir da semana que vem, a Convenção
dos Povos Indígenas, acontecimento inédito no
Brasil e na América Latina.

Presidente Michel Temer, V. Exa irá recepcio
nar representação dos povos indígenas. Acredito
que esta Casa terá grande oportunidade de de
monstrar, amanhã, que, aos 500 anos da chamada
descoberta deste País, temos respeito e admira
ção pelos povos indígenas e condição de recepcio
ná-Ios com o grande apreço que todos eles mere
cem.

Era a minha comunicação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTÔNIO JORGE (Bloco/PTB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
votação dessa manhã, votei com o partido.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria re
gistrar meu voto na última votação. Acompanhei o
partido na última votação da sessão extraordinária
também.

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a bancada.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação, votei com a Liderança do meu parti
do.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para uma comunicação.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Gilmar Machado encontra-se ausente
desta votação porque teve de retornar ao seu
Estado, com certa urgência, devido a problemas
de saúdl~ da sua companheira. Obviamente, a co
municação oficial será apresentada à Mesa, justi
ficando a ausência do companheiro Gilmar Ma
chado.

Denejo dizer, ainda, que na votação anterior
acompanhei o meu partido.

O BR. PRESIDENTE (Michel Temer; - Pois,
não.

O SR JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O 8R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive presente à
sessão cla manhã, porém, na última votação, deixei
de votar. Solicito que fique registrado em ata meu
voto de acordo com o partido. Nesta primeira votação
de agora, da mesma forma.

Mu to obrigado.
O ~iR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

cerrar a lfotação.
Srs. Deputados, venham ao plenário.

VOll encerrar a votação.
ASRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço

a paJavrél pela ordem.
O HR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
ASRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente; com relação à re
dação da Emenda Aglutinativa ni' 28, solicito que conste
dos Anai~> da Casa que teremos de fazer uma emenda
de redaçao. Diz o parágrafo: "Recusando-se qualquer
das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facul
tado, às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio..." A
expressão "de comum acordo" é um bis in idem. Portan
to, vamos tirá-Ia. Se se vai ajuizar, é porque já não houve
acordo na negociação. ~ um direito entrar em juízo com
dissídio coletivo.

Era somente esse reparo a ser feito, numa
emenda de redação.



Abril de 2000 Qwnta-íeira 13 15749

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .- Poi.; n~.

Ficará registrada na ata. A Comissão de Redação levará
em conta as ponderações de V Exa

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - se. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr Presidente, re
gistro minha ausência na outra votação e meu voto de
acordo com a orientação da bancada Estive numa
audiência pública, com o Embaixador Botafogo, em
que se debatia a relação entre o Mercosul e os produ
tores rurais, que estão tendo grandes perdas e pe
dem socorro, em relação ao descaso do Governo Fe
deral.

O SR. WILSON SANTOS - Sr Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente na
votação anterior, acompanhei a orientação part!
dária.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador) - Sr Presidente, na votação anterior,
votei com o partido. Estava na mesma audiência cita
da pela Deputado LUCI Choinacki.

O SR. DARCI COELHO (PFL - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação da ma
nhã, votei de acordo com o partido.

O SR ROBERTO ROCHA (Bloco/PSD8 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 1"l;1

votação anterior, votei de acordo com o pSDa.

A SRA. KÁTIA ABREU (PFL - TO. Sem revisão
da oradorá.) - Sr. Presidente, na segilílda votaçãu,
acompanhei o partido.

O SFt CELSO G!GUO (8Ieco/PTS - SP. Sem
revisão do. orador.) - Sr. Pre;:idente, na votação ante
rior, votei com minha bancada, o Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar Ee; -] votação tem acordo. Paciência. Quem
não b ...<.. «i,-jui não votou. Há acordo. Todos votaram?
(Pausa.)

Vamos votar.
Há mais três votações. Vamí19 p'2'rman(~çr-)r em

plenário.
A SRA. ANA CATARln'\ .. , "::[, I:~ ;(")itl(,,,~k peço

a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Mid;~l 'f3nl8r) ,-> r(~)m V.

Exa a palavra.

A SRA. ANA CATAr;~; '):', {r.-l!o::,oJPMfX1 • RN.
Sem revisão da oradora.}' ::,j' :. )C~'}~(j,>,ü,:] na vota
ção anterior, votei "não".

o 'SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB 
CE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, nas
duas vOiações anteriores, votei com a orientação
do PSDB

o SiR. NELSON MEURER (PPB - PR Sem re
, ,;.•lO do "'fador,) ~ Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei <~om o pEllildo, o PPB.

o ~IR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, pec'-, ::1 palavr:) pelt·, :lrdem.

o HR. PRr':;~~;~fJ';;1,r,tc; 'ir!'! j,: ':~nl'w) .- 'i:3m V.
Ex3 a palavra.

o '3R. PR(\I':i~:.'i\!·~,O·'~ ,·,,~in~i,m'H) (PT ._, SP.
Pel:::'l ore em SeiJ) r':"'i'tC),) .,;.'1 'Jrali (J1.) " Sr. Presi
dente, c.eseJo dt.,t,-,,,r rr.gistr~l\;lo qu~ () D8putado
Nilmário Miranda p8i'tid('ou ('1;-.) tocl?s as votações
anterioms, mas H~ji....lra 'l.1:3!l\ qU(~ s€: dirigir ao Rio
Grande do Norte" illdH<:i,'(~ cüI11 ,;wtorização da
Presidência. e, p('!" k~~i\ nf') ,", pafti, ;lpará rias pr6xi
mé)S \lotações.

O ,R. PRESlti:'lcJ'·~T;:; I,;' :".,\1:;;:1 T8mel') .- Está
encerraaa a votaçãe..

AnlJncio ' , resLllt.L,c'{<
Votaram:
Sim: 352
Nãt1 00
P., ·,tenções: 2
Total: 354
I: aprovada a Emenda Aglutinativa nº 2P.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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(:.m.'k~ dos D&putadOS
$e~ 'lIt-:lria Geral da Mesa

. iLilSUt de Votam.
PorUF

C..s,\4':.11: dos Deputados

Data: 12/0412000
Hora: 17:20
/'1(lmero:

f'r.,ll,O$i~áo: PEC W 96/íl:! - ~McNDA
AGLU't iNATIVA ND 2[;

InIcio Votaçlo : 1210412000 17:08

Fim Votaçio: 12104l200O 17:20 Presidiram a Votaçlo: Michel Temer -15:47

Resultado da Votaclg
Sim 3152
Nlo O,
Abstenção 2,
Total da Votação 354

Art. 17 1

Total Quorum 355

Orientaçio
PSDBlPTB • Sim
PFL -Sim
PMDBIPST/PlN - Sim
PT- Sim
PPB-Slm
PDT-Slm
PSBIPCDOB • Sim
PUPSL·Slm
PPS·Slm
PV -Sim
PHS-SIm

ObSltruçio O

Pf/.rtido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB PMDB/PET/PTN Sim
AlmirSa PPB Sim
E:::llon Rohnelt PFL Sim
FrancIsco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim

Total Roraima" 7

AMAPÁ
Ba1u Plcanl~O PSDB PSDBlPTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSD8JPTB Sim
E:vandro Milhornen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurç:ndll juareL PMDB PMDB/PST/PTN Sim

--~----,~

COSCV •Coordenação do S1slllma Eletrônico de VoIayAo Pégina: 1 de l!
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Camara doa Deputados
Secretaria Geral da MHa Data; 12104/2000

L> 7_
Lista de Votantes Hora : 17:20

PorUF N~mero:

Camara doa Oeputados

Partido Bloco Voto

Total Amapá: 5

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDBIPTB Sim
Giovannl Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMDB PMDBlPST/PTN Sim
José Prlante PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSOBIPTB Sim
Nilson Pinto PSeB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
RenildoLeaJ PTB PSDBlPTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vlc Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Arthur Virgllio PseB PseB/PTS Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim

Total Amazonas: 4

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Conf(Jclo Moura PMDB PMDBlPSTJPTN Sim
Eurlpedes Miranda PDT Sim
expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Nllton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonla : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL SIm
Joao Tota PPB' Sim
José AJeksandro PSL PUPSL' Sim
Márcio Bltlar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson MourAo PT Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS PSDB/PTB· Sim
Darci CoelhO PFL Sim
IgorAvelino PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
KátiaAbreu PFL Sim

Total Tocantlll8: 4

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PSTiPTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim

COSEV•Coordanaçlo do S11tema Elttrancode Votaçllo Péglna: 2 de 9
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Me.a Data : 12/04/2000

L-s=z Lista de Votantes Hora: 17:20
PorUF Número:

Camara dos Deputad08

Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Costa Ferreira PFL Sim
ElIseu Moura PPB Sim
Gestão Vieira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Joêo Castelo PSDB PSDB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSBIPCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Naiva Moreira POT Sim
NiceLobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Remi Trinta PST PMOB/PST,'PTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSDBlPTB Sim

Total Maranhlo: 14

cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSOBIPTB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST,PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSOBlPTB Sim
AntOnio José Mota PMDB PMDBlPST,PTN Sim
Amon Bezerra PSOB PSDB1PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB PSOB1PTB Sim
Eunlcio Oliveira PMOB PMDB1PST. PTN Sim
Inácio Arruda PedoB PSBlPCOO3 Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo A1cêntara PSDB PSDBlPTB Sim
Manoei Salviano PSOB PSOBIPTB Sim
Mauro Benevides PMOB PMOB/PST,PTN Sim
Nelson Otoch PSOB 'PSDB1PTB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDBIPST.PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDBlPTB Sim
Rommel Feljó PSDB PSOBIPTB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSOBIPTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSDBlPTB Sim

Total C."': 20
PIAU(
Átila Lira PSOB PSOBlPTB Sim
B.Sá PSOB PSDBIPTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaías PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Jolio Henrique PMDB PMDBlPSTJPTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Abstenção
Themlstocles Sampaio PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Wellington Dias PT Sim

ToCai Plaui : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Botinha Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

COSEV· CoordRnaçlo do SiUIma E1etr6nlcode VotaçIo Página: 3 de 9
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data : 12/04/2000

Ls-~
Lista de Votantes Hora : 17:20

PorUF Número:
Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto

Total Rio Grande do Norte: 4

PARArBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
AvenzoarArruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PSTrpTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rlque PSDB PSDB/PTB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Parafba: 10

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMOB PMOB/PSTlPTN Sim
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
DjalmaPaes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCD03 Sim
Inocêncio Ojiveira PFL Sim
Joaquim Frâncisco PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luiz Plauhyllno PSOS PSDB/PTB Sim
Osvaldo Coplho PFL Sim
Pedro Corrê.a PPB Sim
Sala!iel Carvalho PMDB PMDB/PST:PTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB E.SD6JeT~ Sim
João Caldas PL PUPSL -Sim
Joaquim Brito PT Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDB1PST PTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST1PTN Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

To1al Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST1PTN Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSBJPCDOB Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim

--eosev.Coordenação do SisBna 8etr6nico deVotIçio Página: 4 de 9
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data : 12/04/2000

L"S ;;Z
Lista de Votantes Hora : 17:20

ParUF Número:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
BAHIA
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDBlPTB Sim
Franc:istônio Pinto PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Geraldo Slmoos PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoS PSSIPCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Camelro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
Joao Almeida PSDB PSDBlPTB Sim
Joao Leão PSDB PSDBlPTB Sim
Jonival Lucas JunIor PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDBJPTB Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDS PSDBlPTB SIm
Paulo Braga PFL Sim
Pedro (rujo PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDBlPTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT ~im

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
AntOnio do Valle PMDB PMDBIPSTPTN Sim
AraceIy de Paula PFL Sim
Carlos Melles PFL Sim
Cleuber Cameiro PFL Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Fernando Diniz PMDB PMDBlPST'PTN Sim
Hélio Costa PMDB PMDBlPST'PTN Sim
Ibrahlm Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarelia PT Sim
Joao MagalhAes PMDB PMDBlPST'PTN Sim
JoAoMagno PT Sim
Júlio Delgado PMOB PMDBlPST'PTN Sim
L1ncoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDBIPST'PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDBlPSTlPTN Sim
Narclo Rodrigues PSDB PSDBlPTB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimplo Pires POT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Roberto Brant PFL Sim
saraiva Felipe PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

coeEV•COOrdInaçio do Si8tlllrnll Eletrônico deVctaçlo Página: 5 de 9
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data : 12/04/2000

L'S z-
Lista de Votantes Hora : 17:49

PorUF NOmero:
Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Zulalê Cobra PSD8 PSD8/PTB Nao

Total Silo Paulo: 55

MATO GROSSO
Celcita Pin~eiro PFL Não
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Não
Teté Bezerr,a PMD8 PMDB/PST/PTN Não

Total Mato'Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOI3 Não
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geraldo Mag~(a PT Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPST/PTN Não
Maria Abadia PSOB PSDB/PTB Nêo

Paulo Octávio PFL Não
Pedro Cels'~ PT Não
Wígberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Não
Euler Morais PMDB PMDBIPST/PTN Não
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/oTN Não
Jovalr Arantes PSOB PSOB/PTB Não
Juquinha PSDB PS08/PT8 Não
Lidia Quinan PSOB PSDB/PTB Não
Lúcia Vênia PSDB PSOBIPTB Não
Luiz Bittencourt PMDB PMDBIPST/PTN Não
Nair xavier Lobo PMDB PMD8/PST/PTN Não
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Nl!!lo
Pedro Canedo PSDB PSOB/PTB Não
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não
Ronaldo Calado PFl Não
VilmarRocha PFL Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDBIPST/PTN Não
Pedro Pedrossian PFl Não

Total Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Não
AIrton Roveda PSDB PSCB/PTB Não
Ajax Canziani PSDB PSDB/PTB Nao
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Não
Dilceu Sperafico PPB Sim
Or. Roslnha PT Nl!!lo
FlávioAms PSDB PSDB/PTB Não

COSEV· CoordenaçAo cio S1B1&ma Eletrônico deVotaçlo Página: 8 de 9
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Camara doa Deputados
Secretaria Geral da Mel. Data: 12/0412000

Lsz. Lillta de Votant.. Hora : 17:49
PorUF Número:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
PARANÁ
Gustavo Fruet PMOB PMOBIPST/PTN Não
Hermes Parclanello PMOB PMOBIPST/PTN Não
IrisSimÕ8S PTB PSOB/PT8 NSo
lvanlo Guerra PFL Nao
José Borba PMOB PMDBlPST/PTN Não
Moacir Micheletto PMOB PMOBlPST/PTN Nao
Nelson Meurer PPB Sim
Odlfio Balbinotti PSDB PSOBIPTB Nao
Oliveira Filho PSOS PSOBIPTB Não
Padre ROQue PT Não
Renato Silva pses PSOB/PTS NSo
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL NSo

Total P..anã: 22

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abstençao
Carlllo Marss PT Não
EdlnhoBez PMOB PMOBIPST/PTN Nao
Fernando Coruja POT Nao
Joao Pizzolatti PPB Sim
Pedro Bittencourt PFL Nao
Raimundo Colombo PFL Nao
Serafim Venzon POT Nao
Vicente Caropreso pses PSOB/PTB NSo

Total Sinta Cat.-Ina : 9

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Caio Riela PTS PSOB/PTB Não
Cezar Schirmer PMOB PMOBlPST/F'TN Não
Enio Bacci POT Nao
Esther Grossi PT Não
Fetler Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDS PMOSIPSTIF TN Nao
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Nilo
Nelson Proença PMDB PMOBIPST/F'TN Nao
Osvaldo Biolchl PMDB PMOBIPST/F'TN Nao
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Não
Paulo Paim PT Não
Roberto Argenta PHS Nilo
SynvaJ Guazzelll PMOB PMOB/PST/PTN Não
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT NSo
Waldir Schmldt PMOB PMDB/PST/PTN Não
Waldomiro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSOS PSOB/PTB NSo

Total Rio Grande do Sul: 21

COSEV ·Cocrdenaçlo do Sistema Eletr6nlco deVdaçio Péglna: 9 de 9
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Destaque Simples n.l! 122.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N2 122

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

8.l! do Regimento Interno,

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

para o inciso § 20. do art. 115, constante do art.
27 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nl1 96/92.

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 2000
Assinam: Marcelo Déda - P~ e José Genoíno,

Líder do PT
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como é

requerimento de destaque simples, vou submetê-lo à
votação.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, celebramos acor
do em que os requerimentos de destaque não seri
am rejeitados, mas hà uma discussão entre nós to
dos, também dentro de um acordo que estamos fa
zendo para concluir a votação da reforma, que,

.neste caso, por acordo, votaremos o requerimen
to.

O Partido dos Trabalhadores vai manter sua po
sição votando "sim" ao requerimento, para marcar a
posição que o partido tem historicamente contra o po
der normativo da Justiça do Trabalho em qualquer hi
pótese, mesmo no caso das categorias consideradas
essenciais.

Portanto, o PT, para efeito de registro de marca
ção de posição, votará "sim" ao requerimento, mas os
demais partidos estão liberados do acordo e poderão
votar contra se assim quiserem.

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

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

Rejeitado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

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

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB - GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a seguinte Emenda Aglutinativa:

EMENDA AGLUTINATIVA
NI1 30

Inclua-se o seguinte § 3.l!, no art. 115 da Consti
tuição Federal (art. 26 da Proposta de Emenda à
Constituição n11 96-A, de 1992).

Art. 115 ..

§ 3º" so cálculos decorrentes das exe
cuções do ofício, previsto no § 1º", relativas
él demandas entre empregador e emprega
dores e referentes à remuneração, não so
frerão incidências de quaisquer tipos, que
não os índices de inflação no período consi
derado, vedados multas e demais tipos de
correção.

Justificativa

É ~ reciso, afinal, que o legislador coloque um
freio nes~a abusiva e imoral prática que tem transfor
mado indenizações de pouca monta em valores su
perlativo~ e escandalosos, que muito mal tem ocasio
nado ao trabalho, à geração de empregos, com um
custo sodal inadmissível.

Es~;a nossa intenção: o saneamento dessa
questão.

Sala das Sessões, em 6 de dezembro de 1999.
- Deputado Gerson Peres, 111 Vice-Líder do PPB.

O BR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra él Sra. Relatora.

A HRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, trata-se de
uma emEmda aglutinativa do Deputado Gerson Peres
que quer incluir o cálculo de contribuições sociais
para a P\'evidência a serem cobradas pela Justiça do
Trabalho.

A Helatora é contra. Queremos manter o texto
da reforma já aprovado e, portanto, somos contra
essa emenda aglutinativa.

O SR. ODíLlO BALBINOTTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.
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o SR. OD(LIO BALBINOnl (Bloco/PSDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com a orientação do partido.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na última vo
tação.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. JOÃO COLAÇO (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido.

O SR. LAIRE ROSADO (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. LUCIANO BIVAR (PSL - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei com o bloco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para falar contrariamente à matéria, ao Sr.
Deputado José Roberto Batochio.

O SR. JOSé ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para que se manifeste a respei
to da rejeição dessa proposta do nobre Deputado
Gerson Peres, a quem tributamos todo o respeito,
toda a consideração, tendo em vista seu alto co
nhecimento jurídico e sua cultura nunca assaz lou
vada, temos certo que essa emenda significa e re
presenta um rematado contra-senso, data maxl
ma venia, pedir que as verbas devidas ao traba
lhador, quando vai este buscá-Ia na Justiça do Tra
balho, não sofram as correções que representem a
atualização real, efetiva e concreta dos valores a
que faz jus e que se referem aos seus direitos tra
balhistas, é, efetivamente, a mais pura e cristalina
forma de consagrar uma injustiça.

~ claro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que as verbas devidas ao trabalhador, este que per
tence à mais sofrida de todas as classes da pirêmide
socioeconOmica brasileira, têm de ser a mais ampla
possível, no sentido de efetivamente corresponder o
valor nominal que lhe é atribuído ao valor real e efeti
vo dos seus direitos que são reclamados e reconheci
dos em juízo.

Portanto, Sr. Presidente, dispenso-me de ma
iores argumentos para sustentar essa tese de ma
nifesta cristalinidade, qual seja, de que as verbas
do trabalhador, quando a delonga da Justiça prote-

la seu pagamento, devem ser de forma ampla,
completa e totalmente corrigidas, para que possa
representar o valor real dos direitos que foi ele re
clamar em juízo.

Não vou acrescentar mais nada, Sr. Presidente,
para dizer que não tem o menor propósito aprovar
mos essa emenda.

Data maxlma venla, com o devido respeito ao
eminente Deputado Gerson Peres, efetivamente,
aprovar essa emenda é a consagração da mais ab
surda e rematada injustiça.

Somos pela sua rejeição, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente, ,:leço a palavra pela ordem.

O fiRo PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a pa-avra.

O f-iR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para as \'otações anteriores, meu voto é com o Parti
do dos Trabalhadores. Estava em audiência com o
Ministro da Defesa.

O f:.R. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
revisão co orador.) - Sr. Presidente, para as votações
anteriores, voto com a orientação do PPB.

OS"R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavrtl, para falar contrariamente à matéria, ao Sr.
Deputad,) Marcelo Déda.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sabem todos que sou admirador da ação parlamentar
do Depu'cado Gerson Peres. Talvez seja um dos cole
gas de quem mais divi~o, com quem mais polemizo,
com quem mais disputo nesta tribuna, mas não posso
deixar dn reconhecer na figura desse querido Parla~

mentar seu empenho, sua forma até radical de defen
der seus temas. Sem dúvida alguma, é um Parlamen
tar que r,1erece o maior respeito, mas nesse caso S.
Exa pecou, em primeiro lugar, porque não é a Carta da
República a sede adequada para abrigar dispositivo
que tem por finalidade disciplinar a correção de débi~

tos trabalhistas. Não cai bem, Deputado Gerson Pe
res, com a máxima vênia e com o respeito que V. Exa
merece, nosso texto constitucional agora regular a
forma como os débitos judiciais, sejam ,eles de que
origem forem, sen~o calculados e atualizados em juí
zo.
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Portanto, preliminarmente, não seria o caso de
a Constituição da República abrigar matéria com tal
teor, com tal objetivo.

Quanto ao mérito, Sr. Presidente, tenho a obri
gação de concordar em número, gênero e grau com a
intervenção breve, mas eloqOente e competente que
aqui fez antes de mim o Deputado José Roberto Bato
chio. De fato, é uma arrematada injustiça, disse-o
bem o Deputado Batochio, estabelecer uma regra
apenas para os débitos trabalhistas, talvez os mais
justos, os que devem merecer a maior preocupação e
proteção do Estado porque são fruto da exploração
do trabalho e são verbas que têm uma razão alimen
tar iminente.

Portanto, é injusto que nesses débitos a Consti
tuição diga que só serão observadas as contas de
atualização inflacionária, desprezando as multas que
a própria CLT estabelece e que são multas que têm a
ver com a proteção da aplicação plena dos direitos
trabalhistas, são multas para reprimir a desobediên
cia à lei. São multas, por exemplo, como aquelas de
correntes da demissão injusta, os 40% sobre o mon
tante dos depósitos do Fundo de Garantia. São muI
tas, por exemplo, pelo não-pagamento das verbas
rescisórias a tempo e a hora, como manda o legisla
dor celetista. São multas, portanto, Sr. Presidente,
que têm uma razão penal de obrigar a observância do
contrato de trabalho e da legislação trabalhista, ela
própria.

Não tem cabimento criarmos uma regra tirando
da aferição dos cálculos trabalhistas esses montan
tes, essas verbas, que são direitos agregados ao pa
trimônio do trabalhador.

Nesse sentido, trago a posição do Partido dos
Trabalhadores, que vai pedir o voto dos colegas contra
essa emenda porque, primeiro, ela não tem sede na
Constituição. A matéria que ela pretende regular não
merece a nobreza da sede constitucional. Em segundo
lugar, no mérito, ela produziria uma terrível injustiça
contra os trabalhadores e, sem dúvida alguma, ofende
ria a consciência social do Brasil.

Nosso voto é "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo

tação a Eme.nda Aglutinativa na 30. Vamos ouvir os
Srs. LIderes. '

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como ,vota o PV?
O SR.,FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do oràdor.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a ori
entação do partido nas votações anteriores.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a
orientaçÉío do partido nas votações anteriores.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar?

O SR. GERSON PERES - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ouvire
mos V. ExB com muito gosto.

O ~;R. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do ('/rador.) - Sr. Presidente, o som está um
pouco baixo para mim, que já falei muito hoje.
Peço que se aumente o volume do som, se for
possível.

Sr. Presidente e prezados colegas, não preten
do aqui convencer ninguém, mas eu queria perguntar
a V. Exat;. por que hoje no Brasil estão sendo fecha
das diari:~mente centenas de pequenas e médias em
presas. A. resposta seria que há outros fatores que
determinam esse fechamento, como a crise, a infla
ção, os créditos e os juros altos. Mas V. .Exas. aind.a
não pararam para refletir se no meio de tudo isso não
estão embutidos os famosos fantasmas dos cálculos
trabalhis':as, que até hoje desafiam os melhores ad
vogados deste Congresso a virem à tribuna dizer
como es·ses cálculos são feitos no biombo dos Tribu
nais Re3ionais do Trabalho. Nós não sabemos.
Então, uma empresa que tem vinte empregados de
manda c'Jm dois deles, que pleiteiam direitos de 2 mil
reais. Passam-se quatro anos e os 2 mil reais se mul
tiplicam, tornando-se 50, 60 mil reais. A pequena em
presa, que não tem condições de resgatar a decisão
judicial, fecha suas portas. Dois empregados causa
ram a demissão de outros dezoito.

Isso está ocorrendo. Tenho protestado, não
só como Deputado, mas como advogado. Não é
justo que não haja transparência nos cálculos. Mi
nha emenda quer acabar com essa imoralidade.



15760 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS Abril de 2000

Quero dizer ao nobre e admirável Deputado
Marcelo Déda, homem inteligente e que por muitas
vezes tem sido meu guru, que S. Ex8 ainda não se
quedou para o princípio moralizador dessa emen
da. Por quê, Sr. Presidente? Vou explicar: salário
não é empréstimo bancário. Em banco aplica-se a
TR. Em salário aplica-se a correção do valor real
pela inflação do ano, pelos juros de mora e pela
multa de 1%.

Além disso, minha emenda exige que os ho
norários dos advogados, que muitas vezes expIa
ram os trabalhadores - nem todos, mas uma gran
de parte deles faz isso -, sejam fixados pelo juiz
que preside a demanda. É isso o que quero.

Agora, estranho a concepção dos meus queri
dos companheiros que se jogam contra uma medida
salutar como essa. Salutar para evitar o desemprego;
salutar para gerar renda; salutar para ajudar o País.
Não querem ajudar o Brasil? Não é fechando empre
sas que se acaba com o desemprego. E as decisões
dos cálculos trabalhistas são, realmente, uma das ca
usas dessa infelicidade.

o nobre Deputado Batochio, brilhante pena
lista, ainda não se sentou nas cadeiras das de
mandas da Justiça do Trabalho com continuidade
para observar esse escãndalo das decisões milio
nárias das indenizações, cobradas da fonte gera
dora de emprego.

Não existirá trabalhador, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, sem essas empresas. É lá que está o
trabalho; é lá que está o capital; e é lá que está a
renda do trabalhador. Elas precisam ter suporte de
sobrevivência, sem o que estaremos contribuindo
para a falência do sistema capitalista democrático
do Brasil.

Sr. Presidente, assomei à tribuna para explicar
isso. Sei que pelo quorum e pelas divergências tal
vez meu ponto de vista não seja apoiado, mas vou
dormir tranqüilo, com a consciência do dever cumpri
do de um homem que representa a sociedade nesta
Casa. Dormirei tranqüilo porque posso dizer àqueles
que ajudei a gerar, meus filhos, que apresentei nesta
Casa uma possibilidade de sobrevivência da empre
sa e do trabalhador dentro do princípio cristão da har
monia entre o capital e o trabalho, mas meus colegas
não ficaram solidários.

Aqui se vive a democracia elo direito de votar.
Vamos votar. E poderíamos dar uma grande lição

de moralização de custos se conseguirmos acabar
com os cálculos trabalhistas da maneira como são
feitos, na surdina, de forma a prejudicar empresas
e liquidar com o emprego do trabalhador.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, acompanhei a Liderança do meu partido.

O HR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção ante rior eu estava na CPI dos Medicamentos.
Meu voto acompanha a orientação do partido.

O ~,R. VILMAR ROCHA (PFL- GO. Sem revi
são do cradar.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, acompanhei a Liderança da minha banca
da.

O HR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os '_íderes: "sim" ou "não".

Pai tido Humanista, como vota? (Pausa.)
PV, como vota? (Pausa.) Vota "não".
Partido Humanista, como vota, Deputado?

O ~;R. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão cio orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.

O ,')R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

o F'PS, como vota?
O ~~R. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi

são do orador.) - O PPS vota "não", Sr. Presidente.

O :3R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

O PL, como vota?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PUPSL vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

O PSB/PCdoB, como vota?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma
justificativa.

Não é possível que tenhamos de consagrar
um tratamento diferenciado, em que um crédito de
"a'!, por ser trabalhista, tenha uma correção dife-
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rente de um crédito de "b", por ser uma indeniza
ção de desapropriação ou relativa a um dano civil.

A emenda em questão afronta o princípio da
igualdade das partes do processo.

Por isso, Sr. Presidente, nós votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "não", pelas razões já expendidas da tri
buna e também pelo fato de que todas as formas
de composição e recomposição das verbas traba
lhistas, sejam sob forma de multa, correção, juros
etc., são justas e necessárias para punir a demora
e a procrastinação na realização dos direitos soci
ais brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB,
como vota? (Pausa.) Vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Já falei, Sr. Presidente, que o voto
para esta matéria é "sim". Quem me acompanhar es
tará no bom caminho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT, Professor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo que já foi ex
posto por nosso Deputado Marcelo Déda, o PT vota
"não",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamen
tar PMDB/PST/PTN aconselha o voto "não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL, Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeito muito o
nobre Deputado Gerson Peres, mas acho que não se
trata de matéria constitucional. Incluir essa matéria na
Constituição é denegri-Ia e fazer com que tenha pen
duricalhos em excesso, o que não engrandece a Car
ta Magna do País.

Além do mais, ela trata de apenas um ângulo
da questão, que são as causas entre o emprega
dor e o empregado, deixando outras questões,
como indenizações e desapropriações, fora do
processo.

Por isso, o PFL, respeitando muito o Deputado
Gerson Peres, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSDB/PTB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Nosso Bloco vota "não".
Isso não é matéria constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
QUl~iram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O ~jR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordum.
O BR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi

são do crador.) - Sr. Presidente, devido aos proble
mas que os trabalhadores da Vasp estão atravessan
do, eu e ;) Deputado Paulo Paim fizemos uma indica
ção...

O tiR. GERSON PERES - Vamos votar "sim"
meus amigos! Consagrar! Quero ver os empresários
defendel6m as empresas brasileiras!

O ~iR. BABÁ - Deputado Gerson Peres, escu
te-me.

Como ia dizendo, Sr, Presidente, com respei
to à situação Vasp em relação à Infraero e no que
se refem ao atraso de salários dos trabalhadores
daquela empresa, encaminho à Mesa requerimen
to de inciÍcação ao Ministro da Defesa sobre a ne
cessidacje de se tomar providências frente à situa
ção de crise operacional e financeira daquela em
presa.

Tenos recebido informações de que a Vasp pos
sui dívidéts de 375 milhões de reais com a Infraero e
não tem cumprido seus acordos de pagamentos. A
situação corre o risco de comprometer os pousos e
decolagens dos aviões e, conseqüentemente, des
nortear él vida de milhares de passageiros que pos
sam estar dependendo dos serviços daquela em
presa.

Os funcionários estão sendo obrigados a as
sinar licenças sem vencimentos por 180 dias, atitu
de que desrespeita a convenção coletiva dos tra
balhadores e da empresa. Como se não bastasse,
os salários estão atrasados e não existe mais pia
nos de saúde, o que coloca em risco a condição fi-
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nanceira dos empregados. Seria importante res~

saltar que as demissões podem colocar em risco
também a manutenção dos aviões, comprometen
do a vida dos passageiros.

Portanto, entendemos ser necessária a adoção
urgente de medidas por parte desse Ministério, visto
que tem sob sua responsabilidade proteger os direi
tos dos que dependem dos serviços da empresa, e
propomos seja feita uma intervenção nessa compa
nhia pelo Governo, conforme está estabelecido em
lei.

Muito obrigado.

O SR. IGOR AVELlNO - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

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

o SR.IGOR AVELINO (Bloco/PMDB - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que~
ro mostrar novamente minha indignação com os atos
do Governador do Tocantins, Sr. Siqueira Campos,
que há poucos dias agrediu um estudante em mani
festação contra a privatização da Universidade Esta
dual e ontem voltou a agredir, só que dessa vez uma
jornalista.

O Governador agrediu a jornalista do Diário do
Tocantins, Débora Borges, somente por perguntar
algumas coisas que ele não gostaria que fossem per
guntadas em público. E, o que é pior, isso aconteceu
na presença dos desembargadores do Tribunal de
Justiça do Tocantins, que nada fizeram para reverter
essa situação e também não aceitaram a acusação, a
denúncia na Pollcia Federal contra o Governador.
Para isso, apelamos para outros meios, Sr. Presiden
te.

O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com o PPS.

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
votação da tarde, votei "não".

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei com o PT.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação da
bancada do PDT.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (810
co/PSDB - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, com sua licença, logo após a próxima
votação, estaremos reiniciando a reunião da Comis
são de Constituição e Justiça. Estamos em processo
de votaç~o.

O tiR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Temos
mais um 3 única votação. E com isso, concluiremos o
primeiro (urno da reforma do Poder Judiciário. Vamos
permanecer em plenário para mais uma votação.

O ~;R. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, ~eço a palavra pela ordem.

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

O ~)R. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com a orientação do seu Líder,
Deputad) Inocêncio Oliveira. do PFL.

O E.R. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do PFL, meu partido.

O !iR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anhriores, votei de acordo com a orientação do
partido.

O ~,R. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Deputado Luiz Sérgio e este Parlamentar
demos entrada a um requerimento de informações
ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com relação ao empréstimo que o BNDES
fez para as empresas privadas que participaram
do consórcio e do empreendimento da:Hidrelétrica
deitá.",



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 15763

a que desejamos saber, Sr. Presidente, são
as condições em que se deu o empréstimo, como
foi concedido, quais as garantias das empresas
consorciadas para obter o empréstimo, qual o per
centual do empreendimento pelo qual o consórcio
responde, o custo da parte da obra que -loi paga
pelo Poder Público, em que condições a empresa
CBTa ganhou a licitação e como está a contrapar
tida para o retorno do investimento, por meio do
capital da iniciativa privada, à empresa que foi pri
vatizada.

Solicito a V. Exa a divulgação desse requerimen
to nos órgãos de imprensa da Casa.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido, o PMDB.

O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB-ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a Liderança do PSDB.

O SR. JOSÉ BORBA (Bloco/PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei com o PMDB.

O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB - TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queremos, neste momento, repudiar a atitude do Go
vernador do, Estado do Tocantins, Siqueira Campos,
pelo seu des~quilrbrio mental.

Ao ser. entrevistado pela jornalista Débora
Borges, simplesmente para que ele explicasse as
razões da privatização da Unitins, essa moça foi
agredida, foi tirado das suas mãos o microfone e
quebrado. )

Queremos comunicar a esta Casa que em To
cantins com a mão direita o Governo bate e com a

esquerda ele rouba para comprar os seus aliados,
para proteger as suas atitudes, Sr. Presidente,
Srs. Deputados. Ele está acima da lei.

O Tocantins hoje talvez viva um dos momen
tos mais difrceis da sua história. Um Estado pro
missor, um Estado que nós gostarfamos que fos
se governado democraticamente, mas seu Gover
nador, covardemente, não aceita sequer ser en
trevistado por jornalistas do Tocantins, a não ser
que sejam do seu grupo.

Muito obrigado.

O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. EULER MORAIS (Bloco/PMDB - Ga.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a direção do PMDB.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei de acordo com a orientação do PFL.

O HR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações a.1teriores, votei de acordo com o partido.

O flR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os se
nhores parcebem que o número de votos ao microfo
ne é mai:)r do que o número de votos no painel. (Ri
sos.)

O S:R. PAULO DELGADO - Mas nunca na mes
ma votaç:ão, Presidente.

O :SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O HR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sein revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posi
ção brasileira em relação à comunidade Bahá'i no Irã
nunca SEI modificou. O Brasil sempre votou pela auto
nomia da comunidade Bahá'i, que é uma minoria reli
giosa no Irã.

No entanto, agora por pressão do Irã, a partir
das eleições que tivemos, a Comissão de Direitos Hu
manos da Organização das Nações Unidas em Ge
nebra está sofrendo pressão para mudar o voto brasi
leiro. Gostarfamos que o Governo brasileiro manti
vesse a posição de condenar a violação dos direitos
humanos naquele pafs.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram?
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o Deputado Paulo Paim vai votar e vou encerrar
a votação.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'l a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota
ção, votei com o partido.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
partido.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas primeiras
votações, acompanhei a Liderança do PFL.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (Bloco/PSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
justificar o meu voto nas votações anteriores. Votei de
acordo com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a palavra por um minuto para dizer o seguin
te. Ouvimos dois Parlamentares tocantinenses fa
zendo aqui acusações injustas a um dos melhores
Governadores deste Pars, aprovado por mais de
80% da população tocantinense.

Sr. Presidente, o Tocantins é o único Estado
brasileiro que não tem universidade federal. O que o
Governo do Tocantins está fazendo é ajustar suas
contas e reorganizar cada vez mais nosso Estado. A
Oposição do Tocantins está sem rumos e tenta usar
estudantes para tentar tumultuar o Governo da União
do Tocantins. Mas, na verdade, as oposições não vão
conseguir porque o Tocantins hoje é respeitado no
Brasil inteiro pela forma como o Governador Siqueira
Campos tem governado aquele Estado. Trata-se de

um dos Governadores mais respeitados deste País e,
na verdade, governa o Tocantins de forma democráti
ca e soberana.

Portanto, repudiamos qualquer tipo de acusa
ção e de agressão ao Governo da União do Tocan
tins, ao Governador Siqueira Campos, que é um dos
governadores mais respeitados deste País.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'l a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do Partido da Frente Liberal, queria manifestar
minha solidariedade e meu apoio ao Governador
Siqueira Campos por reconhecer o excelente tra
balho que vem realizando. Sem sombra de dúvi
das, S. Exa é um dos melhores Governadores do
País. Os índices de pesquisa estão comprovando
isso. O reconhecimento dos atos dos homens pú
blicos entá em sua eleição pelo povo, e o Gover
nador Siqueira Campos tem o total reconheci
mento dI) povo do seu Estado pela brilhante admi
nistraçã,) que realiza num Governo de livre inicia
tiva com justiça social.

O ~,R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

O ~,R. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavrél pela ordem.

O HR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'l a palavra.

O f,R. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu me
esqueci ':ie votar. Gritei tanto, não é verdade? Agra
deço ao~, 37 votos, porque eu não fiquei no zero. Co
meço com 37; com o meu, 38. Vamos acabar com os
cálculos trabalhistas, que não são muito decentes no
Brasil, SE) Deus quiser, algum dia!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado:

Votaram:
Sim: 37
Não: 325
Ab!itenções: 1
Total: 363
I: rejeitada a Emenda Aglutinativa nll 30
LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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;áo: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 30

tação: 1210412000 17:39
çio : 1210412000 17:49

Resultado da Votaçllo
Sim 37
Não 325
AbstençAo 1

Total da Votação 363

Art. 17 1

Total Quorum 364

Obstruçlo O

Presidiram a Vutação: Michel Temer - 15:47

Orientação
PSDBlPlB - Nic
PFL •Não
PMDBIPST/PTN • Nio
PT- Não
PP8-Sim
PDT-Não
PSBIPCDOB • Não
PUPSL·Não
PPS ·Nio
PV·Nlo
PHS·Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
A1cesta Almeida PMDB PMDB/PSTI?TN Não
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério AraCljo PL PUPSL Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Não
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSDBIPTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Não

-éQSEv ~Coordenaçio-do SI.fllma E1!lt~nico deVotaçio Página: 1 de 9
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Carnara d~ Deputld~

secr.tarla Geral da M.. Data: 12104/2000

L"50-;Z Lista ct. VotantM Hora : 17:49
PorUF Número:

Camara dos Deputad~

Partido Bloco Voto

Total Amapi: 5

PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB PSDBlPTB Não
Babé PT Não
Jorge Costa PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
José Prlante PMDB PMDBlPST/PTN Não
Josué Bengtson PTB PSDBlPTB Sim
Niclas Ribeiro PSDB PSDBlPTB Não
Nilaon Pinto PSDB PSDBlPTB Ni!io
Paulo Rocha PT Não
Raimundo santos PFL Não
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Ntlo
Zenaldo Coutinho PSDB PSDBlPTB Não

Tofal P.i: 12

AMAZONAS
Arlhur Virgllio PSDB PSDBlPTB Não
Francisco Garcia PFL Não
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avellno PFL Não

Total Amazona : 4

RONDONIA
ConfOOlo Moura PMDB PMDBlPSTWrN Não
Eurlpedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB PSDBlPTB Nt!o
NHton Capixaba PTB PSDBlPTB Nt!o
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB PSDM'TB Não

Tofal Rondonia : 7

ACRE
Ilclefonço Cordeiro PFL Não
Joio Tota PPB Sim
José A1eksandro PSL PUPSL Não
Márcio B1ttar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourao PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDBlPTB Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDBlPTB Não
19or Avellno PMDB PMDM'STIPTN Não
Joio Ribeiro PFL Não
KélIaAbreu PFL Não
Osvaldo Reis PMDB PMDBlPST/PTN Não
UdlOl1 Bandeira PMDB PMDBlPSTII'TN Nao

Total Tocantlna :e
MARANHAo
Cesar Bandeira PFL Não

COSEV•CoclrdInaçIo do 8IÂII1II~codtVotaçIo Péglna: 2 de 9
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Camara dos Deputados

Ls:.z
Secretarl. Geral da Mesa Data: 12/04/2000

Lista de Votantes Hora: 17:49
PorUF Número:

Camar. dos Deputados

Partido Bloco Voto
MARANHAo
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Gastão Vieira PMDB PMDB/PSTlPTN Não
João Castelo PSDB PSDB/PTB Não
José Antonio Almeida PSB PSBlPCDOB Não
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira POT Não
NlceLobão PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Remi Trinta PST PMDBIPSTIPTN Não

Total Maranhlio : 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Não
Almeida de Jésus PL PUPSL Nilo
Antonio Cambraia PSDB PSDBIPTB Não
AntOnio José Mota PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Amon Bezerra PSDB PSOBIPTB Não
Chiquinho Feitosa PSDB PSDBIPTB Nilo
Eunfcio Oliveira PMOB PMOB/PST/PTN Nl:lo
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Nilo
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDBIPTB Nlllo
Manoel Salvlano PSDB PSDBIPTB Não
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST IPTN Nl!o
Nelson Oloch PSOB PSDB/PTB Nl!o
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PSTIPTN Na<>
Raimundo Gomes de Maios PSDB PSOBIPTB Nilo
Rommel Felj6 PSOB PSDB/PTB Não
Ubirata" Aguiar PSDB PSDBIPTB Não
Vicente Arruda PSOB PSDBIPTB Não

Total CearA: 19

PIAui
Átila Lira PSDB PSDBIPTB Não
B.Sá PSDB PSDBIPTB Não
CIro Nogueira PFL Não
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Não
João Henrique PMDB PMDB/PS1/PTN Não
Mussa Demes PFL Não
Themlslocles Sampaio PMDB PMDB/PS1/PTN Sim
Welllngton Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Bellnho Rosado PFL NAo
Henr'íque Eduardo Alves PMDB PMDB/PS1/PTN Ntlo
Lalre Rosado PMOB PMOB/PST/PTN NAo
Lavoisier Maia PFL N!o

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAlBA
Adauto Pereira PFL N!o

COSSV • Coordenação do Sistema E1etr6nlcodeV~ Página: 3 de 9
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mes. Data : 12/04/2000

L-s; z
Lista de Votantes Hora: 17:49

PorUF Número:
Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
PARAíBA
Armando Abllio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
AvenzoarArruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo RiQue PSDS PSDB/PTB Não

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB PMDBlPST,PTN Sim
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Não
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOi3 Não
Eduardo Campos PSB PSBIPCDOl3 Não
Gonzaga Palrfota PSB PSBIPCDOf3 Não
Inocêncio Oliveira PFL Nilo
João Colaço PMDS PMDB/PST,PTN Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB PMDS/PST, :>TN Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
Luciano Bivar PSL PLlPSL Sim
Luiz Plauhylino PSDS PSDB/PTB Não
Marcos de Jesus PSDS PSDB/PTS Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Não
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Não

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDBlPTB Não
Helenildo Ribeiro PSDB PSDBlPTB Não
João Caldas PL PLlPSL Não
Joaquim Brito PT Não
José Thomaz Nonô PFL NElo
Luiz Dantas PST PMDBlPSTPTN Não
Olavo Calheiros PMDB PMDBIPST/;:lTN Não
Regls Cavalcante PPS NElo

Total Alagou: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Cleonâncío Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/?TN NEla
Marcelo Déda PT Nêa
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Nãa

Total Sergipe: 5

COSEV· CoordenaçAo do Sl8tema EletrOnlco de Votação Página: 4 de 9
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data : 12/04/2000

Ls=z Lista de Votantes Hora: 17:49
PorUF Número:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
BAHIA
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Não
Eujácio Simões PL PLfPSL Não
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Nl:Io
FrancistOnlo Pinto PMOB PMDBIPSTiPTN Não
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo LIma PCdaB PSB/PCDOl3 Não
Jaime Fernandes PFL Não
JairaAzi PFL Nilo
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSOB PSDBlPTB Não
João Leão PSOB PSDB/PTB Não
Jonival Lucas Junior PFL Não
Jorge Khoury PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
Jutahy Junior PSOB PSOB/PTB Não
Luiz Moreira S.Part. Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB PSD8/PTB Não
Paulo Braga PFL Não
Pedro Irujo PMD8 PM08/PSTIPTN Não
Saulo Pedrosa PSOB PSDBfPTB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonillon Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
AntOnio do Valle PMDB PMDBfPSTIPTN Não
Cleuber Camelro PFL Não
Edmar Moreira PPB Sim
Eliseu Resende PFL Não
Hélio Costa PMDB PMD8/PSTiPTN Não
Ibrahlm Abl-Ackel PPB Não
João Fassarella PT NIlo
João Magalhães PMDB PMDB/PSTIPTN Não
João Magno PT Não
Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Não
Lincoln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário de Oliveira PMDB PM08/PSTlPTN Não
OdelmoLeão PPB Sim
Ollmplo Pires POT Não
Paulo Delgado PT Não
Phllemon Rodrigues PL PUPSL Não
Roberto Brant PFl Nao
Ronaldo Vasconcellos PFL Nao
SaraiVa Felipe PMOB PMDB/PSTIPTN Não
Sérgio Miranda pedoB PSB/PCDOB Não
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Camara doa Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data : 12/04/2000

L'$ 7-
Ll8ta de Votantes Hora : 17:49

PorUF Número:
Camara doa Deputados

Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Virgilio Guimarães PT Não
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN N!lo

Total Minas Gerais: 24

ESP!RITO SANTO
A101zio Santos PSDB PSOBIPTB Nêo
Feu Rosa PSDB PSDBIPTB N!lo
João Coser PT N!lo
José Carlos Elias PTS PSDBIPTB Não
Marcus Vicente PSDS PSOB/PTS Não
Max Mauro PTB PSDB/PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Rita Camata PMOB PMDB/PSTIPTN Não

Total Espirlto santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1clone Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PSDB PSOSIPTB Não
Alexandre santos PSOB PSDB/PTB Não
A1merinda ele CaNalha PFL N!lo
Antonio Carlos Biscaia PT N!lo
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS N!lo
Bispo Rodrigues PL PUPSL Nêo
Comélio Ribeiro PDT Não
Coronel Garcia PSDB PSDBIPTB N!lo
Dlno Fernandes PSDB PSDBlPTB Não
Or. Helena PSOB PSOBIPTB Não

Eduardo Paes PTB PSOBIPTB N!lo
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSDBIPTB Não
lédio Rosa PMDB PMOB/PST/PTN N!lo
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSBlPCDO.3 Não
João Sampaio POT Não
Jorge Wilson PMDB PMOBIPST,'PTN NlIo
José Carlos Coutinho PFL N!lo
Luis Eduardo POT Não
Luiz Ribeiro PSOB PSDBlPTB Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB PSDBlPTB Nilo

Mirlam Reld POT Nllo

Miro Teixeira PDT Não

Pastor Valdeci Paiva PSL PLlPSL Nilo
Paulo FeiJ6 PSDB PSOBlPTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Não
Rubem Medina PFL Nl!!o

Simêo Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Nêo
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 35
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data: 12/04/2000

L~z-
LIsta de Votantes Hora: 17:49

PorUF Número:
Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Não
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Não
Aldo Rebelo PCdaB PSB/PCDOB Não
A1oizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB PSD8/PTB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Não
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB Nao
Antonio Paloccl PT Não
Arlindo Chlnaglla PT NãO
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Não
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Gigllo PTB PSDB/PTB Não
Clovis Volpl PSDB PSDB/PTB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Não
Dr. Hélio PDT Não
Edinho Araújo PPS Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo PDT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
José de Abreu PTN PMDB/PSTiPTN Sim
José DIrceu PT Não
José Genolno PT Não
José Indio PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Não
Lamartine PoseUa PMDB PMDB/PSTJPTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Não
Lulza Erundina PSB PSB/PCDOl3 Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PLlPSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Não
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Não
Neutan Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Não
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Rubens Furtan PPS Não
Salvador 21mbaldl PSDB PSDB/PTB Não
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Nt:'io
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Não
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PPB Sim
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Camara do. Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data : 1210412000

L-s.-z- Llata de Votantes Hora : 17:49
PorUF Número:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Zulalê Cobra PSDB PSDBIPTS Não

Total 810 Paulo: 55

MATO GROSSO
CeIe/ta Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PSDB PSDBIPTB Não
Telé Bezerra PMDB PMDBIPSTJPTN Não

Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdeS PSBJPCDOF3 Não
Alberto Fraga PMDB PMDBJPSTJPTN NAo
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDBJPST/PTN Não
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB N.Ilo
Paulo Octávio PFL NAo
Pedro Celso PT Não
Wlgberto Tartuce PPB Sim

Total Dlltrlto Federal: 8

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB PMD8IPSTJ?TN Não
Euler Morais PMDB PMDBlPST/C)TN NAo
Geovan Freitas PMDB PMD8IPSTIPTN Não
Jovair Arantes PSDB PSDBIPTB Não
Juqulnha PSDB PSDBlPTS Não
Lidia Quinan PSDB PSDBlPTB Não
Lúcia Vânia PSDB PSOBIPTB Não
LuIz Blttencourt PMD8 PMDBlPSTJPTN Não
Nair Xavier Lobo PMDB PMDBlPSTJflTN Nao
Norberto Teixeira PMDB PMDBJPSTJPTN Não
Pedro Canedo PSD8 PSDBJPT8 Não
Pedro Chaves PMD8 PMDBIPST/PTN Não
Ronaldo Caiado PFL Não
VilmarRocha PFL Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
João Grandilo PT Nilo
Marçal Filho PMDB PMDBIPST/PTN Não
Pedro Pedrossian PFL Nilo

Total Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ
Abelardo Luplon PFL Sim
Affonso Camargo PFL Não
AIrton Roveda PSDB PSDBJPTB Nilo
Alax Canziani PSDB PSDBlPTB Não
Chico da Princesa PSDB PSDBlPTB Nilo
Dirceu Sperafico PPS Sim
Dr. Roalnha PT Não
FiávioAms PSDS PSD8IPTB Nilo

COSEV•Coordenaçlo do SIúlma EIet~nlco d. Votaçto - 'péglna: 8 de 9
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Camara doa Deputados
Secretaria Geral da Mesa Dais: 12104/2000

L:;.-z Usta de Votantes Hora : '17:49
PorUF (\!I)maro:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
PARANÁ
Gustavo Fruet PMOB PMOBIPST/PTN Não
Hermes Parcianello PMOB PMOBIPST/PTN Não
Iris Simões PTB PSDB/PTB Nl30
Ivanlo Guerra PFL Nao
José Borba PMD8 PMOB/PST/PTN Não
Moacir Mlcheletto PMOB PMDB/PST/PTN Não
Nelson Meurer PPB Sim
Od!llo Balbinotti PSOB PSDBIPTB Não
Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB Ntlo
Padre Roque PT Não
Renato Silva PSOB PSOB/PTB Não
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 22

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abslençao
Car1lto Merss PT Não
Edínho Bez ' PMOB PMDB/PST/PTN Não
Fernando Coruja PDT Não
João Plzzolattl PPB Sim
Pedro Blttencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Não

Total Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Caio Rleta PTB PSOB/PTB Não
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/F 'TN Não
Enio Bacci POT Não
Esther Grossl PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMOB PMOB/PST/PTN Não
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Nelson Proença PMDB PMOBIPST/F'TN Não
Osvaldo Blolchi PMDB PMOB/PST/F'TN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo PaIm PT Não
Roberto Argenta PHS Não
Synval Guazzelli PMDB PMOB/PST/PTN Não
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmldt PMOB PMDB/PSTIF'TN Não
Wa!domiro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSDB PSOB/PTB Não

Total Rio Grande do Sul: 21

COSEV •Coordenação do S1s111ma Eletrônico deVofaçlio Pêglna: 9de 9



15774 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Abril de 2000

o SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não consegui que o
automático funcionasse. Então, gostaria que V. Exa
mandasse registrar que votei "sim".

O SR. RENATO VIANNA (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisãodoorador.)-Sr. Presidente, eu também.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta vota
ção, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta
que de Bancada n12 142.

Requer destaque para votação em separado da
expressão "mediante lista trlplice elaborada pela institui
ção", constante do § 112 do art. 128 da Constituição, na re
dação dada pelo art. 37 do substitutivo da Comissão
Especial.

É do L1der Inocêncio Oliveira.
O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Relatora da matéria.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, avançamos no texto ao incluir a ne
cessidade de lista trrplice para a escolha do Procura
dor-Gerai da República. Este é o anseio de toda a
classe de integrantes do Ministério Público, seja fede
ral, seja estadual. Para o Presidente da República
fica melhor a escolha quando recebe uma lista com
três nomes de representantes do Ministério Público.
Politicamente, a responsabilidade por essa lista é do
Ministério Público. Também há no texto um avanço,
que é uma única possibilidade de recondução. Esse
destaque também retirará do texto aprovado na Co
missão a possibilidade de uma só recondução ao car
go de Procurador-Geral da República. Portanto, gos
taria de ver mantido meu texto, o que é muito compli
cado e diffcil. Cabe a mim manter o texto inalterado.

Estamos votando um destaque de bancada do
PFL. Tenho certeza de que representa a vontade dos
partidos da base de Governo. Portanto, despeço-me

do meu texto, que considero muito melhor. O Procura
dor-Geral da República será nomeado pelo Presidente
da República a partir de uma lista trrplice de responsabili
dade do Ministério Público. O homem escolhido será de
responsabilidade do Ministério Público. Meu texto signifi
ca o avanço que pretendemos nessa reforma. Quem
deseja manter o texto votará "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter o texto votará "sim". Quem quisersupri
mir o texto votará "não".

O SR. JOSÉ JANENE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
"sim".

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. JOSÉ CARLOS. VIEIRA (PFL - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, na votação ante
rior, votei de acordo com o partido.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação ancerior, votei de acordo com'o partido.

O !'iR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Sem reVisão do orador.) - Sr. 'Presidente, estive au
sente pmsidindo um fórum. Votei com o partido nas
últimas votações.

O SR. JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriore's, votei com o meu partido.

O ~iR. FERNANDO DINIZ (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com meu partido. ,

OS R. SÉRGIO NOVAIS (BloCO/PSB - CE. Sem
revisão cio orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota-
ções ant"~riores, votei com o PSB. ,

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, na vo
tação anterior, votei com o PSDB.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT -, 81. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
justifico que votei com o meu partido.'M~u voto foi
"não". > ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer), - Para fa
larcontrariamente ao destaque, concedQ~a palavra ao
Deputado José Antonio.
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o SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no inIcio deste ano, durante a convoca
ção extraordinária, apreciamos um projeto de lei comple
mentarque tratava da questão dos Procuradores-Gerais
da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar. Rejeitamos
neste plenário a proposta que queria mudar a regra que
vigora nas Justiças do Trabalho e Militar e no tocante às
Procuradorias-Gerais de Justiça de todo o Brasil.

Em todo o PaIs, em todos os Estados brasileiros vi
gora essa regra: o Procurador-Geral da Justiça é da car
reira do Ministério Público e éconduzido ao cargo depois
de apresentada ao Governadordo Estado uma lista trlpli
ce com integrantes da carreira. Também só pode haver
uma recondução, ou seja, ele éconduzido a um mandato
e depois pode ser reconduzido só a mais um mandato.
Portanto, a regra da reeleição estabeleceu isso.

Sr. Presidente, a Constituição, quando tratou da
Procuradoria-Geral da República, não previu essa mo
dalidade de acesso ao cargo: o Presidente da República
escolhe qualquer Procurador e pode reconduzi-Io quan
tas vezes quiser. Essa é a regra de hoje. O Procura
dor-Gerai da Justiça tem o poder até de processaro Pre
sidente da República. S. Exa, tirado de qualquer lugar, in
clusive do bolso do colete do Presidente, sem qualquer
intervenção do Ministério Público, sem qualquer escolha
da classe, pode:ser reconduzido diversas vezes pelo
mesmo Presidente da República. S. Exa, como integran
te do Ministério Público, como Chefe do Ministério Públi
co Federal, tem o dever de processar o Presidente da
República em caso de crime.

Ora, isso já demonstra a falha do quadro que vi
vencíamos hoje. Isso foi corrigido no relatório da De
putada Zulaiê Cobra, foi corrigido pela Comissão
Especial. A Comissão Especial votou um destaque
idêntico a este, rejeitando-o. Este Plenário rejeitou
um projeto de lei complementar idêntico aeste destaque
que iria fazer com que a regra do Procurador-Geral da
República passasse para a Justiça Militar e para a Justi
ça do Trabalho. Não podemos agora votar e aprovar
esse destaque e retomar à situação que vivenciamos
hoje. O atual Procurador-Geral da República já está no
seu terceiro mandato e nada impede que tenha quatro,
cinco, seis mandatos, basta que agrade ao Presidente
da República de plantão. Não podemos aceitar isso.

Noss~ Constituição consagra como princIpio da
administração pública, no art. 37, a impessoalidade.
Não há mal nenhum em que o Ministério Público, que
tem função Jtão relevante, escolha três dentre seus in
tegrantes para que sejam levados ao Presidente da
República, que, por sua vez, escolherá um. Se agir

corretamente, se corresponder às expectativas da so
ciedade - o Ministério Público é hoje o defensor da
sociedade -, poderá ser reconduzido uma única vez.
Que haja a renovação dos quadros, conforme acaba
mos de consagrar quando mantemos a questão dos
70 anos.

Por estas razões, Sr. Presidente, estou contra o
destaque, pela manutenção do texto da Relatora, vo
tando "sim".

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justificando,
inclusive. as votações da parte da manhã, votei com o
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
dar a palavra ao Deputado Fernando Coruja, para en
caminhar contra a matéria. (Pausa.)

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) -- Sr. Presidente, nas duas votações anterio
res, voteí de acordo com o meu partido.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, em todas as vota
ções anteriores, votei de acordo com a Liderança do
PFL.

O ~;R. RENATO VIANNA (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PMDB, "não", na votação anterior.

O f»R. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão cio orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anb3riores, votei com o partido, o PPB.

O ~;R. ALBÉRICO FILHO (Bloco/PMDB - MA.
Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhei o p~lrtido nas duas últimas votações.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas votações anteriores, votei de acordo com a de
terminação partidária.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei o
PT na segunda votação ocorrida nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Coruja, para enca
minhar contra.
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[. -:: '-, of'ERNAtJüO CORUJA (PDT - se. Sem re-
,!;. r j. - ,F . ':l' '. ~ ';'1, Y;"r0t-..ídt:lIle, Srs. Deputados, esta-

" 1-.,,'; diSi,..t. . ,.....i se queremos que o Procurador-Geral da
P€';=tüt:'lk;., :.e;a escolhkJo t.llllnominalmente pelo Presi
dellte (j~ \-~~,ublic'd üu se teremos uma lista tríplice ela
búfad~ P,';:I::' Ministério Público, para que dentro dela o
PI":'~ld2râ_é '; :, ,()Hírl Ü lélpreS€ntal'lte.

~)(;;l l,(;:::sa C0 i l'3iltUI:;;âo, no seu art. 211, estabe
lt.(;( :jUf.:.' ;:(Õto Podere~~ d;:s União, independentes e har
ii":"'""·:"-'l:, ':::il;'~~: SI. o Lsgislafivo, () Executivo e o Judi
e;:~l:o. O ~'i[(Ht:mo Podm colocado na Constituição é o
t eg!Sbtl'J0 e iss') vem desde a Revolução Francesa,
pCriqlll2 a idéL':I da Constituição é a de que o povo te
1,;-18 11'i)' ;1-;(, ç; LE::.lislativo sempre foi o representante
(lu ;.'·2,\Ji\ d(;) ! Ilant,l,~Zl a diminuir o poder do Executivo,
ptl;'q'h". s'>l,e :sozhlÍio não pode governar o País. Den
tw Ub..;S8 principio e entendendo que o Ministério PÚ
blico hoje é quase um quarto Poder e que precisa ter,
de uma forma ou de outra, representação popular,
essa nomeação não pode ser feita unicamente por in
dicação do Executivo.

Discutimos amplamente, por ocasião da refor
ma do Judiciário, a idéia de que era preciso ampliar a
derllocraci8 no Poder Judiciário. É preciso criar me
c"~nismos para que à participação popular seja maior.
i;prO\J<:tf~I{;0. ;,esl.:J Ca::a, um Conselho Nacional de
.Justlçe, pOfqUE: o ,luClitiário não tem nenhuma forma
de control'!'; popular. Ac' criar o Conselho Nacional de
.Justiç.a, !JfIJpUSen1Úb uma forma de controle.

\fOit8\11QS aqueslão específica do Ministério PÚ
hik;r,;; t: J(> Procuradc.r-Geral da República. Hoje, qual
é ú rrlétnJ':í't O Pre~'rlel1te da República escolhe um
dntre os P!u~AlradOle~,q;ualquer que seja, e o nomeia
Procurador,Geral dr-; Rer)ública. Queremos que, pelo
r'1erjl,)S', hai,~ uma !1St'? triplice, que, pelo menos, haja
i':~$e enc~mii1h,':!mento, para haver a participação do
MinistériO P0bur;o no Pais. propiciando não especifi
Gam611te u r~ltldpa:,)~o p!)pular, mas tornando o sis
tE:tnt"- rn'3k; ti8lr10Cn;meo, pois a indicação feita única e
exdusi\!ti.lll\':lnte relo Presidente da República não
r,\"s. pál'o?(,'~ '0,.1;.. ,EL!cda.

É imp.J(tante lt."mbrar que o Procurador-Geral
lIC-l Rep!ib!ie.:,~ é () (03ponsêlvel por processar o Presi
ô(,nte ,j(ij Re:)l:bllcs, os Governadores, os Senadores
c üeputados Feder(;jis,

POl' i~l>(), Slas '::' Srs, Deputados, defendemos a
,(H~'(~ arllé'2lSmãda pi.'::l8 Relatora de uma lista tríplice,

3', j ~(\s;jbí\ld;id8 dt-\ uma recondução apenas.
.) [>':IT. :;...u( j(lei::: do Dilputado José Roberto Bato

',.hit. ,,,,CÚ:"1 1\,':':,"1ha a f\'el.:1tora. Portanto, votando "sim" ao
lt:'.:t.:\

o SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei de acordo com a orientação do partido,
inclusive nas votações da manhã.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada. Vamos ouvir os Srs. líde
res?

Corno vota o PV, Deputado Fernando Gabeira?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PVvota "não".
O HR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Partido Humanista? .
O S.R. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michei Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O ~iR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. President~, desculpe-me, o
PV vota' sim".

O HR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "si ti," .

Como vota o PPS?
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi

são do ol·ador.) - Sr. Presidente, o PPS está solidário
com a Relatora do projeto, Deputada Zulaiê Cobra.

Então, o PPS vota "sim", para manter o texto da
Relatora

O ~iR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "sirr,".

COI no vota o Bloco Parlamentar PLlPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PLlPSL encaminha o voto "sim". A de
mocracia faz bem à sociedade e entendemos que
os procuradores têm o direito de votar e escolher
entre si aqueles que serão apresentados na lista trf
plice.

Por isso, encaminhamos o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel ::remer) - Vota

"sim".
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
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o SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a maté
ria, primeiro, dá isonomia à categoria; segundo, rea
firma um pouco da justiça, porque se o Presidente
pode escolher um nome de uma lista tríplice, não po
demos também deixá-lo por diversas razões com a in
dependência total da nomeação. Essa matéria da for
ma apresentada no texto cria o equilíbrio necessário
e tem de ter um consenso por isso.

O Partido Socialista Brasileiro e o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB votam favoravelmente ao texto.
Votam "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o POT?
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT
vota "sim" para manter o texto do substitutivo da Rela
tora e se manifestar contra o destaque. ~ preciso con
ferir-se ao Ministério Público a autonomia de que ele
necessita para desempenhar suas relevantíssimas
funções.

Vim à tribuna e manifestei-me favoravelmente à
lei do bom senso para que julgamentos apressados
não sacrificassem a honra de pessoas inocentes e
por esta mesma razão impor silêncio ao Ministério
Público acerca dos casos sob sua responsabilidade.
Venho aqui agora, Sr. Presidente, votar favoravel
mente, com a bancada do POT, ao texto da Relatora,
para que o Ministério Público ofereça a lista tríplice
-eleita-dentre-os que-compõem_a sua_ base, a fim de
que efetivamente o escolhido tenha independência e
autonomia no exercício das suas funções. Estamos
democratizando internamente o Ministério Público.

O POT vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O POT

vota "sim".
Como vota o PPB?
O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressis
ta Brasileiro vota "não".

Aproveito para justificar que nas votações ante
riores acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não", pois não.

Como vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos este ponto
da reforma do Judiciário como um dos grandes avan
ços, porque permite caminharmos para a inêlepen-

dência do Ministério Público. O texto estabelece que
por lista tríplice o Presidente fará a sua opção, ea ins
tituição escolherá dentre os indicados da lista. Por
tanto, é um grande avanço, acrescido da permissão
de uma recondução.

Consideramos que a Câmara dos Deputados
tem de respaldar e manter o texto para garantir o
aprofundamento da autonomia do Ministério Público.

Por isso, o PT vota pela manutenção do texto.
Vota "sim".

O ~)R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Corno vota o PMDB?
O ~)R. RENATO VIANNA (Bloco/PMOB - SC.

Sem revi',ão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PMOB/PST/PTN encaminha o seu voto e
pede a s:Ja bancada que vote "não",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamelltar PMDB/PST/PTN vota "não".

COI no vota o PFL?
OSR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, este destaque é da
bancada do Partido da Frente Liberal. Entendemos que
o atual rl',odelo determinado pela Constituição Federal,
no sentido de que aescolha seja feita pelo Presidente da
República entre brasileiros acima de 35 anos de idade,
de alto sêlber jurídico, de reputação ilibada, por meio de
uma perquirição feita pelo Senado Federal, é um modelo
que atem le aos interesses da instituição e do País.

Sr. ?residente, querer fazer uma lista-tríplice por
votação para escolher o Procurador-Geral da Repú
blica seria partidarizar e politizar o órgão, o que não
seria bor 1 para o Ministério Público.

Sornos um dos maiores defensores desse ór
gão, que consideramos de relevante função para o
País, sobretudo porque defende o cidadão e a socie
dade. O lJlinistério Público é o poder moderador entre
os dema;s Poderes da República. Considero prejudi
cial ao órgão o atual texto defendido pela relatora.
Essa experiência em alguns Estados já não deu certo.

Por isso, mantemos o destaque e votamos
"não", para manter o atual texto da Constituição que
determina que o Presidente da República faça essa
escolha entre cidadãos maiores de 35 anos de idade,
com alto saber jurídico, reputação ilibada e após a
perquirição do Senado Federal.

O PFL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o BlocoPanamentar PSDB/PTB?
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o SR. JUTAHY JÚNIOR (Bloco/PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nossa posição é fa
vorável à argumentação do Deputado Inocêncio Oliveira.
Por isso, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidên
cia solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo sistema
eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente,

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

Exa a palavra.
O SR. RICARTE DE FREITAS (Bloco/PSDB 

MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o partido.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, votei com o partido.

O SR. NARCIO RODRIGUES (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, acompanhei a orientação do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei conforme a orientação do partido.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do Blo
co Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR. HERCULANO ANGHINETII (PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com a orientação do partido.

O SR. FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, segui a orientação do PFL.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Blo
co/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como havfamos encaminhado a matéria antes da for
mação do bloco com o PSDB, sinto-me no direito e no
dever de dizer aos colegas que considero a manuten
ção do texto um avanço.

A lista trfplice para escolha do Procurador-Geral
dá dupla legitimidade ao detentor do cargo. De um
lado, a escolha pela classe, que vai fazer a lista trlpli
ce, e, do outro, a nomeação a ser feita pelo Presiden
te da República. Portanto, há legitimidade também
por parte daqueles que ele vai comandar.

Por essa razão, Sr. Presidente, o Bloco Parlamen
tar PSDBIPTB vai votar "sim", com a Relatora, já que a
experiência da lista trlplice em São Paulo, Minas Gerais,
Bahia e em tantos Estados já se mostrou vitoriosa, con
sagra eaumenta a independênciado Ministério Público.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DANILO DE CASTRO - Sr. Presidente,

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

Exa a palavra.
O SR. DANILO DE CASTRO (Bloco/PSDB 

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas votações anteriores, votei de acordo com a ori
entação do partido.

O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com a orientação do PFL.

O SR. ADEMIR LUCAS (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores, vott":i de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o partido.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Sem revi
são do o;ador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei a orientação do partido.

~

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.

OSR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, vo
tei com o meu partido.

O :3R. SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na vo
taçao an.erior, acompanhei o meu partido.

O E';R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero c0

municar uos Srs. Deputados que amanhã, dia 13, tere
mos sess.êo extraordinária às 9 horas.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a cidade de Taubaté promove de 9 a
18 de abril a 48· Semana Monteiro Lobato, dedicada
ao seu filho mais famoso. Monteiro Lobato nasceu no
dia 18 de abril de 1882, em Taubaté, onae viveu sua
infância no sftio de seu avô, o Viscondê de Tremem
bé, 'hoje monumento histórico tombado Pelo Condep-
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haat. Trata-se do SItio do Pica-pau Amarelo, nome ti
rado de sua inigualável obra dedicada às crianças.

Mesmo tendo permanecido alguns anos sem
uma exposição maior na mldia, Lobato continua sen
do um escritor amado por crianças e adultos, e seus
livros são recordistas de venda. Ainda não se fez
nada parecido, em termos de literatura infantil, com o
que foi criado por esse taubateano irrequieto e de mu
ito valor, exemplo às novas gerações.

Monteiro Lobato escreveu uma importante obra
para adultos, como os livros "Urupês" e "O Escêndalo
do Petróleo", essenciais para a compreensão de nos
sa Pátria e de nossa gente. Foi ainda um patriota apa
ixonado, perseguido pelo seu nacionalismo e pela
luta pelo petróleo brasileiro. Advogado, promotor, jor
nalista, fazendeiro, adido brasileiro no exterior, em
presário, editor, tendo sido proprietário da primeira
editora eminentemente nacional. Militou em muitas
frentes, sempre com a mesma garra, a mesma cora
gem, a mesma altivez e competência. Mas foi como
escritor infanto-juvenil que Lobato superou-se, legan
do uma obra-prima que dificilmente será superada.

A Semana Monteiro Lobato, Sr. Presidente, quiçá a
mais importante realização do gênero em nosso PaIs, é
um momento de reflexão. Momento para voltarmos a ler
os livros do autor, refletirmos acerca de suas façanhas,
suas lutas e seus embates sempre em prol de uma boa
causa. Esse caboclinho de Taubaté, como ele próprio
gostava de apresentar-se, combateu o bom combate.
Amou e valorizou o nosso caipira, dando-lhe uma dimen
são universal, magistralmente levado às telas na figura
do seu personagem Jeca Tatu, por intermédio do cômico
Mazzaropi, que viveu e teve seus estúdios na nossa ci
dade de Taubaté.

Felizmente a televisão brasileira, sempre entu
pida de enlatados estran~eiros, obras de discutível
valor artlstico e que mais deseducam do que educam
nossas crianças ejovens, voltará a exibir séries base
adas nas obras de Mon~wiro Lobato. Será a volta tri
unfante de Emllia, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta,
Visconde de Sabugosa aos lares brasileiros, mos
trando personagens tipicamente nacionais, enalte
cendo nossa história, nossa cultura, nosso folclore. A
Rede Globo" que já teve a oportunidade de adaptar
"O SItio do Pica-Pau Amarelo", com enorme sucesso,
prestará um enorme serviço ao Brasil voltando a ter
em sua grade de programação Monteiro Lobato.

I I,'

A SemafJa Monteiro Lobato, foi iniciada há 48 anos
numa reuniãq do Rotary Club de Taubaté, quando o Prof.
Gentil de CalJ)8rgo, que fora amigo do escritor, proferiu
uma palestra acerca de sua vida e obra. É uma semente

de bons frutos. Graças a uma plêiade de bons taubatea
nos, da escol de Oswaldo Barbosa Guisard, Gentil de
Camargo, Cesldio Ambrogi, Antônio Mello Junior, Antô
nio de Freitas Malamann, Fábio Moura, Emani Bevilác
qua, Sayão Lobato, Carlos Mattos de Carvalho, essa
efeméride jamais foi olvidada e neste ano ganha um atra
tivo maior, com a inauguração da exposição O Mundo
Encantado de Monteiro Lobato, no Parque Ecológico
Monteiro Lobato, localizado na Vila Costa.

Trata-se, Sras. e Srs. Deputados, indubitavelmente,
de uma grande conquista da cidade de Taubaté. Uma
mostra, d~ alto valor educativo, histórico e social, concebi
da pelo talentoso e premiado artista plástico Elifas Andre
atto, reconhecido intemacionalmente, juntamente com J.
C. Bruno, tendo como base as criações de Lobato dedica
das às crianças e suas lutas sociais e nacionalistas.

A mostra, que já foi vista por milhares de pessoas
em São Paulo, Brasflia, Salvador, Porto Alegre e Rio de
Janeiro, faz parte do Projeto Memória, da Fundação
Banco do Brasil e Odebrecht, e foi doada ao Municlpio
de Taubaté. A Prefeitura Municipal de Taubaté, na pes
soa de seu dinâmico Prefeito, Antônio Mário, de forma in
teligente, construiu no Parque Eco:ógico da Vila Costa
um imenHo galpão para abrigá-Ia definitivamente.

Taubaté recebe diariamente muitos turistas que
procuram conhecer a casa onde nasceu Monteiro Lo
bato, na sua maioria estudantes e professores. Ago
ra, esse público terá uma atração a mais, a exposição
que traz para o nosso cotidiano o mundo maravilhoso
desse escritor genial, como cantou em um de seus
mais feliL:es enredos a Escola de Samba Mangueira,
do Rio dt~ Janeiro.

Monteiro Lobato tem a sua obra de literatura in
fantil, uma das mais férteis do mundo, reunida pela
Editora Brasiliense em 17 volumes. A título informati
vo, vale observar que o seu primeiro trabalho no gê
nero, publicado em São Paulo em 1921, pela editora
Monteiro Lobato & Cia., com ilustrações de Voltolino,
tinha o titulo hoje imortal de "Narizinho Arrebitado".

Ao todo os 17 tomos, dedicados às crianças,
são "Reinações de Narizinho", "Viagem ao Céu" e "O
Saci", "Caçadas de Pedrinho" "As Aventuras de Hans
Staden", "História do Mundo para Crianças", "Memóri
as da Emllia" e "Peter Pan", "Emllia no PaIs da
Gramática" e "Aritmética da Emília", "Geografia de Dona
Benta", "Serões de Dona Benta" e "História das Inven
ções", "Dom Quixote das Crianças", "O Poço do Viscon
de", "Histórias de lia Nastácia", "O Pica-pau Amarelo" e
"A Reforma da Natureza", "O Minotauro", "A Chave do
Tamanho", "Fábulas" e "Histórias Diversas", "Os Doze
Trabalhos de Hércules" em dois volumes.
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Monteiro Lobato dedicou-se ainda à tradução e
adaptação de obras célebres da literatura universal,
como "Contos de Andersen", "Contos de Fadas", "Alice
no País das Maravilhas", "Alice no País dos Espelhos",
"Contos de Grimm", "Robson Crusoé", "Robin Hood".

Um livro de Lobato que provocou muita polêmi
ca quando de seu lançamento foi "O Poço do Viscon
de". Edgard Cavalheiro, biógrafo do escritor, lembra
que essa obra fez profecias tremendas. Naquele mo
mento, 1937, pela boca dos técnicos oficiais, o Brasil
não tinha nem poderia ter petróleo. As afirmativas do
Visconde, nesse sentido, eram vistas como heresia
ou provocação. Mas dois anos depois, exatamente na
cidade de Lobato, interior da Bahia, justamente no lo
cai indicado pelo personagem lobatiano, o petróleo
brotou da terra e jorrou farto.

Podemos dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que Monteiro Lobato encarnou as virtudes
do povo paulista e o fundo espiritual do povo brasilei
ro. Personalidade rica e complexa, o criador de Jeca
Tatu nos surpreende. Conscientemente ou não, sua
vida e sua obra sofrem, ante o impacto da luta e da
dor, uma amplitude, um desdobramento que supera o
seu tempo e mergulha com força as raízes no chão
dramático dos nossos dias.

Era bem o que hoje podemos sentir, nessa ilu
minação do passado que o tempo nos dá, o bandei
rante típico, ele que foi filho de Taubaté, uma terra de
bandeirantes. Foi do seu realismo paulista e, ao mes
mo tempo, de seu amor nunca desmentido ao Brasil,
que nasceu sua mais importante obra adulta, "Uru
pês". Isolado na fazenda que herdara de seu avô, na
cidade que hoje tem seu nome, Monteiro Lobato, lo
calizada nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, o
escritor sentiu o que sentem todos os intelectuais,
com Euclides da Cunha à frente, quando viram as
costas às metrópoles e têm à sua frente a imagem
dos sertões.

Lobato retratou o que viu, com aspereza e com vi
gor, com uma sinceridade que chocou tanto que muita
gente pensou ser "Urupês" apenas uma sátira magistral.
Em 1918, quando surgiu, o livro recebeu elogios de Rui
Barbosa, que escreveu à época: "Conheceis, porventu
ra, Urupês, de Monteiro Lobato, o admirável escritor pau
lista?" E o notável poeta e pensador baiano prosseguia,
em sua louvação a Lobato, falando no "pincel de arte
rara", no "caboclo de cócoras".

Enquanto escrevia, Monteiro Lobato sonhava
com um Brasil maior, independente, rico, emancipa
do. Sonhava com um futuro melhor para o povo brasi
leiro, na certeza de que um país se faz com homens e

livros. Este é o Monteiro Lobato que Taubaté perpe
tua para sempre e exalta, como o fazemos neste mo
mento da tribuna da Câmara Federal, anualmente,
numa semana comemorativa.

É um orgulho sermos taubateanos, como Monteiro
Lobato, e satisfação maior percebermos o quanto a cida
de ama, respeita e venera esse seu inesquecível filho.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
lembrar aos Srs. Deputados, especialmente
àqueles que estão votando no microfone, que te
remos sessão do Congresso Nacional agora às
19h. Está mantida a sessão do Congresso Nacio
nal.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, pilla ordem.

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

O EiR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Seno revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro, ho
menageamos o Deputado José Antonio Almeida pela
condução da bancada, durante o debate e as vota
ções da reforma do Judiciàrio.

Sr. Presidente, quero deixar registrada a impor
tância que V. Exa teve neste período. A votação desta
matéria é um marco na história do Congresso brasilei
ro. A Câmara dos Deputados envaidece-se por V. Exa,
em função da liderança que exerceu na condução desta
matéria. Em nome do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB,
registro os nossos aplausos a V. Exa, à eminente Relato
ra, Zulaiê Cobra, a todos os Deputados que contribuíram
para que essa matéria tivesse esse excelente desfecho.
Gostaria ainda, em nome da nossa bancada, de deixar
um caloroso abraço ao Deputado José Antonio Almeida,
que conduziu o nosso partido nessa vitória, que é de t0
dos nós deste plenário.

Sr. Presidente, parabéns, em nome do Partido
Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço ao nobre Líder Alexandre Cardoso. Aproveito a
oportunidade para agradecer a atenção que sua ban
cada nos dedica. Cumprimento a Relatora Zulaiê Co
bra pelo magnífico trabalho que teve à frente da Co
missão Especial de Reforma do Judiciário. (Palmas.)
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Cumprimento o Deputado Jairo Carneiro, que presi
diu com tanta competência, moderação, serenidade e
equilfbrio a Comissão, cumprimento também todos os
Deputados que não apenas participaram dos traba
lhos da Comissão, ao longo do tempo, mas levaram à
frente a reforma do Poder Judiciário, especialmente
pela paciência que tiveram durante as várias reuniões
realizadas na minha sala.

Agradeço também a todos os Líderes, sem cujo
empenho - é claro - não cumprirlamos esta primeira
etapa da reforma do Poder Judiciário, que é avotação
em primeiro turno. Esta é uma matéria tipicamente do
Poder Legislativo.

Acertamos? Erramos? Iremos consertando ao
longo do tempo.

Peço desculpas aos colegas Deputados e De
putadas pela insistência com que, muitas vezes, os
chamei ao plenário porque me esforçava pelo quo
rum para votação de emenda constitucional. Veja
que fizemos praticamente uma miniconstituinte.

De resto, se levarmos adiante a reforma tributária,
que já está em minhas mãos, será outra miniconstituinte.

De modo que - permita-me o Deputado Alexandre
Cardoso - é este Plenário, é esta Câmara dos Deputa
dos que merece oaplauso do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar que o
painel, na sessão da manhã, não registrou o meu voto.
Comunico a V. Exa que votei, nas duas votações da ses
são da manhã, de acordo com a orientação da bancada
do PDT.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
co/PMDS - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não consegui digitar meu voto, mas quero que
conste o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu
tado Themlstocles Sampaio votou "não".

O SR. -MÚCIO SÁ (Bloco/PMDB - RN. Sem re
visão do oradb'r.) - Sr. Presidente, votei com o PMDB,
nas últimas I~qtações.

O SR.Ã!-OIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a p~'-avra pela ordem.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da bancada do PT, gostaria de parabenizar a
Presidência da Casa pela condução dos trabalhos; a
Comissão que elaborou o anteprojeto, que foi uma
grande contribuição do Congresso Nacional à refor
ma do Poder Judiciário; a Relatora, Deputada Zulaiê
Cobra, e, particularmente, gostaria ainda de elogiar a
atuação incansável de alguns Parlamentares da ban
cada do PT, tendo à frente o Deputado Marcelo Déda,
que se empenhou incansavelmente nas reuniões do
Colégio de Lideres em todas as votações. Queria
também mencionar a participação dos Deputados
José Genoíno, Nelson Pellegrino, Antonio Carlos Bis
caia, José Dirceu e Waldir Pires, encarregados pelo
grupo de trabalho que elaborou as nossas propostas.

Democraticamente conseguimos fazer prevale
cer nossas posições neste plenário e conseguimos
fazer algumas alterações, mudanças. Temos algu
mas críticas relevantes ao que foi aprovado, mas ain
da haverá o segundo turno de votação na Câmara,
uma votação no Senado, portanto, ainda podemos
corrigir cl3rtas distorções. No entanto, o sentido geral
será muito positivo para a reforma do Poder Judiciá
rio, especialmente se conseguirmos fazer os neces
sários ajustes, que acho e acredito, viriam ao encon
tro da modernização, do aumento da eficiência e do
desempelnho da Justiça, um das fundamentos da de
mocracia, da ética. Com o clima de impunidade que
há no País, esta reforma é uma contlibuiç90 no senti
do de aperfeiçoar o Poder Judiciário.

Portanto, presto agradecimento a todos os
membros da bancada e também ao $!$sessor Paulo
Srinckm(mn, que trabalhou durante toda esse perlo
do na elaboração do nosso parecer.

Mu,to obrigado, Sr. Presidente, obrigado aos
Deputados da bancada, parabéns aos demais Depu
tados que participaram deste grande trabalho.

O ~iR. NILO COELHO·- Sr. Presidente, pela or
dem.

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

O SR. NILO COELHO (Bloco/PSDE dA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei com a orientação do meu partido, o
PSDB.

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS.Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei conforme orientação do PI.
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A SRA. VANESSA GRAZZlOTlN (BIocoIPCdoB
-~. sem revisAo do orador.) - Sr. Presidente, nas v0
tações anteriores. votei com a orIentaçAo do partido.

O SR. MATTOS NASCIMENTO (BlocoJPST 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei
com o PST nas votações anteriores.

O SR. DARCI COELHO (PFL - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. na votação anterior.
votei seguindo orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra a nobre Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIi: COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, peço a todos os Deputados que ora estão regis
trando os seus votos que façam uma pausa.

Quero agradecer a V. Exa, Sr. Presidente, e a to
dos os Deputados.

Chegamos hoje a um maravilhoso final. Esta
mos cumprindo nesta Casa uma agenda positiva,
uma agenda de iniciativa da Câmara dos Deputados.
E chegamos hoje a esse resultado conscientemente:
não fomos mandados por ninguém. Essa reforma, Sr.
Presidente, passou pelo povo brasileiro. Ninguém se
deixou levar nem por juIzes nem por promotores, nem
por advogados, por ninguém.

Essa reforma teve como base as aspirações do
povo brasileiro, que precisa de uma Justiça ágil, dinâ
mica, que possa punir os seus integrantes, tantos jui
zes como promotores, o que 'até hoje não tivemos
com clareza.

Nossa Justiça precisa de transparência. E o
controle externo que os Srs. Deputados aprovaram
vai dar, na medida exata, aquilo de que o povo preci
sa: controle e transparência em relação ao Poder Ju
diciário, à sua gestão administrativa e financeira e ao
que é o mais importante: os atos funcionais dos juI
zes. Não podemos suportar mais neste PaIs juiz que
não presta conta de seus atos.

Portanto, é uma vitória maravilhosa para esta
Câmara Federal o controle externo, porque a Justiça
brasileira precisa ter transparência, repito.

Agradeço a todos os Srs. Deputados a paciên
cia, porque não foi fácil, houve muito debate técnico,
muitas discussões internas com esses Líderes mara
vilhosos e muita ccmpreensão por parte de todos.

Só tenho a agradecer ao PSDB a honra de ter sido
indicada Relatora dessa reforma, mesmo com muitas
brigas dentro do partido. TIVe o PSDB contra mim - oque
foi muito bom - porque pude defender minhas idéias e
apresentarum relatório com independência e liberdade.

Eu só agradeço. Sr. Presidente. Gosto das pala
vras gratidAo e agradecimento.

Espero que possamos aprovar essa outra gran
de reforma, a tributária. Vivemos hoje um momento
de muita luz, de muita alegria e de felicidade. Sin
to-me feliz também por ser mulher, uma mulher que
comandou esses homens maravilhosos. (Palmas.)
Sinto-me realizada. Somos poucas mulheres nesta
Casa - seu número foi reduzido nesta Legislatura -,
mas temos muita coragem e determinação. Os ho
mens sabem disso, até por que são os nossos ho
mens. Homens que nos amam. Homens que são os
nossos maridos, companheiros, os nossos pais e os
nossos filhos. Portanto, sinto-me feliz em estar repre
sentando nesta hora as grandes deputadas brasilei
ras, ao lado desses grandes Deputados, homens ma
ravilhosos - quero repetir, porque gosto de elogiar. E
elogio em especial V. ExB, Sr. Presidente, chefe de to
dos esses homens maravilhosos.

Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada,
Sras. Deputados e Srs. Deputados. (Palmas.)

O SR. WELINTON FAGUNDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei com o partido.

OSR. GERVÁSIO SILVA (PFL- SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores, vo
tei com o PFL.

O l,R. JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome da bancada de Deputados da Comissão de
Ciência e Tecnologia, quero informar a V. ExB e à
Casa a criação da Frente Parlamentar pela Promoção
do Conhecimento e da Tecnologia Nacional.

Essa frente é composta de Deputados e senado
res etem oobjetivo de articular apoio para aformação de
mao-de-obra qualificada, criação de infra-estrutura para
institutos de pesquisas e condução de projetos de 00
senvoMmento tecnológico estratégico no Pafs.

Solicito a V. ExB que manifeste sua anuência
neste plenário e nos ajude nessa articulação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dizia o
Deputado Giovanni Queiroz, aqui ao meu lado, que
esta é uma Casa onde se discute, onde se briga e
onde se dissente, mas tudo termina nesta festa de
mocrática.

O SR. LUCIANO CASTRO (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei conforme a orientação do meu partido.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PST - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com a orientação do meu parti
do.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per
mita-me, de forma extremamente breve, deixar regis
trada nos Anais desta Casa a enorme satisfação do
meu partido, o PSDB, de ver concluída a reforma do
Poder Judiciário. Manifesto também a minha satisfa
ção de, na então condição de Líder do PSDB, ter tido
a oportunidade de iRdisaF a Ceputada- lulaiê GoeFa;
como era consenso nos quadros do partido, para suce
der o Deputado Aloysio Nunes Ferreira na sua tarefa.

A Deputada Zulaiê Cobra pOde mostrar para
aqueles que com S. Exa não tinham convívio mais próxi
mo a sua determinação, a sua fibra e a sua garra.

Discordamos, Sr. Presidente, em muitos instantes,
democraticamente. Mas, na condição de Líder - e, agora,
L1der do Bloco Par1amentar PSDBIPTB -, tenho a obriga
ção de dizer que evoluímos muito, eos avanços do Poder
Judiciário e do Pafs, hoje obtidos, se devem, certamente,
à participação de todos aqueles que, como V. ExIl, com
preenderam a necessidade de darmos prioridade absolu
ta à tramitação desta matéria na Casa. Certamente, s0

mos todos, de alguma fonna, credores da detenninação,
da dedicação eda coragem da ilustre companheira Depu
tada Zulaiê Cobra.

Portanto, fica o meu agradecimento a essa bra
va companheira. Discordamos algumas vezes, repito,
mas o partido_é. recollbe.cidP pelos graJ1des avanços
que S. Exa trouxe à questão do Judiciário no Pais.

Fica, por conseguinte, mais uma vez, o registro de
que são em momentos como este que esta Casa se en
grandece ese coloca à altura de cada um dos seus mem
bros.

Orgulho-me muito - e não canso de repetir - de
participar de uma Casa que teve a independência eaco
ragem de fazer a mais profunda refonna a que o Poder
Judiciário já assistiu na história contemporânea do País.

Parabéns, Deputada! Parabéns, Presidente Michel
Temer; porque V. Exa participou de forma extremamente
decisiva da aprovação desta matéria. (Palmas.)

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, acompanhei o partido.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB - BA
PeJa ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ve
nho ao plenário para me associar às demais manifesta
ções de regozijo pelo'ténnino da votação dessa importan
te matéria.

E, ao manifestar alegria pela aprovação dessa
emenda, que espero, sincera e honestamente, signifique
o efetivo inlcio-{je-um novo Poder Judiciário, mais ágil,
mais célere e, sobretudo, servindo à cidadã e ao cidadão,
especialmente os mais humildes, que dele se socorre, c0
meteria rematada injustiça se não fizesse aqui três regis
tros de agradecimento em nome da Liderança do PMDB.

Em primeiro lugar, a V. Ex4, Presidente Michel
Temer, que, de forma altiva, altaneira, enfrentando
percalços, enfrentando a votação demorada, que de
mandou árduas negociações, conduziu esse proces
so até chegarmos a este ponto que engradece e eno
brece esta Casa Legislativa.

Registro também a participação e o trabalho da
Deputada Zulaiê Cobra, que, de forma ponderada, sou
be ouvir as argumentações. Em nenhum momento afer
rou-se a posições; fez o papel que cabe a uma Relatora
competente como é S. Exa Em nenhum instante, a nobre
Deputada expOs suasvisões pessoais como pontos dog
máticos e inafastáveis na elaboração do seu relatório, fa
zendo com que pudéssemos chegar à conclusão dessa
matéria que. volto a.insistir, de forma clara demonstra a
importância do debate nesta Casa.
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Por último, quero agradecer também ao Vi
ce-Líder do PMDB, Deputado Mendes Ribeiro Filho,
que, de forma pertinaz e competente, por delegação
da Liderança, conduziu a participação do partido nas
reuniões, no trabalho da Comissão 'e no plenário,
honrando as nossas melhores tradições.

Portanto, ao fazer este registro, congratulo-me
com os três Parlamentares e com a Casa, na pessoa
do Presidente Michel Temer, que melhor do que nin
guém representou, nesse episódio, a vontade da Câ
mara dos Deputados em contribuir efetivamente para
a melhoria das instituições no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CUSTÓDIO MAnOS - Sr. Presidente,

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

Exa a palavra.
O SR. CUSTÓDIO MAnos (Bloco/PSDB 

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo-
tações anteriores, votei com o PSDB. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
igual modo ao que já fizeram os demais Lideres, que
ro trazer, em nome do Partido da Frente Liberal, meus
mais sinceros cumprimentos a V. Ex· pela votação,
que hoje se encerra, em primeiro turno, dessa impor
tante matéria que fez parte da agenda positiva que
determinamos no inicio da Legislatura.

Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, ressal
tar o trabalho da Comissão Especial, inicialmente tão
bem presidida, como já ressaltou a ilustre Relatora,
pelo Deputado Jairo Carneiro, membro do nosso par
tido, e tendo como Relator o atual Ministro da Coorde
nação Polftica do Governo, Aloysio Nunes Ferreira, e,
em seguida, a atuação da ilustre Relatora Zulaiê Co
bra, da qual divergimos em algumas oportunidades.
Mas as convergências foram muito maiores do que as
divergências, sobretudo porque Unhamos o mesmo
sentimento quanto à modernizaeão dq Poder Judiciá
rio. Queríamos reformá-lo para que ele pudesse cum
prir três premissas básicas: primeiramente, acesso
de todos à Justiça, independentemente da classe so
cial, da condição financeira ou de qualquer outra fato;
segundo, barateamento dos custos, para facilitar o
acesso de todo o mundo à Justiça; terceiro, direitc5 da
sentença, ou seja, agilização das decisões para que
os processos se tomem cada vez mais rápidos e as

decisões mais consentâneas com a verdadeira Justi
ça que queremos para o Brasil.

Sr. Presidente, esta Casa deu'um grande avan
ço. No segundo turn& poderemos corrigir algumas
posslveis distorções dessa grande votação - talvez a
maior de todas as reformas. Por se tratar de reforma
de grande profundidade, entendemos haver emen
das aglutinativas, destaques' e tudo mais. Contudo,
fomos capazes de construir no gabinete de V. Ex·, en
tendimentos que possibilitaram votações. Quando
não éjI fizemos por meio de acordo, pelo menos admi
nistramos nossas profundas divergências.

Sr. Presidente, perdemos hoje. Aliás, não per
demos, porque ganhou o Pais. Não sou daqueles
que, quando perdem uma votação, se sentem derro
tados. Representamos nesta Casa o Brasil na sua in
teireza.

Quando perdemos algumas votações é porque
nosso povo assim o quis. Afinal, somos seus legiti
mas representantes.

Parabenizo todos por esta votação. Estou certo
de que vou manterQ dispositivo da atual Constituição.
O Ministério Público não vai ser politizado, nem parti
darizado. O Procurador-Geral da República vai ser
escolhido, não em lista trlplice de votações, mas pelo
critério de escolha de um brasileiro de mais de 35
anos, com reputação ilibada, grande saber jurídico e
aprovado pelo Senado Federal.

Por isso, acredito que toêt>s nós ganhamos.
Quero congratular-me com o País e com o Judi

ciário - que é a essência, _o principio e o fim dessa re
forma, que não é contra este Poder, pelo contrário, é
a favor, para modernizá-lo, torná-lo.mais ágil e con
sentâneo com a realidade brasileira.

Sr. Presidente, com este sentimento, cumpri
mentos ta,dos efusivamente. Vamos continuar votan
do nesta Casa do povo, que faz as leis. Aliás, tem o
dever e a obrigação de fazê-Ias em prol deste Pais.

Muíto obrigado.
•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado.

Votaram:
Sim: 157
Não: 278
Abstenções: 2
Total: 437
~ suprimida a expressão destacadp.

I..:ISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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Proposição: PEC N° 96/92 - DVS N° 142 ~ PFL

Inrcio Votação : 1~OOO 18:09

Fim Volação: 1210412000 18:33

Resultado da Votação
Sim 157
Não 278
Abstenção ~

Tolal da Votaçao 437·

Art. 17 1

Tolal Quorum 438

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 15:47

Orientação
PSDBfPTB - Não
PFL -Não
PMDBIPST/PTN - Não
PT-Sim
PPB-Não
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PV-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Não

Almir Sá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não

Francisco Rodrigues PFL Não

Luciano Castro PFL Não

Luis Barbosa PFL Não

Robério Araújo PL PUPSL Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Não

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Não

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSBlPCOOB Sim
Jurandil Juarez PMOB PMDBlPSTIPTN Sim

Total Amapi : 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOS PSDBlPTB Não
Babá PT ~m

Gerson Peres PP8 Não
Giovannl Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMOB PMOBIPST/PTN NAo
José Priante PMOB PMDBlPSTIPTN NAo
Josué Bengtson PTB PSOBIPTB Não
Nicias Ribeiro PSOS PSOBlPTB 31m
Nilson Pinto PSOB PSOBlPTB 31m
Paulo Rocha PT 31m
Raimundo Santos PFL Não
RenlldoLeal PTB PSDe/flTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOS PSOBlF'TB Não

Total ParA: 15

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDS PSDBlPTB Não
Átila Lins PFL Não
Euler Ribeiro PFL Não
Franclsco Garcia PFL Não
Luiz Fernando PPB Nêo
Paudemey Avellno PFL Nao
Vanessa GrazzIotln PCdoS PSBlPC:OOB Sim

Total Arnuonu : 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confl'iclo Moura PMDB PMDBlI)ST/PTN Nilo
Eurrpedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDS PSDBIF'TB Sim
Nilton Capixaba PTB PSOBIFITB N!o
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB PSOBIPTB Nilo

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Na<>
Joao Tota PPB Nêo
José A1eksandro PSL PUPSL Sim
Mércio Slttar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB PSDBlPTB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS,·'o,r..,
Antônio Jorge _ PTB PSDB/PTB Não
Darci Coelho ';.,. PFL Não
Igor Avellno "~ PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Ribeiro PFL Não
Kátia Abreu PFL Não
Osvaldo Reis ]. 1 PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Total Tocantir'ÍiJ: 6

MARANHÃO
Albérico Filho : PMOB PMOB/PST/PTN Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira: PFL Não
Gosta Ferreira ': PFL Não
Francisco Coel~o PFL Não
Gastão Vieira _ PMDB PMDB/F'ST/PTN Não
João Castelo PSOB PSOB/PTB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira POT Sim

Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB PMDBIPSTIPTN Não
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Não
Roberto Rocha PSDB PSD8IPTB Não

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSD8 PSDB/PTB Não

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anfbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Não

Antonio Cambraia PSOB PSOB/PT8 Não

AntOnio José Mota , PMDB PMDB/PST/PTN Não

Amon Bezerra PSOB PSDB/PTB Não

Chiquinho Feitosa PSDS PSOBIPTB Nliío

Eunfcio Oliveira PMD8 PMDB/PST/PTN Não

Inácio Arruda pedoB PSBlPCDOB Sim

José Unhares PPB
. Não

José Pimentel PT Sim

Léo A1cantara PSOS PSD8/FTB Não

Manoel Salviano PSDB PSDB/FT8 Sim

Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Não

Nelson otoch PSDB PSDBlF'T8 Sim

Pinheiro Landim PMOB PMOB/PST/PTN Não

Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDB/PTB Não

Rommel Feljó PSOB PSOB/F'TB Não

Ubiratan Aguiar PSOS' PSOB/PTB Não

Vicente Arruda PSOB PSD8/PT8 Não

Total Ceará: 20

PIAui
Átila Lira PSOB PSOB/FlTB Nao

B.Sá PSOB PSDB/PT8 Não
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Ciro Nogueira PFL Não
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Não
Joêo Henrique PMDB PMDBIPST/PTN Não
Mussa Demes PFl Não
Paes Landim PFl Não
Themistocles Sampaio PMDB PMOBIPST/PTN Não
WellingtOll Dias PT Sim

Total Plaur : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDBlPST/PTN Não
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PSTIPTN Nêo
Iberê Ferreira PPB Nêo
Laire Rosado PMDB PMDBlPST/PTN Não
Lavoisier Maia PFL Não
MúcioSá PMDB PMDB/PSTIPTN Nao
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte : 8

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abfllo PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDBJPSTIPTN Não
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leittio PSDe PSDBlPTB Nêo
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PSDB PSOBJPTB Não
Wilson Braga PFL Sim

Total Parllfba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Carlos Batata PSDB PSDBlPTB Nao
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSBlPCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSBlPCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaça PMDB PMDB/PST/PTN Não
Joaquim Francisco PFL Nllo
Joel De HoIlanda PFL Não
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Blvar PSL PLlPSL Abstenção
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Nêo
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Nêo
Pedro Eugênio PPS Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Sérgio Guerra PSOB PSDB/PTB Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Per~mbuco : 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Helenildo Ribeiro PSOB PSOB/PTB Não
João Caldas PL PUPSL Sim
JoaQuim Brito PT Sim
José Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PST PMDE'IPST/PTN Não
Olavo Calheiros PMDB PMDE../PST/PTN Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB PMDE,IPSTIPTN Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMOB PMDB/PST/PTN Não
Eujácio Slmoes PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Não
FrancistOnlo Pinto PMOB PMDEilPSTIPTN Não
Geraldo SimCies PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/F'CDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Azl PFl Não
JaIro CarneIro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSOB PSDB!PTB Não
Joêo leão PSDB PSDB/PTB Não
Jonival Lucas Junior PFL Não
Jorge Khoury PFL Não
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Nao
José Ronaldo PFL Não
Jut~hy JunIor PSDB PSDB/PTB Nt!.io
Leur lomanto PFL Não
Luiz MoreIra S.Part. Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Não
Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Nêo
Paulo Braga PFL Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Pedro lrujo PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Saulo Pedrosa PSOB PSOBlPTB Nlo
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonllton Gonçalves PPB Não

Total Bmla: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDBlPTB Não
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Não
AntOnio do Valle PMDB PMDBlPST/PTN Não
Aracely de Paula PFL N!o
Boniféclo de Andrada PSDB PSDBlPTB Não
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB N!o
Danilo de Castro PSDB PSDBlPTB Não
Edmar Moreira P?B N80
Ellseu Resende PFL Nlo
Fernando Dlnlz PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Hélio Costa PMDB PMDBlPST/PTN Não
Herculano Anghlnettl PPB Não
Ibrahim Abl-Ackel PP8 Não
Jaime Martins PFL Nao
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
João Magno PT Sim
José MilitA0 PSDB pSDBI~TB Não
Júlio Delgado PMDB PM08JPSTIPTN Sim
Lincoln Porteis PSL PLlPSL Sim
Mérclo Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Uma PMOB PMDBiPSTIPTN Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mério de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN NêO
Naroio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Não

Ode/mo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmênlo Pereira PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PLlPSI. Sim
Rafael Guerra PSDS PSDBlPT8 Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anlzio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB PSDBJ?TB Na<>
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB PMDB,'PSTIPTN Sim
Sérgio Miranda PedoB PSBlPCDOB Sim
SUas Brasileiro PMOB PMOBJPSTJPTN NAo
Virgllfo Gulmaraes PT Sim
Vlttorlo MedioU PSDB PSDBlPTB NAo
Zaire Rezende PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Total MI... Gerais: 41

ESpfRITO SANTO
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Partido Bloco Voto
ESptR1TO SANTO
Aloizio Santos PSOB PSOB/PTB Não
Feu Rosa PSOB PSOB/PTB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Não
Marcus Vicente PSOB PSDB/PTB Não
Max Mauro PTB PSDB/PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Espírito Santo : 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não
Aldir Cabral PSOB PSOB/PTB Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
A1merlnda de Carvalho PFL Não
Antonio carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL. Não
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Coméllo Ribeiro POT Sim
Coronel Garcia PSDB PSOB/PTB Não
Olno Fernandes PSOB PSOBIPTB Não
Dr. Helena PSOB PSOBIPTB Não
Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Não
Francisco Silva PST PMOB/PST/PTN Sim
lédio Rosa PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdaB PSS/PCOOB Sim
Jotlo Mendes PMDB PMDBIF'ST/PTN Não
João Sampaio POT Sim

Jorge Wilson PMOB PMOB/F'ST/PTN Ntlo
José Carlos Coutinho PFL Não

Luls Eduardo POT Sim
Luiz Ribeiro PSOB PSDB/PTB Não
Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSOB PSDB/PTB Não
Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN Ntlo

Miriam Reld POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdecl Paiva PSL PUPSL Sim

Paulo Feij6 PSOB PSOB/PTB Não

Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB Não

Rodrigo Maia PTB PSOB/F'TB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOB/F'TB Não

Ruberi'), Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não
"11'/

POT SimVIValdo Barbosa
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 40
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Alberto Goldman PSDB PSOB/PTB Não
Alberto MourA<> PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Aldo Rebelo PCdoS PSBlPCDOS Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSDBlPTB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSOB/PTB Não
Antonio Kandir PSDS PSDBIPTB Nao
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Nao
AryKara PPB Nao
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
celso Glgllo PTB PSDBlPTB Não
Clovis VoIpi PSDB PSDBI!:lTB Não
CorauclSobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Dr. Evilésio PSB PSBlPGDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando ZIJPPO PDT SIm
Gilberto Kassab PFL Não
Jair Meneguelll PT Sim
João Hemnann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim

José de Abreu PTN PMDBIPST/PTN Não
José Dirceu PT Sim

José Genorno PT Sim

José Indio PMDB PMD8IPSTIPTN Nao
José Machado PT Sim

José Roberto Batochío PDT Sim
Julio Semeghinl PSDB PSDBlPTB Não
Lamartine Posella PMOB PMD8I PST/PTN Não

Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/?TB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/P·::DOB Sim

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbieri PMDB PMDBiPSTIPTN Sim

Marcos Cintra PL PLlPSI. Sim

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB PMD6/PSTIPTN Art. 17

Milton Monti PMDB PMOB/PST/PTN Nao

Moreira Ferreira PFL N,ão

Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Nao

Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Não

Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB PSDBJPTB Sim

Sampaio Dórla PSnB PSDBIPTB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Silvio Torres PSOB PSOB/PTB Não
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Não
Zulaiê Cobra PSOB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro PFL Não
Osvaldo Sobrinho PSOB PSDB/PTB Sim
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Não
Ricarte de Freitas PSOB PSOB/PTB Não
Teté Bezerra PMDB PMOB/PST/PTN Não
Welinton Fagundes PSOB PSDB/PTB Sim
Wilson Santos PMDB PMDBIP'ST/PTN Não

Total Maio Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Não

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB PMDB/FST/PTN Não

Maria Abadia PSOB PSDB/PTB Não

Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Sim

Wlgberto Tartuce PPB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Não

Geovan Freitas PMOB PMDB/PST/PTN Não

Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Não

Juquinha PSDB PSDB/PTB Não

Lidla Quinan PSDB PSDB/PTB Não

Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Não

Luiz Bittencourt PMDB PMDB/FST/PTN Sim

Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/F ST/PTN Não

Norberto Teixeira PMDB PMDB/F'ST/PTN Não
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Não

Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não

Pedro Wilson PT Sim

Ronaldo Caiado PFL Não

Vllmar Rocha PFL Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-;Hur Ferreira PT Sim

Jot!lo 'Grandão PT Sim,.
PMOB PMDB/PST/PTN NãoMarçal Filho

Pedrô Pedrossian PFL Não
, "'-'

Total Mato Grosso do SUl : 4

PAftOtNÃ
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Abelardo Luplon PFL Nao
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSOBIPTB Nao
AJax Canziani PSOB PSDBlPTB Nao
Chico da Princesa PSOB PSOBlPTB Nao
Olfoeu Speraflco PPB Nao
Or. Rosinha PT Sim
FlávloArns PSDB PSDBlPTB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDBlPST/PTN Sim
IrisSim08s PTB PSDBlPTB Nao
Ivanio Guerra PFL Nilo
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Janene PPB Nilo
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDBlPTB N!o
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB PSDBlPTB Nao
Moacir Micheletto PMDB PMDBlPST/PTN Ni!io

Nelson Meurer PPB Nt!lo
Odllio Balbinotti PSOB PSDBlPTB Não

Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB Nao
Osmar Serraglio PMDB PMOBlPST/PTN Nao
Padre Roque PT Sim
Renato Silva PSOB PSDBIPTB Não

Ricardo Barros PPB Nt!lo

Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL Nêo

Werner Wanderer PFL Não

Total P...., : 28

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abstenção

Carlito Merss PT Sim

Edlnho Bez PMDB PMDBlPST/PTN Não

Edison Andrlno PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Femando Coruja POT Sim

Gerváslo Silva PFL NAo

Hugo Biehl PPB Não

Joio pízzolatti PPB Nêo

José Carlos Vieira PFL Nao

Luci Cholnacki PT Sim

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB PMDBIPSTIPTN Nao

Seraflm Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSDB PSDBlPTB Nt!lo

Total Santa cat.ina : 15

RIO GRANDE DO SUL
AdAo Pretto PT Sim

Airton Dlpp PDT Sim

Alceu CaliBres POT Sim

Augusto Nardes PPB Nao
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Partido 8101:0 Voto
RIO GRANDE DO SUL
Caio Riela PTB PSC,B/PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Enio Bacci POT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN Não
Júlio Redecker PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolím PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN Não
Nelson Marchezan PSDS PSC,B/PTB Não
Nelson Proença PMOB PMDB/PST/PTN Não
Osvaldo Biolchi PMDB PMOB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHS Não
Synval Guazzelli PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Telmo Kirst PPB Não
Valdecl Oliveira PT Sim
Waldir Schmidl PMDB PMDB/PST/PTN Não
Waldomiro Fioravante PT Sím
Veda Cruslus PSDS PSDB/PTB Não

Total Rio Grande do Sul: 26
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o SR. ROMEU QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROMEU QUEIROZ (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do PSDB.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, apenas para
comunicar que na última votaçao acompanhei o parti
do.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté
ria retoma à Comissão Especial, para elaboração da
redação do vencido em primeiro turno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Fica adia
da "de oficio" a votação do item 2 da pauta (Proposta
de Emenda à Constituição nll 7-D/99).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresen
tação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:

LAIRE ROSADO

Indicação ao Sr. Ministro dos Transportes de
adoção de medidas no sentido da recuperação da BR
405, no trecho Mossoró/Luis Gomes, no Estado do
Rio Grande do Norte.

ANTONIO CARLOS BISCAIA

Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao
art. 111 da Lei nll 7.102, de 1983, dispondo sobre o
acesso de pessoas portadoras de deficiência nos es
tabelecimentos financeiros.

MARCOS AFONSO

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre o risco do vazamento de
óleo diesel nas águas do Rio Guaiba, em Porto
Alegre.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre os serviços das empre
sas de telefonia.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro de Mi
nas e Energia sobre a expansão da usina hidrelétrica de
Tucuruf.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre a proliferação da malária no Estado do
Pará.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre as irregularidades praticadas pelas far
mácias de manipulação.

YEDA CRUSIUS
Projeto de decreto legislativo que susta a aplica

ção do disposto no Ato Declaratório (Normativo) nll

29, de 1999, do Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal.

PAULO PAIM
Requerimento de informações ao Sr. Ministro do

Trabalho e Emprego sobre o sistema de confecção da
Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS.

DR. ROSINHA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro do

Desenvolvimento, Indústria- e Comércio Exterior so
bre a instalação da CNS em Araucária, no Estado do
Paraná.

VALDIR GANZER E OUTROS
Projeto de lei que dispõe sobre a reversão de

imóveis públicos rurais alienados ou concedidos, e dá
outras providências.

SRS. LiDERES
Requerimento de urgência ao Sr. Presidente da

Câmara dos Deputados para a apreciação do Projeto
de Lei ng 4.155, de 1998, e apensado.

JOSÉ CHAVES E OUTROS
Projeto de resolução que institui Comissão Par

lamentar de Inquérito destinada a investigar a sone
gação fiscal e operações ilegais no setor de combus
tível.

CORONEL GARCIA E OUTROS
Proposta de emenda, à Constituição que

acrescenta um inciso XXX ào art. 22 para atribuir
privativamente à União legislar sobre segurança
privada.

CORONEL GARCIA
Projeto de lei que regulamenta a Guarda Por

tuária
MARCELO BARBIERI
Projeto de lei que institui isenção do Imposto

sobre Produtos Industrializados (IPI) nas aquisi
ções de veículos automotores feitas por oficiais de
justiça.

Projeto de lei que autoriza a movimentação
do saldo das contas vinculadas ao FGTS para
pagamento de prestações habitacionais em atra
so.

EDINHO ARAÚJO
Projeto de lei que altera a Lei nQ 9.294, de 1996,

restringindo propaganda de bebida alcoólica.
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APELSON RIBEIRO
Indicação ao Sr. Ministro do Planejamento,

Orçamento e Gestão de extensão do pagamento
da Gratificação por Operações Especiais aos ser
vidores da carreira de Policial Rodoviário Federal.

VALDIR GANZER
Requerimento de tnformações ao Sr. Ministro

do Desenvolvimento Agrário sobre a execução do
programa de reforma agrária no áno de 1999.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito do processo de execução
judicial de mutuários da Caixa Econômica Federal,
no Município de Altamira, no Estado do Pará.

ANA CATARINA E OUTROS
Proposta de emellda à Constituição que conce

de benefício tributário ao idoso.
ARMANDO ABíLlO
Indicação ao Sr. Ministro da Defesa de reavalia

ção da decisão de desativar 0(310. Batalhão de Infan
taria Motorizado~m Campina Grande, no Estado da
Paraíba. '

JOSÉ CARLOS COUTINHO
Projeto de lei que concede abatimento do con

domínio na declaração do Imposto de Renda.
Projeto de lei que permite o desconto\\do Impos

to de Renda a pagar, de çtespesas com manutenção
de excepcionais.

MARCELO BARBIERI
Projeto de resolução que institui o Grupo Parla

mentar Brasil-Bulgária, e dá outras providências.
ALEX CANZIANI
Projeto de lei q4,e acresce ~nciso ao art. 105 da

Lei nO. 9.503, de 199'1, incluindo o capacete como
equipamento obrigatório para motocicletas, motone
tas e ciclomotores.

CARLlTO MERSS
Projeto de leí que altera a Lei n1l 9.S03, de 1997,

que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Requerimento de informações ao Sr. Ministro

da Fazenda sobre a situação de endividamento do
Municipio de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

FEU ROSA E OUTROS
Proposta de emenda à Constituição que acres

centa inciso ao art. 129, criando o instituto da negoci
ação da pena e inserindo-o como função institucional
do Ministério Público.

VICENTE CAROPRESO
Projeto de lei que dá nova redação ao parágrafo

único do art. 20. da Lei nll 4.771, de 1965.
BISPO RODRIGUES

Requerimento de informações ao Sr. Minis
tro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, sobre empréstimo feito pelo BNDES
para projeto que será executado na República
Dominicana.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Saúde referente aos convênios firmados por
este Ministério com organizações
não-governamentais.

NILSON MOURÃO
Requerimento de informações ao Sr. Ministro do

Desenvolvimento Agrário sobre o processo de reca
dastram~mto de imóveis rurais com áreas superiores
a 10 mill1ectares.

NIC:E LOBÃO
Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de

adoção de providências para a construção de ponte
sobre o Rio TOCiantins, na altura da cidade de Impera
tríz, no Estado do Maranhão.

MARCELO DÉDA E SRS. LíDERES
Requerimento de urgência ao Sr. Presidente

da Câmara dos Deputados para apreciação do
Projeto ele Lei n,ll.4.733, de 1998, que institui o dia 8
de julho Dia Nacional da Ciência, e dá outras provi
dências.

LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de lei que dá nova redação ao inciso 11

do art. 111 da Lei n,ll. 7.670, de 1988, autorizando o
saque d.::> saldo das contas do Programa de Inte
gração Social - PIS e do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, pelos
respecti'/os titulares, quando qualquer de seus de
pendent.es apresentar a Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida.

RITA CAMATA E OUTROS
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados de convocação de sessão solene do Con
gresso Nacional para celebrar os 10 anos de vigência
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nl:l
8.069, de 1990).

PROFESSOR LUIZINHO E LUIZ SÉRGIO
RequerimEiflto de informações ao Sr. Ministro do

Planejamento;'Orçamento e Gestão sobre emprésti
mo feito pelo BNDES às empresas privadas que parti
ciparam do consórcio no empreendimento referente à
hidrelétrica de Itá.
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BABÁ
Indicaçao ao Sr. Ministro da Defesa de ado

Ça0 de providências frente à situaçao de crise ope
racional financeira pela qual a Vasp está passando
e que coloca em risco a condiçao dos funcionários,
assim como dos passageiros que operam pela em
presa.

CORONEL GARCIA E OUTROS
Proposta de emenda à Constituiçao que altera o

art. 60, § 42 , IV.
EDlNHO BEZ
Indicaçao ao Sr. Ministro do Planejamento,

Orçamento e Gestao alterando na Medida Provisória
n.Q 1.971-10, de 2000, para incluir a categoria funcio
nai de Fiscal de Defesa Agropecuária.

RICARDO BERZOINI E OUTROS
Proposta de emenda à Constituiçao que dá

nova redaçao ao art. 82.

ESTHER GROSSI
Projeto de lei que estabelece procedimentos re

lativos ao cumprimento da prioridade na oferta de va
gas para o ensino médio.

AIRTON CASCAVEL
Requerimento de informações ao Sr. Ministro

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exteri
or quanto à posição da dIvida do Banco BFC Uá li
quidado) junto ao Banco Nacional do Desenvolvi
mento EconOmico e Social- BNDES, e quanto ao
valor e às condições de empréstimos concedido
pelo BNDES à Construtora Odebrecht Ltda. para a
realizaçao de obras viárias em paIs vizinho, a Ve
nezuela.

JOSÉ DIRCEU
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da

Fazenda sobre víolaçao do cadastro de contribuintes
da Secretaria da Receita Federal e composiçao do
Conselho de Contribuintes.

ARLINDO CHINAGLlA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da

Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Sergipe.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado de
sao Paulo.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Santa Catarina.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Roraima.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Rondônia.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Rio Grande do Sul.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do Rio
Grande cio Norte.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Rio de Juneiro.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) r~aiores devedores do INSS no Estado do Pi
aul.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Mato Grosso do Sul.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Mato Grosso.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Minas G(~rais.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Pará

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado da Pa
ralba.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Paraná

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre-
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zentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Pernambuco.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Goiás.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Maranhão.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Espirito Santo.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Distrito Fe
deral.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Ceará.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Amazonas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Amapá.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 500 (qui
nhentos) maiores devedores do INSS no Estado da
~~ .

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da'
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do
Acre.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado de
Alagoas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os 300 (tre
zentos) maiores devedores do INSS no Estado do To
cantins.

WALDOMIRO FIORAVANTE

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre a execução do PRONAF - Programa
Nacional de Apoio à Agricultura Familiar.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento Agrário sobre a execução do
PRONAF - Programa Nacional de Apoio à Agricultura
Familiar.

ALCIONE ATHAYDE
Projeto de lei que institui incentivo fiscal com

base no Imposto de Renda a empresas que ofereçam
vagas para estágio a estudantes na faixa dos 15 a 24
anos.

CLEMENTINO COELHO
Projeto de lei que cria o Fundo para Abasteci

mento Público de Agua na Região do semi-árido do
Nordeste - FUNDAGUA, e dá outras providências.

ANTONIO JOSÉ MOTA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro do

Trabalho e Emprego sobre acidentes de trabalho nos
Estados do Nordeste.

ALIJIZIO MERCADANTE E PAULO
DELGADO

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para que seja apreciada Moção de Exortação
ao Excell~ntissimo Senhor Presidente da República do
Peru, Alberto Fujimori, para que a legitima vontade dos
eleitores peruanos seja integralmente respeitada.

SR.,. LíDERES
Requerimento de urgência ao Sr. Presidente da

Camara dos Deputados para apreciação do Projeto
de Lei ng 2.794, de 2000.

Requerimento de urgência ao Sr. Presidente da
Camara dos Deputados para apreciação do Projeto
de Lei nll. 2.793, de 2000.

O fiR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O HR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a paiavra.

O HR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, na votação anterior, votei "sim".

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
c.adeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Giovanni Queiroz, a suplente de secretário.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Ex8 a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresentei dois requerimentos de informações ao Sr.
Ministro do Desenvolvimento Agrário. Trata-se da
questão das verbas do Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, em todo
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o Pais, em especial, para o Estado do Rio Grande do
Sul.

Agradeço a V. Ex· Espero que sejam recebidos
meus dois pedidos de informações. Solicito à autori
dade competente, a resposta.

Obrigado.
O SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem

V. ExB a palavra.
O SR. OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMDB 

PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. ExB a palavra.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
encaminhei projeto de lei que institui incentivo fiscal
às empresas que oferecem vagas para estágio de es
tudante na faixa etária de 15 á 24 anos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ati
vidade mundial de nossos dias transcende os limi
tes das fronteiras nacionais, traduz valores e vi
sões universais próprios de uma comunidade glo
bal. Dentro desse contexto globalizado, o trans
porte para o fluxo de mercadorias e de pessoas é
essencial.

O Brasil possui uma polftica de transportes cu
jos padrões de procedimentos privilegiam o transpor
te rodoviário. As ferrovias, a navegação marltima e
fluvial no século XX tornaram-se coadjuvantes no
nosso Pais.

Seguramente não será com base em corredo
res rodoviários que o Pais conseguirá expandir
sua produção e equilibrar seu balanço de paga
mentos, aumentando as exportações. É imperioso
que sejam estimuladas as articulaçOes intermedais nos
corredores de exportação, visando a uma redução dos
preços dos fretes, possibilitando uma maior competitivi
dade de nossos produtos no exterior.

Objetivando regular a exploração dos serviços
de transporte para assegurar prestação adequada
dos serviços de forma a harmonizar o setor, o Poder
Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o Pro
jeto de Lei nI1 1.615/99, propondo a criação de uma
Agência Nacional de Transportes. Nesse projeto jun
tam-se num s6 conjunto sistemas viários e meios de
transportes heterogêneos, onde novamente o rodovi-

arismo provavelmente tenderá a se sobrepor ao setor
aquaviário.

Nossos 7.500 quilômetros de costa, aliados aos
rios existentes, posicionados corretamente e corren
do para onde deveriam correr, nos credenciam a afir
mar que chegou a hora de mudarmos nossa polltica
de transportes, priorizando o intermodal e tendo a ro
dovia como parte do sistema maior, onde os objetivos
são a economicidade e a racionalidade da aplicação
dos recursos.

Para as exportações e equillbrio no balanço de
pagamentos, uma crescente receita na rubrica dos
fretes é desejável, para compensar os desajustes das
operações correntes. A política adotada para os
transportes marltimos tem proporcionado crônico dé
ficit no item serviços do nosso balanço de pagamen
tos.

Um somatório de fatores fazem a nossa nave
gação fluvial estar muito abaixo do seu potencial, e
praticamente acabaram comoa bandeira brasileira na
Marinha Mercante. Somente poderemos reverter
esse quadro mediante pollticas coerentes e em con
formidade com a realidade mundial.

Para efetivação de uma polltica marltima,
prevendo todas as suas particularidades, não po
demos nivelá-Ia com uma polltica terrestre. Isso
provavelmente ocorrerá se aprovarmos a proposta
do Executivo de criar a Agência Nacional de Trans
portes.

Considero essencial que tratemos desigual
mente as modalidades de transporte existentes.
Dessa f'Jrma, ao invés de uma agência, decla
ro-me a favor da criação de duas entidades: a
Agência Nacional de Transportes Terrestres e a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (Blo
co/PSDB - MG.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido.

O SR. VrrTORIO MEDIOLl (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
segunda e terceira votação, votei conforme o
PSDB.

O SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Ex· a palavra.
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o SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei
requerimento de informação ao Ministério da Fazen
da sobre a grave violação do cadastro de contribuin
tes da Secretaria da Receita Federal e a composição
do Conselho de Contribuintes. São informações rele
vantes. Espero que meu requerimento seja atendido
o mais rápido possível.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - De
putado José Dirceu, a Mesa acolhe a solicitação de V.
Exa

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
meu nome e no do PPS, saúdo o Presidente desta
Casa, Deputado Michel Temer, pela condução dos
trabalhos e pela finalização do primeiro turno da refor
ma do Judiciário. Da mesma forma, cumprimento a
Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, o Presidente Jairo
Carneiro e todos os Srs. Deputados pela conclusão
deste trabalho, que significa, sem sombra de dúvida,
grande avanço para o Poder Judiciário.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, encerramos a Ordem do Dia...

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - De
pois que falar o nobre Deputado Paulo Delgado, ouvi
rei V. ExB, nobre Deputado.

O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores,
votei de acordo com o meu partido.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Peja or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresentei requerimento solicitando seja aprecia
da pelo Plenário da Câmara dos Deputados moção
de exortação ao Exmo. Sr. Presidente da Repúbli
ca do Peru, Alberto Fujimori, para que a legítima
vontade dos eleitores peruanos seja integralmente
respeitada.

Assinada por todos os Líderes, requer, nos ter·
mos regimentais, que esta Casa envie ao supremo
mandatário da República do Peru a seguinte moção:

Nós, Parlamentares da Câmara dos De~

putados, da República Federativa do Brasil,

- considerando a livre manifestação do
eleitor, que se constitui uma pedra funda
mentaI em qualquer regime democrático do
mundo;

- reconhecendo que a República do
Peru firmou compromissos internacionais,
hlarredáveis e incontornáveis com relação
elOS direitos políticos essenciais, tanto no
âmbito das Nações Unidas, quanto no con~

texto da OEA;

- assinalando que no quadro do Mer
cado Comum do Sul já foi assinado compro
misso inegociável com os princípios demo~

r-ráticos, a chamada "Cláusula Democrática
do Mercosul", pela qual o ingresso e a per
manência de um país na citada organização
depende necessariamente da plena vigên
cia, em seu território, do regime democrático
de direito;

- constatando que todos os institu
tos independentes de pesquisa do Peru
demonstraram claramente, em suas pes
quisas de boca de urna, que haveria cer
tamente um segundo turno de votação
nas eleições presidenciais peruanas, o
que foi corroborado por amostragem feita
pela própria Organização dos Estados
Americanos;

- exortamos V. Exa que tome as me
didas necessárias para fazer com que a
legítima vontade dos eleitores peruanos
f;eja integral e indubitavelmente respelita
ela de forma a pacificar os ânimos em seu
país e tranqUilizar a opinião pública inter
nacional.

Acreditamos firmemente que Vossa
Excelência saberá compreender que a ver
dadeira estabilidade política tem que se an
Gorar firmemente na livre manifestação dos
cidadãos e na obediência sóbria e retilínea
aos princípios democráticos que regem as
nações civilizadas.

Sr. Presidente, não há enquete de opinião ins
tantânea no Peru nas últimas 24 horas, e no momento
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da eleição, nesse último domingo, que afirme a possi
bilidade de a eleição no Peru se resolver no primeiro
turno. A solução da eleição peruana, no primeiro tur
no, fere a legitimidade da eleição. E os países demo
cráticos da América Latina e do mundo não podem
aceitar essa forma de resultado.

Estes são os termos da moção que apresenta
mos à Mesa com o apoio de todas as Lideranças des
ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - A
Mesa acolhe a moção de V. ExB

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

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria, em
nome do PDT, de deixar registrado meus cumprimen
tos ao Deputado Michel Temer, Presidente desta
Casa, pela forma com que S.ExB conduziu os traba
lhos da reforma do Judiciário.

~ importante salientar que o PDT se colocou
contrário à forma como foi apresentado o texto inicial
que propunha naquela ocasião uma vocatória e a Lei
da Mordaça que não contribuiam nem para a Justiça
próxima ao povo, tampouco para a clarividência e a
transparência que a sociedade deseja em relação ao
próprio público.

Portanto, em seguida, nós, com a participa
ção de diferentes Lideranças, de diferentes parti
dos, em especial do POr, do nosso Líder Miro Tei
xeira, dos Deputados José Roberto Batochio e
Fernando Coruja, soubemos, com muita habilida
de, construir, por meio de emendas propositivas,
uma reforma judiciária que, embora não seja a me
lhor para o Pais - reconhecemos - é aquela que
pôde ser feita para diminuirmos o fosso entre os
pobres que necessitam de Justiça ágil, que cum
pra efetivamente a justiça social e estabeleça as
necessidades básicas do País, que quer democra
cia firme, sólida e representativa.

Estão de parabéns as Lideranças dos diferentes
partidos, em especial a Deputado Zulaiê Cobra, que
com muita coragem e competência soube levar esse
trabalho a contento.

Portanto, são estas as palavras que registro, em
nome do PDT.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. ExB a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, de acordo com o art. 82, § 711, terminada a
Ordem do Dia, não há mais registro de presença ele
trônica.

Portanto, há que se apagar o painel, respei
tado o art. 82, § 7D.. É terminada a Ordem do Dia.
Ainda mais que estamos numa sessão extraordi
nária.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - O
painel será desligado ao final da sessão, nobre Depu
tado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - ~ que pelo
Regimento é Ordem do Dia. É claro o Regimento, art.
82, § 711•

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Va
mos fazer uma avaliação e, em seguida, respondo a
V. ExB

O tjR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a p31avra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei a Liderança.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas três últimas
votações, acompanhei o PPB.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - De
putado Professor Luizinho, V. ExB tem razão, e a
Mesa vai mandar apagar o painel.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. ExB a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro im
portante acontecimento para Minas Gerais e para o
Brasil. Ontem, o Governador Itamar Franco deu, sole
nemente, inicio às obras da Usina Hidroelétrica de
Porto Estrela com o desvio do rio Santo Antônio, na
zona rural de Joanésia.

De acordo com dados do governo mineiro, o
empreendimento financiado por consórcio formado
pela Cemig, Coteminas e Companhia Vale do Rio
Doce, vai gerar 112 megawatts de energia. A barra
gem da Usina de Porto Estrela, na divisa dos Municí
pios de Açucena, Joanésia e Braúnas, vai inundar



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 15803

uma área de 420 hectares, sendo que 169 já são ocu
pados pelo leito do rio.

A obra custará 100 milhões de dólares ao ven
cedor da licitação pública aberta pela Agência Nacio
nal de Energia Elétrica - ANEEL. A previsão é de que
a Usina Porto Estrela entre em operação a partir de
agosto de 2001.

Portanto; trata-se de mais um investimento para
reformar o parque industrial do País.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Exll a palavra~

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, hoje fui procurado por setores da imprensa.
Quero dizer a V. Exll que o Deputado Gonzaga Patrio
ta, por quem tenho admiração, em pronunciamento
feito na segunda-feira, jamais condenou ou fez ata
ques à Comissão Parlamentar de Inquérito do Narco
tráfico.

Em nome da Liderança do PSB, Partido Socia
lista Brasileiro, em Pernambuco, e da Direção Nacio
nal, queremos registrar o apoio e os aplausos à Co
missão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico, que
tem sido de fundamental importância para a ação
desses Deputados, não só para o País, mas principal
mente para a Câmara dos Deputados, porque tem aju
dado na recuperação da credibilidade das instituiçOes.

Até agora, de forma concreta, a CPI tem coloca
do o dedo na ferida. O trabalho empreendido em Per
nambuco é elogiado pela Câmara, pela Direção Nacio
nal e pela bancada de Deputados Federais do Partido
Socialista Brasileiro.

As pessoas indiciadas e presas, na verdade,
cumprem o que foi determinado pela norma legal. A
Comissão não exacerbou seu poder naquele Estado,
nem em estado algum.

Tenho absoluta certeza de que o Deputado
Gonzaga Patriota em hora alguma quis fazer ataque
frontal à CP/. S. Exll apenas deixou clara sua preocu
pação com outra operação feita. Quando o Deputado
emite seu parecer em relação a algumas pessoas, o
faz a partir do que conhece, o que não quer dizer que
todas elas, como a Comissão Parlamentar de Inquéri
to tem demonstrado, estão envolvidas, na maioria
das vezes, com traficantes, com banditismo ou com
determina'das situações de proteção governamental.

Assim sendo, o partido, com o apoio do Deputa
do Gonzaga Patriota, não abre mão de aplaudir a
ação dO$ó[j)eputados, que mais uma vez contribuíram

para fazer desta Casa um lugar de respeitabilidade.
Aqui ficam nossos aplausos à CPI pela atitude adota
da no Estado de Pernambuco, principalmente por ter
proposto penas para pessoas envolvidas com o que
há de pior na criminalidade no Brasil: o banditismo, o
narcotráfico e os grupos de matadores.

É essa a posição do Partido Socialista Brasileiro
no que concerne à questão de Pernambuco.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de justificar minha ausência nas duas votações
anteriores, mas acompanhei orientação do Partido
dos Trabalhadores.

Abordarei rapidamente o assunto que estava
sendo encaminhado. Participamos de longa reunião
no Ministério da Saúde e verificamos que se está cri
ando uma situação de risco para o Sistema Único de
Saúde com relação à votação realizada na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção, que poderá ser chancelada na sessão do Con
gresso Nacional logo mais. Estávamos reunidos com
o Ministro em exercício, Dr. Barjas Negri, e agora
aguardamos o Ministério do Planejamento recompor
o acordo que nos permita votar o orçamento da área
da saúde hoje.

Na busca de equalizar os estados, que têm per
capita menor, com o que concordamos, assim como
os Parlamentares da Casa que querem um Sistema
Único de Saúde justo para o País, terminou-se por
cortar recursos dos Estados que possuem capacida
de maior e não podem ter seus recursos cortados. Se
isso acontecer terão que fechar hospitais, diminuir lei
tos. Os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Distrito Federal, Paraná, São Paulo e Minas Ge
rais, de acordo com a proposta aprovada na Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação, terão os recursos da área da saúde diminuí
dos. Citarei o Rio Grande do Sul como exemplo, por
que o estudei com mais detalhe, por ser de lá, mas
serve para outros estados.

O Rio Grande do Sul em 1999 gastou 629 mi
lhões para pagar todos os serviços hospitalares e am
bulatoriais no Estado. Para corrigir a inflação deste
ano, ou seja, 10%, teríamos que ir para 691 milhões.
A proposta votada na Comissão de Orçamento é de
destinar 580 milhões para o Rio Grande do Sul. Por
tanto, cortar 111 milhões. São Paulo, por exemplo,
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gastou no ano passado 2,331 bilhões. Para corrigir
monetariamente, ou seja, manter o mesmo nfvel de
serviços, precisaria de 2,564 bilhões. E a Comissão
colocou 2,062 bilhOes, ou seja, houve um corte de
quase 500 milhões. E assim se repete em outros es
tados.

A situação não pode ser encarada neste ple
nário como conflito entre os Estados do Norte e
Nordeste e os do Sul e Sudeste. Devemos contem
plar o aumento da distribuição per capita dos
Estados do Norte e do Nordeste. Temos de garan
tir a correção mfnima de 10% para os Estados que
citei e estão tendo seus recursos diminufdos. Caso
contrário, Sr. Presidente, não é possfvel votar o
Orçamento de forma responsável, com essa dis
torção, que vai determinar o fechamento de hospi
tais nesses seis estados.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Com
a palavra o Deputado Paulo Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um
dos maiores problemas do Brasil hoje é o crescimento
desordenado das grandes cidades.

Vivemos atualmente sem planejamento urbano.
E o Pars perde muito dinheiro e tempo com relação ao
transporte dos cidadãos no dia-a-dia.

Recentemente, assisti a uma reportagem, se
gundo a qual no Brasil estamos perdendo quase 1 bi
lhão de reais por mês, porque as pessoas ficam para
das duas ou três horas em congestionamentos inter
mináveis nas grandes cidades brasileiras.

Isso ocorre por culpa das administrações. Os
Governadores e os Prefeitos começam a permitir o
crescimento de áreas e novos bairros sem planeja
mento algum.

Infelizmente hoje em nenhuma cidade brasileira
se desfruta da qualidade de vida tão sonhada por to
dos os brasileiros.

Em Brasllia, uma cidade nova, uma cidade pro
jetada, que s6 tem 40 anos, já estamos vivendo o pe
rigo desse adensamento. As invasões estão prolife
rando, as pessoas estão grilando terras que perten
cem à União e ao Distrito Federal, e estamos vivendo
realmente uma situação de crescimento sem nenhum
planejamento.

Recentemente, o Governo do Distrito Federal
encaminhou à Câmara Distrital o Projeto de Lei nQ

451, que cria uma nova área residencial vizinha á
área de conservação ambiental.

Justamente por esse motivo, encaminhei a esta
Casa requerimento de informaçOes solicitando ao
Ibama parecer referente ao licenciamento ambiental
do projeto e se existe algum foco ou espécie de inter
venção com a finalidade de ocupação da área por
parte de loteadores.

O importante é que o Ibama se manifeste sobre
a situação do Distrito Federal, se será viável ou não a
criação de uma nova área no Setor Park way em Bra
sma, setor esse previamente habitado, planejado há
mais de 40 anos, mas que, infelizmente, o Governo
quer adensar mais.

Por esse motivo, quero informar à Casa que es
tou encaminhando requerimento de informaçOes
ao Ibama, solicitando a emissão de parecer no
sentido de preservar a Capital de todos os brasilei
ros, a nossa Brasrlia.

Muito obrigado.
O SR. MARCOS CINTRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem

V. EX- a palavra.
O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, é convicção parti
lhada por muitos que aguda crise de caráter gras
sa em nosso Pafs. São tantos e por demais acinto
sos os atentados contra o moral da Nação que se
diria que a honestidade transmuta-se em exceção,
quando deveria ser regra. Todos, ainda que intuiti
vamente, parecem pressentir que nosso futuro
está seriamente comprometido, a perdurar esse
estado de coisas.

O alvo norteador passou a ser o êxito a qualquer
preço. Não importa que meios utilizar para galgaros de
graus do poder e da riqueza. Impende avançar, progre
dir, ainda que por sobre as virtudes que edificaram a
grandeza de nossa civilização. Veja-se o exemplo dos
novos-ricos: não se questiona como alcançaram fortu
na. Isso é secundário. A notoriedade adquirida é o pas
saporte que lhes franqueia o acesso atodos os circulos.

O dinheiro, ao assumir valor capital, passa a di
rigir o destino das pessoas quando, na verdade, de
veriam ser mantidas as devidas proporções: a moeda
é mero instrumento propiciador de prazer, de
bem-estar.

A par - e em decorrência - dessa infame su
pervalorização, a corrupção transformou-se em fenô
meno avassalador de qualquer entidade, seja pública
ou privada. Registre-se que tal prática não constitui
nenhuma novidade, porém quer-nos parecer que
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hoje se apresenta em grau mais explfcito e generali
zado. Afinal, a globalização da economia, do início
dos anos 80 até 1995, elevou o investimento interna
cional direto de 50 para 318 bilhões de dólares anua
is. O investimento em trtulos estrangeiros pulou de 1
para 48 bilhões de dólares em 1993.

Assim é quê denúncias de grandes escânda
los financeiros não rendem mais do que bombásti
cas e efêmeras manchetes nos meios de comuni
cação de massa, em seguida substituídas por notí
cias mais graves e mais aterradoras. Para o Banco
Mundial, a corrupção passa a ser uma questão de
polftica pública, umà vez que deixa de ser fato res
trito a indivíduos ou grupos para envolver segmen
tos importantes de uma organização.

Partindo de entrevistas com empresários, a
Organização Não-Governamental Transparência
Internacional recentemente divulgou o ranking da
corrupção, em que o primeiro lugar pertence à na
ção menos atingida pela mazela. Embora em posi
ção melhor do que nas avaliações anteriores, o
Brasil ocupa a constrangedora 46íl posição, dentre
85 países. Nossa tradição estatizante e centraliza
dora favoreceu a proliferação da corrupção, pois a
natureza gigante do Estado torna ineficaz a neces
sária ação fiscalizadora.

O resultado, Sríls e Srs. Deputados, materia
liza-se em um desperdício de 5 a 10% do Produto
Interno Bruto (PIB). Ainda assim, tal gasto impro
dutivo - de 4 a 8 bilhões de dólares - consegue
ficar aquém do impacto social negativo que a cor
rupção causa: redução da eficiência na econo
mia, debilidade do sistema político, estímulo ao
crime organizado, aumento dos custos de capital
em decorrência da baixa do retorno dos investi
mentos.

A nosso ver, vários fatores estimulam a prática
da corrupção. Em primeiro lugar, o Poder Público alo
ca os escassos recursos disponíveis segundo critéri
os discricionários, atitude fortaJecedora de ações cli
entelistas. Em segundo lugar, servidores públicos se
escudam na nefanda prática como compensação pe
los baixos, salários percebidos. É, por exemplo, o
caso dos fiscais municipais que complementam a
renda mensal.

Por sua vez, há empresários que se justificam
pela busca da redução dos custos. Na verdade, a
sonegação tJe impostos aí subentendida traduz-se
na fuga de regras consideradas injustas. Enquanto
nos países r~cos a ordem legal pode sofrer mudan-

ças para diminuir o p.,:>;;';:í 11r,,:; ~fHJ~),';n:-;" ~lqLii se op~a

pelo caminho mais cu~i>u, ..."J ':;3j@, deCWpi:1-38 a lei.
Contratos, concf!,;:;~~dG:~ Gpwgr8ffF2s de privati

zação também são alvos táceis para a corrupção. A
formação de lobbies em todos os níveis torna nebu
loso o clima que envolve a assinatura desses instru
mentos.

É mister ainda, nobres colegas, discorrer sobre
a corrupção no meio político. As campanhas milioná
nas financiadas por grandes empresas ou por associ
ações dessas ensejam, no mínimo, sentimento de
desconforto em relação aos interesses que serão de
fendidos pelos detentores de um mandato eletivo. É
sabido que a corrupção de políticos compra influência
e a empreendida por políticos compra votos. Alta
mente preocupante, é a demora na regulamentação
do financiamento público de campanhas polfti
co-eleitorais, pois sabidamente, atrás de cada ato de
corrupção encontra-se o interesse de financiadores
de campanhas eleitorais.

Por último, mas não menos importante, depa
ramo-nos com a corrupção no meio judicial. A in
certeza e a insegurança institucional enfraquecem
o poder que a justiça tem de redistribuir renda, mi
nando cada vez mais o ideário de igualdade social.

Em suma, temos que o índice de corrupção está
em relação inversamente proporcional ao nível de in
vestimentos e de crescimento econômico de um país.
Quanto maior a sua amplidão e a sua incidência, mai
ores os prejuízos para a nação, especialmente no
que tange aos indicadores sociais. Mas, se é que nos
serve de algum consolo, não se trata de fenômeno
exclusivamente nosso.

A corrupção atinge dimensões globais e os pre
juízos daí decorrentes colocaram em polvorosa a co
munidade internacional. Esforço conjunto está sendo
empreendido para frear seus funestos resultados.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), a Orga
nização de Cooperação e Desenvolvimento Eco
nômico (OCOE) e a Organização dos Estados
Americanos (OEA) lideram a luta. Organizações
Não-Governamentais como a Transparência inter
nacional também têm prestado grande ajuda no
combate à corrupção, que pode propagar a instabi
lidade em todo o mundo. A crise asiática foi eficaz
termômetro para avaliar os graves efeitos da políti
ca de vistas grossas para com as práticas corrup
toras.

Nesse esteio, no ano passado, entrou em vigor
a Convenção de Luta contra a Corrupção em Transa
ções Comerciais Internacionais, firmada sob os aus-
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prcios da CCDE pelos 29 parses-membros e mais ou
tras cinco Estados. A meta principal é que os signatá
rios se comprometam a adotar legislação que torne
infração penal o ato intencional de oferecer, prometer
ou prapiciarvantagem, pecuniária ou não, a um agen
te estrangeiro. Agora, qualquer empresário ou execu
ivo dos parses integrantes da OCDE que oferecer
propina quando estiver negociando com o setor públi
co, notadamente em parses pobres, está sujeito a
pena de até dez anos de cadeia, além de 200 mil dó
lares de multa.

O texto da Convenção, ainda que com lacu
nas - pune o corruptor mas não o corrupto, não
contém medidas contra os pararsos fiscais e as
empresas de fachada -, prevê penas elevadas,
um sistema de equivalência entre as sanções a se
rem aplicadas pelos parses da OCDE e cria meca
nismo de supervisão.

De acordo com Rainer Geiger, dire
tor-adjunto da entidade para questões financei
ras, fiscais e industriais, "esse progresso" - a as
sinatura da Convenção - "jamais seria posslvel
sem a pressão da sociedade civil, que não agOen
ta mais a corrupção".

Mamatas, negociatas, propinas, presentes.
Pouco importa a nomenclatura. Coréia do Sul, Ja
pão, Rússia, Itália, Argentina, Paquistão, Brasil,
dentre muitas outras nações, foram vrtimas de
acordos sigilosos propiciadores de ganhos escu
sos, que vieram a público causando grande es
cândalo.

Na verdade, sras e Srs. Deputados, os parses
pobres são os mais prejudicados pelo desperdrcio
de recursos. O Banco Mundial e o FMI, em franca
tentativa de mostrar o nlvel de mobilização inter
nacional, têm cancelado repasse de verbas para
destinos que efetuem aplicações duvidosas.

Trazendo novamente o foco de observação
para o que ocorre dentro de nossas fronteiras, sal
ta-nos aos olhos a celeuma que se instalou no Muni
cfpio de São Paulo após as recentes denúncias da
existência de corrupção na Prefeitura da cidade. O
suposto esquema de corrupção estaria sendo pratica
do mediante a cobrança de "caixinha" de comercian
tes, ambulantes, empreiteiros, fornecedores, conces
sionários e até moradores. As mais ridlculas infra
ções ensejavam multas, prontamente esquecidas
após pagamento de propina.

Desde que o esquema foi denunciado, 21 pes
soas foram presas e mais de cinqOenta funcionários,
r"''''~~d(\s de seus postos.

Em meio a tudo isso, a participação da comuni
dade mostra-se fundamental para frear a corrupção
que impera nesses órgãos municipais, e, ampliando o
espectro, é solução acertada para o controle de ocor
rências similares nas demais esferas da administra
ção pública.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vislum
bramos como etapas a serem cllmpridas em efeti
vo processo de combate à corrupção, primeira
mente a redução do poder discricionário do Go
verno. Adotem-se regras transparentes, distribu
am-se responsabilidades, reduza-se o tamanho
do Estado, estimulando a competição saudável e
positiva. ~ mister, ainda, dar credibilidade à apli
cação de lei anticorrupção, como também valori
zar o servidor público - dar-lhe salário e carreira
dignos. Urge reafirmar a responsabilidade do Go
verno perante a população mediante a divulgação
da legislação, ou até mesmo da instituição de ser
viços como os de ombudsman e os de ligação
gratuita (DaDO). Igualmente importante é a imedi
ata proibição de financiamento de campanhas
eleitorais por meio de doações de empresas, bem
como a limitação rigorosa de gastos por parte dos
candidatos.

Concluindo, a corrupção, na verdade, é ape
nas um dos sinais de mau funcionamento instituci
onal. Outras demonstrações de como as coisas
não andam bem são as invasões patrocinadas
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), as invasões urbanas, periódicos que
bra-quebras de trens e supermercados nas metró
poles. Entretanto, essa constatação não invalida a
flagrante necessidade de extirpar o cêncer que
corrói o caráter do individuo e, por extensão, o de
sua pátria. Felizmente, assistimos, pela primeira
vez, à mobilização em âmbito mundial em torno do
combate à corrupção.

Precisamos envolver a sociedade civil nessa
hercúlea batalha. Tem-se mostrado inócuo apenas
apontar as faltas nos altos escalões e culpar as au
toridades pela inércia em punir tal comportamento.
Queremos crer que o exercrcio de fiscalização e
controle perto de nós - em associações, clubes,
escolas, postos de saúde - redundará em conheci
mento positivo a ser aplicado em qualquer nlvel de
poder. .

Por tudo isso, faremos da tribuna desta Cê
mara dos Deputados sagrado lugar de',registro dos
graves problemas nacionais, aprese~t~ndo argu
mentos, propostas, soluções que, a nosso ver, irão
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ao encontro dós"anseios da população que muito
nos honrou com'seu voto. Sei que esse é um senti
mento partilhadó por todos os meus nobres cole
gas.

Muito obrigàdo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem

V. Exa a palavra. '
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela

ordem. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro externar a minha preocupação com a causa do fn
dio, em face do acordo estabelecido no Colégio de U
deres de que esta Casa votaria amanhã, pela manhã,
o Estatuto das Sociedades Indfgenas.

Apresentei esse projeto em 1991. São nove
anos de espera da minha parte e daqueles que assi
naram e apoiaram essa iniciativa. Do ponto de vista
dos povos indrgenas são 500 anos.

Estou verificando agora, nessa comemoração
dos 500 anos, uma tentativa de impedir um testemu
nho legftimo das populações indfgenas dizimadas
pela forma predatória com que se deu a colonização
do Brasil.

Especialmente nos primeiros duzentos anos,
em que havia ""ma grande cobiça em relação ao
ouro, à prata e"'aos minérios, uma busca desespe
rada desses recursos - e eles não eram encontra
dos - teve infcio o Movimento das Entradas e Ban
deiras. Romperam o Tratado de Tordesilhas e per
mitiram construir essa grande unidade territorial. E
o que as Bandeiras traziam como verdadeiras ri
quezas era a ~scravização dos povos indfgenas.

Há hoje càrca de 180 naçOes - lfnguas e cultu
ras - e aproximadamente 320 mil fndios. É o que res
tou desse processo. Essas populações acabaram fu
gindo do litoral para a floresta, para a região Norte, so
brevivem nas matas e preservam a sua forma de vida,
a sua cultura e a sua identidade trazendo imensos en
sinamentos à sociedade brasileira: uma forma de re
pensar o que é a relação com o meio ambiente e a im
portância da identidade cultural num processo históri
co. São comunidades que resistiram a 500 anos de
desenvolvimemto predatório do capitalismo no Brasil.

O Governo da Bahia e o Ministro do Esporte e
Turismo, Ratael Greca, acabam de promover um blo
queio de todo acesso a Porto Seguro. Por decisão do
Governo Fede'ral, as estradas estão bloqueadas pe
las forças militàres, não havendo a menor possibilida
de de acessd1~fcomemoraçao que está sendo progra
mada.

Sr. Presidente, lamento, de público, a destrui
ção do monumento que estava sendo construfdo,
exatamente para expressar uma percepção do que
foram esses 500 anos. Creio que essa atitude não é a
correta.

Ninguém pode impedir os fndios, primeiro, de
protestarem nesses 500 anos. Eles têm o direito
de ir até Coroa Vermelha dar seu testemunho da
história que eles têm para contar, que não é a ver
são oficial, que não são os jantares e a celebração.
Eles fazem parte dessa sociedade. São os primei
ros e originários habitantes desta terra que hoje se
chama Brasil.

Por sinal, Brasil que vem do pau-brasil, produto
expropriado naquela época pelos colonizadores, uma
commodity internacional. O Brasil é uma das poucas
nações que tem como nome exatamente o de uma
mercadoria, símbolo da expropriação predatória que
foi o processo de colonização.

Por tudo isso, Sr. Presidente, amanhã mais de mil
índios estarão nesta Casa. São quinze nações, quinze
tribos que vêm protestar, apresentar suas reivindica
ções e cobrar uma atitude do Congresso Nacional.

Pela primeira vez na História, quando da
Constituição de 1988, este Congresso começou a
conceder o direito à cidadania aos povos indíge
nas, porque permitiu romper com aquela poHtica
de anexação, de assimilação cultural e de desres
peito à diversidade, ao pluralismo cultural, como
uma dimensão fundamental do projeto de uma so
ciedade. Daf ter havido a demarcação das terras
indfgenas, mas isso não está conclufdo - é neces
sário que, antes, se aprove o Estatuto das Socie
dades Indfgenas.

Ontem, no Colégio de Uderes, todos os lideres
apoiaram o meu pedido no sentido de amanhã esta
Casa votar o estatuto, depois de nove anos que apre
sentei o projeto.

No entanto, ao longo do dia de hoje, ouvi o Go
verno dizer que tem emendas - os índios também
têm 77 emendas ao projeto. Contudo, eles estão ab
dicando do emendamento, porque houve um pacto
depois de três anos de negociação do projeto para
construir o substitutivo.

Então, pergunto: essas emendas que o Go
verno está propondo não são para, mais uma vez,
serem obstrufdas, como na reforma tributária? É
essa a atitude do Legislativo? Esta Casa vai deixar,
mais uma vez, de ter uma atitude concreta, simbólica,
poUtica de reconhecimento dos povos indfgenas an-
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O qu,:c u 8StattllC pIS'r>', l!ü(Jü5 os direitos, deve
res f,; fespr>n':'8bill·:2,.';,-;,;o n·I :, '-I" S demarcadas; o
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antn')pol(~g\'-';;i: t. l--"~)";o, ,"0" o;' 1,'- lte intelectual, es
peclalr,IEhüe da tani'rX ••1. ')' ':0 ,I ~eja, os remédios
des€:nvo!'!k.iC:' .:)-;:k,~. :.I.l.-' ~., "0 ,. c~o de séculos. Os
laboratórios ;;:),rk;:~dfll. ;l~'" "~', I' têm rentabilidade
e jami.'l15 ,jevlJjlj~r~, ,3f8U d '" ,1.,1 .r,h ":,de que construiu
aqlJele f<inna(;o, l:",'e construiu em cima de uma expe
riência ::'Bct!I,,'~. E: '60 há a possibilidade de obter usu
fruto dessas b~nf;:;'l°.'·)fias.

O \t:.'t"t:sl':'O[(; ,"kLbém disciplina o acesso das mí
nerado:';)s ~':l t~Oid~i"'lleiras nessas áreas. Este é um
projeto di:: J"h:: v ,::nv0Ivimento sustentável, que tem nas
comunidades indígenas um novo parceiro no Projeto
Nação.

Por tudo isso, e por já ter sído negociado com o
Governo, pactuado, acordado e votado na Comissão
- e o substitutivo do Deputado Luciano Pizzatto está
pronto - peço ao Governo que tenha uma atitude de
gr<:índe:.':~

~í(i~nk) y '," ;l",~o" haverá uma audiência com
o P;-eSKi8nt,.:: <-:'-" ~' ",(,lc'~Ka e que todos não pensem
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ra que qUi"'tt::I~·HJ::O H::\ " : 0:_ "culo XXI aquilo que não fo
mos, .'::iG tongr) (:"j ! 1!S1t.,(,~, tiesses 500 anos: uma Na
ção mais ê!tentêl "1",,, g')~'í,antes originários, a esses
povos qlKé' i."":H1 ::;€:I 'c:'ak, iS, sua cultura, sua identi
dade, sUo; 0t1I'd ,.,. t)t''':; r~, .. m parte desta sociedade,
que têm de :;H ll\n~ se",: - jade plural, diversa - e a
unidade d-:. '.:t\ ·""si,ja·... :· o,: a riqueza deste imenso
Pafs que GE: l>l ,d", '<'i C; ",.~,'!l

Sr. Pra-::"'llj,;" i c ;.', I') ao Governo para que
reveja!=J:,~-,\: PI(,,_.~.• ;IIH' '(".', e permita votar imedia~

tamer,tEI ~6td élsl~")lÜJ\ i,caminhá-lo ao Senado
Federal, t-,tI cj!)a!~l';dr.:::: ,'c negociação que se faça
no Sena-:!o ! I ~,~ ,~u,.' .;,'. ."; :-'_.:lli, i._ ,_ ,:,' 1;,.u'"aIl1i
nhamento i!Yle0L-'\td;"j I"'~\ PY'
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V. E~(ã a pá: ,V! C1

o SR. ROLAND LAVIGNE (PFL- BA. Sem revi
são do orador.) - Justifico minha ausência nas últi
mas quatro votações. Votaria de acordo com a orien
tação do PFL.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também justifico
minha ausência nas duas últimas votações. Votei de
acordo com o PFL.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Ex8 a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo ao Governo brasileiro para que nao mude
sua posição no Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas, em Genebra, em relação à Comuni
dade Bahá'í do Irã.

O Brasil tem votado pela liberdade religiosa no
mundo todo e nao pode agora, por pressão do Irã,
mudar o seu voto e passar a se abster nessa impor
tante questão de respeito aos direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Faço
um alerta à Casa no sentido de que amanhã, às 9 ho
ras, haverá sessão extraordinária da Câmara com vo
tação nominal e, às 16 horas, sess~o solene em ho
menagem ao lançamento da Campanha da Fraterni
dade do ano 2000.

O SR. IBERÊ FERREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Tem
V. Ex8 a palavra.

O SR. IBERÊ FERREIRA (PPB - RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PPB nas
votações anteriores.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei com o PMDB.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 13, às 16 horas,
haverá sessão solene em homenagem ao lançamento
da Campanha da Fraternidade do ano 2000.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares que Comparecem Mais

Quinta-feira 13 15809

Data: 14/04/2000
Hora: 11:22

Partido Bloco
MARANHÃO

Paulo Marinho PFL

Presentes de Maranhão : 1

PERNAMBUCO

João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Fiuza PFL

Presentes de Pernambuco : 2

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB PSOB/PTB

Presentes de Minas Gerais : 1

RIO DE JANEIRO

Francisco Silva PST PMOB/PST/PTN
Vivaldo Barbosa POT

PreBentes de Rio de Janeiro : 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PMOB PMDB/PST/PTN

Presentes de Distrito Federal : 1

PARANÁ

Hermes Parcianello PMOB PMDB/PST/PTN

Presentes de Parani : 1
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Deixam de comparecer os Senhores:

Partido Bloco
AMAPÁ

Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB

Sérgio Barcellos PFL

Total de Ausertes: 2
PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL

Elcione Barbalho PMDB PMOB/PST/PTN

Total de Ausentes: 2

ACRE

ZUa Bezerra PFL

Total de Ausertes: 1
TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO

Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1

CEARÁ

Moroni Torgan PFL

Total de Ausertes: 1
PlAul

Heráclito Fortes PFL

Total de Ausertes: 1
PARAfBA

Damião Feliciano PMOB PMOB/PST/PTN

Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT

Total de Ausentes: 1
SERGIPE

Augusto Franco PSDB PSDB/PTB
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SERGIPE

José Teles

Total de Ausentes: 2
BAHIA

José Carlos Aleluia

Nelson Pellegrino

Paulo Magalhães

Reginaldo Germano

Roland Lavigne

Total de Ausentes: 5
MINAS GERAIS

Cabo Júlio

Carlos Mosconi

Eduardo Barbosa

Glycon Terra Pinto

Lael Varella

Walfrido Mares Guia

Zezé Perrella

Total de Ausentes: 7
EsplRITO SANTO

Magno Malta

Ricardo Ferraço

Total de Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO

Carlos Santana

EberSilva

Laura Carneiro

Milton Temer

Paulo Baltazar

Total de Ausentes: 5
SÃO PAULO

Angela Guadagnin

Celso Russomanno

Duilio Pisaneschi

Eduardo Jorge

Jorge Tadeu Mudalen

Nelson Marquezelli

Paulo Lima

Ricardo Izar '

Robson Tuma

Xico Graziano

Total de Ausentes: 10

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDS

PFL

PT

PFL

PFL

PFl

PL

PSDB

PSDB

PMDB

PFL

PTB

PFL

PTB

PSDB

PT

PDT

PFL

PT

PSB

PT

PPB

PTB

PT

PMDB

PTB

PMDB

PMDB

PFL

PSDB

Quinta-feira 13 15811

Bloco

PSDB/PTB

PLlPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

COSEV· Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Páglna:2 de 3
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Partido Bloco
MATO GROSSO

Lino Rossi PSOB PSOB/PTB

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Roberto Balestra PPB

Total de Ausentes: 1
MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB

Nelson Trad PTB PSDB/PTB

Waldemir Moka PMDB PMDBfPST/PTN

Total de Ausentes: 4
PARANÁ

José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
SANTA CATARINA

João Matos PMDB PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Fernando Marroni PT

Pompeo de Mattos POT

Total de Ausentes: 2

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Encer
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quinta-feira, dia 13, às 9 horas, com a seguinte
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ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(ÀS 09 HORAS)

ORDEM OODJA

MATÉRIA SOBRE A MESA

1- Requerimento, dos Senhores' Líderes, nos termos
do artigo 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 1.101,
de 1999, do Sr. Ursicino Queiroz, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização de exames para
detecção de hemoglobinopatias em recém-nascidos.

11- Requerimento, dos Senhores Lideres, nos termos
do artigo 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciaçao do Projeto de Lei nO 4.733,
de 1998, do Sr. Marcelo Déda, que instituí o di~ 8 de
julho como Dia nacional da Ciência e dá outras
providências.

11I- Recurso nO 182/94, do Sr. Artur da Távola e
outros, nos termos do art. 132 § 2°, do Regimento
Interno, solicitando que o Projeto de Lei nO 2.057, de
1991, que "institui o Estatuto das Sociedades
Indígenas' seja apreciado pelo plenário.

URGêNCIA
(Artigo 155_do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 1.419, DE 1999

(DO SR. DUILlO PISANESCHI)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 1.419, de 1999. que altera dispositlvo da Lei
9.427, de 26 de dezembro de 1996. Pendente de
pareceres das Comissões: de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Trabalho,
de Administração, e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI N° 256-A, DE 1999

(DA SRA. LulZA ERUNDINA)
Discussao, em tumo único, do Projeto de Lei

n° 256, de 1999, que acrescenta parágrafo ao art.
179 do Estatuto da Criança e do Adolescente; tendo
pareceres das Comissões: de Seguridade Social e
Família, pela aprovação (Relator: Sr. Djalma Paes); e
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação com substitutivo
(Relator: Sr. Geovan Freitas).

3
PROJETO DE LEI N° 2.445, DE 2000
(DO SR. PHILEMON RODRIGUES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 2.445, de 2000, que introduz parágrafo no art. 22
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, dispensando
as instituições religiosas do recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre o valor
pago aos ministros de confissão religiosa e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Seguridade Social e Família; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

URGêNCIA
(Artigo 151,1, '1")

Votaçio

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 367-e, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES)

Votação, em turno (mico, do Projeto de
Decreto Legislativo, nO 367~B, de 1996, que aprova o
texto do Acordo sobre Pmme>çao e Proteção de
Investimento, celebrado entre o Governo da
Repl:Jblica Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em
Londres, em 19 de julho de 1994; tendo pareceres
das Comissões: de Economia, Indústria e C· ,j1ércio,
pela aprovação (Relator: Sr. Rubem Medina); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
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constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
{Relator: Sr. Nilson Gibson}. PARECERES À
EMENDA DE PLENÁRIO: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovaçAo,
com subemenda (Relator: Sr. João Fassarella); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Sr. Marcos RoIim).

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j", C(C art. 52, § 6°

do Regimento Interno)

Discussão

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO

N° 240, DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único do Projeto de

Decreto Legislativo nO 240, de 1999, que aprova o
texto do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria
Penal, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América, celebrado em Brasflia, em 14 de
outubro de 1997. Pendente de parecer da Comissi!io
de Constituição e Justiça e de Redação.
Prazo vencido em 13/09/99.

Secretaria Especial de Editoraçio ePublieaçGes do Senado Federal- Bruilia - DF
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E..
POLlTlCA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOES)

Decurso:3B sessão
Última Sessão: 17/04/00

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N9 4.495-A/98 - do Sr. Jair
Meneguelli • que "dispõe sobre a promoção e a
fiscalização da defesa sanitária animal quando da
realização de rodeios e dá outras providências".
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOES)

Decurso: sa sessão
Última Sessão: 13/04/00

Projetos de Lei'{art.119, I e § 1°}

PROJETO DE LEI Nº 2.563/00 - da Sra. Marinha Raupp
- que' 'concede isenção de impostos para os produtos
derivados de petróleo. utilizados para pavimentação
asfáltica de rodovias e vias públicas urbanas nos
Estados e Municípios compreendidos na Amazônia
Legal~;

RELATOR: Deputado JURAND1L JUAREZ
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COMISSAO DE CONSTlTUIÇAO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA
ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO n9 1/2000 ~ da
Subcomissão Especial criada pelo Ato nR01/CCJRl2000
- que "altera o art. 36 do Regimento Interno, referente à
Comissão Parlamentar de Inquérito'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota· que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tomando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares e corpos de bombeiros militares a competência
para a formação de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antõnio Carlos Konder Reis, em
30/11f99.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
vot"em separado, em 1511219ê.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 403/2000 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1714/1999) • que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da
República Federativa do BraSil e o Govemo da
República do Zimbábue, celebrado em Brasília, em 16
de setembro de 1999".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NQ 3.241/1997 - do Sr. .nuilio
Pisaneschi - que "modifica a Lei nR 9.429, de 26 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre prorrogação de
prazo para a.renovação de Certificado de Entidades
Filantrópicas e recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência SOCIal • CNSA e anulação dos
atos emanados do Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, contra instituições que gozavam de
isenção da contribuição social, peja não apresentação
do pedido de renovação do certificado em tempo hábil".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N2 2.077/1999 - do Senado Federal
(PLS 585/99)- que 'altera dispositivos da Lei n° 9.533,
de 10 de dezembro de 1997, que autoriza o Poder
Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios
que institufrem programas de garantia de renda mínima
associados a ações socioeducatlvas." (Apensados: PL
779/1999 e 128811999).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 160/1993· do
Sr. p, .:110 Bernardo· que 'altera a redação do art. 12,

inc~ I, alrnsa "g" da Lei Complementar n2 64, de 1990,
que declara Inelegfvel o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável', Apensados :
(PLCs n2s 7619S, 27/95, 32195 e 621~5).

RELATOR: Deputad~INALDO LEITAO.
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar n2 32195 e 62/95, apensados, e, no
mérito pela sue. rejeição: pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nR76/96 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicjdade.
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela ,ua aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darci Coelho, Waldir
Pires e Luiz Antôn,io Fleury, em 08112199.

PROJETO DE LEI N$l 3.875/1993 - do Senado Federal
(PLS 125/90) - que 'dispõe sobre a Polftica Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras
providências". •
RELATOR: Deputado fEDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas nRs 3 e' 4 da
Comissão de Defesa do Consumidor Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na forma das 13 emendas oferecidas pelo
relator e pela inconstitucionalidade da Emenda n2 1 e
injuridicidade ela Emenda n2 2, ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor Meio Ambiente e Min~nas.

VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23111/99.

PROJETO DE LEI NR 621/1999 • do Poder Executivo
(MSC 486199) • que 'attera e acresce dispositivos ao
Decreto-Lei ng 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, à Lei nR1.079, de 10 de abril de 1950, e
ao Decreto-Lei n2 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no ménto, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados André 89nas51,
Fernando Coruja e Darci Coelho, em 19/01/2000.
Os Deputados Sérgio Miranda, José Antonio Almeida,
José Genoíno e Waldir Pires apresentaram votos em
separado, em .05/04/2000.
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c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NlI 79/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"modIfica o art. 111 e o § 111 do art. 211 da Lei nl! 9.504, de
30 da setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 3.184A11997 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei nll 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado ládio Rosa, em 25/08/99.
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado,
em 21/09/99.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1ã Sessão
Útnmasessão:19/04/2000

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NlI 462·Al99- do Sr. Aírton Dipp - que
"dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da
Administração Públlca Federal".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

Projetos de Lei (art. 119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N2 383/1999 • do Sr. Pompeo de
Mattos· que "institui a Loteria Municipal de prognósticos
sobre o resultado de sorteio de números, organizada
nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e

3
revoga' dispositivos legais referentes a sua prática e
determina outras providências· _
RELATOR: Deputado ROLAND LAV1GNE

PROJETO DE LEI NQ 2.654/1996 • do Sr. Agnelo
Queiroz - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar o prazo de validade nas certidões expedidas
pela Administração Pública Federal".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 1.S04-N1996 - do Sr. Edson
Ezequiel - que ·possibilita à população carente a
utilização do exame de pareamento cromossô~ico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e dá
outras providências.' (Apensados : os PLs n9

154211996; 1780/1996; 2095/1996 e 2496/1996)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

8 - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N2 279-Al1999 • do Sr. Enio Sacci 
que ·dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de
cart~~s orientando sobre falsificação de remédios, em
farmaclas e drogarias e dá oulras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N!! 302/1999 - do Sr. Enio Bacci • que
"aumenta pena para seqüestro ou cárcere privado e dá
outras providãncias".(Apensado o PL n9 313/1999)
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 4.639-Al1998· do Sr. Paulo Paim
- que "dispõe sobre a concessão de adicional de
periculosidade aos trabalhadores em instituições
psiquiátricas e assemelhadas·.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI NI! 3.056-8/1997 • do Senado
Federal (PLS nl! 77/96) • que "dispõe sobre a produção,
a utilização e a comercialização no território brasileiro de
substâncias químicas do grupo dos clorofuorocarbonos
(CFC)'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 2.652-A/1996 - cio Sr. Nan Souza
- que "altera a Lei n9 9.294, de 15 de julho de 1996, que
"dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrfcolas. nos termos do § 411 do
art. 220 da Constituição Federal'. (Apensados os PL n!ls
2.779/1997; 2.92311997 e 3.342/1997)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NQ 1.69311996 • do Sr. Slras
Brasileiro - que "dispõe sobre o controle de incêndios
florestais e queimadas, autorização especial para
queima e dã outras providências".

PROJETO DE LEI N2 1.290/1995 - do Senado Federal
(PLS 77/95) - 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
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drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,
cosméticos, saneantes e ou1ros produtos, e dâ outras
providências·. .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NR 905·8/1995 • do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre o processo de abate de
animais destinados ao consumo e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 113-8/1995 • do Sr, Odelmo Leão
- que "acrescenta inciso I ao artigo 612 da Lei n2 8.171,
de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a polftica
agrfcola".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N2 11-A/1995 • do Sr. Aroldo Cedraz
• que "altera dispositivos da Lei n2 8.443, de 16 de julho
de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgãnica do Tribunal
de Contas da União'.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 913-Al1991 - do Senado Federal
(PLS 12191) - que "altera a legislação que dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providências", {Apensados os PLs nl! 2.521/89,
4.664/90, 4.952190, 5.542/90, 5.790/90, 21/91,
43/91, 146191, 162/91, 340/91, 350/91, 360/91,
417191, 461191, 718191,1.040/91,1.156/91,1.334/91,
1.378/91, 1.402/91, 1.409/91, 1.544191, 1.559/91.
1.633/91, 1.662191, 1.678191, 1.761/91, 1.831/91,
1.851/91, 1.878/91, 1.929/91, 1.952/91, 2.202/91,
2.219191, 2.257/91, 2.371/91, 2.547/92, 2.607/92,
2.713/92, 2.729/92, 2.879/92, 3.006192, 3.113/92,
3.227192, 3.246/92, 3.670/93, 3.921193, 3.944/93.
3.976/93, 3.982/93, 4.037/93, 4.068193, 4.165/93,
4.191193, 4.209/93. 4.586/94, 4.628/94, 4.659/94,
4.805/94, 60/95, 249/95. 271/95, 555/95, 954/95,
1.175195, 1.232195, 1.251/95, 1.264/95, 1.362195,
1.540/96, 1.556/96. 1.617/96, 1.625/96, 1.757/96,
1.767196, 2.047/96, 2.099/96, 2.116196, 2.117/96,
2.131196, 2.176/96, 2.198/96, 2.208196, 2.212196,
2.275196, 2.583196, 2.888/97, 2.922/97, 2.971/97,
3.145/97, 3.151197, 3.183/97, 3.211/97, 3.218/97,
3.341/97, 3.348/97, 3.464/97, 3.545/97, 3.582197,
3.583197,3.634/97 e 3.822/97.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

Decurso:3B Sessão
Última sessão: 17/0412000

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridícidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N2 2.689/96 - do Poder Executivo
(MSC nll 1.455/96) - que "altera as Leis n~, 8.437, de
30 de junho de 1992, e 5. 869, de 11 de janeiro de 1973,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NIl 642-Al1999 - do Poder Executivo 
que "acresce dispositivos à Lei nR 9.020, de 30 ele março
de 1995. que dispõe sobre a implantação, em caráter
emergencial e provisório, da Defensoria Pública da
União".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N2 3.970-BI1997 - do Sr. Valdir
Colatto - que "altera a Lei ng7.408, de 25 de novembro
de 1985". (Apensados os PLs nlls 4.059/98; 4.081198 e
4.294/98)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 18/04/2000

Substitutivos (art.119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI Ng 2.250·Al1996 - do Sr. Fernando
Ferro - que "dispõe sobre a exigência de responsável
técnico nos estabelecimentos de comercializaçáo e
depósitos de produtos agrotóxicos, seus componenetes
e afins".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
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COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE N DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOeS)

Decurso:3B sessão
Última Sessão :'17/04/00

PROJETO DE LEI N2 2.34212000 - do Sr. CJementlno
Coelho - que 'dispõe sobre a equalização de taxas de
juros em operações de crédito vinculadas a
investimentos em infra-estrutura na região do semi-árido
do Nordeste ".
RELATOR: Deputado Inácio Arruda

PROJETO DE LEI N2 2.353/2000 • do Sr. Dr. Hélio
que "dispõe sob a destinação do superávit financeiro do
Fundo de Marinha Mercante'.
RELATOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N2 2.50012000 - do Sr. Vivaldo
Barbosa - que "destina recursos das foterias ao
FUNCAP·Fundo Especial para Calamidades Públicas ".
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N.1l889/99 - do Sr. Feu Rosa - que
"dispõe .sobre a padronização de -numeração dos
chassis dos veículos automotores fabricados ou
montados no Brasil para a comercialização no mercado
intemo e Mercosul e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N.2 2.529/2000 - do Sr. Augusto
Nardes - que "permite a inclusão' das creches no
SIMPLES, previsto na Lei n.1I 9.317, de 5 de dezembro
de 1996".
RELATOR: Deputado PAULOOCTÃVIO

PROJETO DE LEI N.ll 2.543/2000 - do Sr. Wellington
Dias e outros - que "altera a Lei n.!! 9.491, de 9 de
setembro de 1997, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO

PROJETO DE LEI N.ll 2.55012000 - do Poder Executivo
(MSC 272/00) - que "dispõe sobre as ações ordinárias e
preferenciais não reclamadas correspondentes a
participação acionária em sociedades anônimas de
capital aberto". ,
RELATOR: Deputado PAUl.O OCTAVIO

PROJETO DE LEI N.º 2.555/2000 - do Sr. Paes Landim
- q1Je"acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei n.28.399,
de 7 de janeiro de 1992, que especifica a destinação

Projeto de lei (art.119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI NS! 4.493-Al98 • do Sr. Franco
Montara • que "proíbe a Impermeabilização total dos
terrenos urbanos·.
RELATOR: Deputado ZA1RE REZENDE

PROJETO DE LEI N~ 1.972199 - do Sr. Marcos Cintra •
que "altera a Lei nS! 4.771, de 15 de setembro de 1965 
Código Florestal, dispondo sobre as áreas de
preservação permanente em áreas urbanas'.
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI Ne 2.061199 - do Sr. Silas Brasileiro·
que 'toma obrigatória a implantação de instalações de
distribuição de gás combustível em edifícios de uso
público. _
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN

PROJETO DE LEI N2 2.105/99 - do Sr. Valdemar Costa
Neto • que "estabelece parâmetros mínimos para os
Estudos de Viabilidade Municipal previstos no parágrafo
42do art. 18 da Constituição Federal de 1988 ".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEl N2 2.121/99 • do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 52 da Lei n9 7.827, de 27 de setembro de 1989 '.
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N2 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "preVê a elaboração e a provação de Estudo
de Impacto de Vizinhança (EIV) c?mo requisitos ~~vios

para a implantação de estabelecimentos comerCiaIS de
grande porte em áreas urbanas·.
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI N2 2.235/99 • do Sr. Gastão Vieira 
que "dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional, altera a legislação do
imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. e dá
outras providências ".
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM
RECEBIMENTO DE
SESSÕES)

Decurso:2B sessão
Última sessão: 18/4/00

FASE
EMENDAS

DE
(5
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dos recursos originados por adicional tarifário criado
pala Lei n.ll 7.920, de 12 de dezembro de 1989".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N.ll 2..559/2000 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a inclusão de
hospitais no sistema integrado de pagamento de
impostos e contribuições das microempresas e das
empresas de pequeno porte - SIMPLES".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N.S! 2.560/2000 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a inclusão de clubes
de futebol no sistema integrado de pagamento de
impostos e contribuições das microempresas e
empresas de pequeno porte - SIMPLES".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"A aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional no que se refere à redução da carga horária de
disciplinas do currículo das escolas públicas do Distrito
Federal."

CONVIDADOS:
- Sr. JOAQUIM RORIZ , Governador do Distrito Federal
• Sra. EURIDES BRITO, Secretária de Educação do
Distrito Federal
• Sra. ISABEL CRISTINA AUGUSTO DE JESUS,
Promotora de JU,stiça de Defesa da Educação
• Deputada LUCIA CARVALHO, Representando a
Deputada Maria José Maninha, Presidenta da Comissão
de Assuntos Sociais da Câmara Legislativa do Distrito
Federal
- Sr. JOÃO MONLEVADE, Professor e Pesquisador da
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

AVISOS

PROPOSIÇÓES EM FASE DE
RECEBIMENTO EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4' Sessão
Última Sessão:14/04/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N!l4.746/98 - do Sr ArnaldO Faria de
Sá - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
Pedagogo e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ATILA LIRA

PROJETO DE LEI NS! 924·A199 - do Sr. Clementlno
Coelho • que "denomina 'Aeroporto de Petrolina • Dr.
Pacífico da Luz' o aeroporto do municipio de Patrolins,
Estado de Pemambuco". Apensados: PLs nlls 1.334199
e 1.702199
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI N2 2.521/2000 - do Sr. Bispo
WandelVal - que "isenta do Imposto de Importação os
bens de valor cultural, quando destinados às entidades
que especifica".
Relator. Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI Nll 2.54212000 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "institui a segunda-feira de camaval
Dia Nacional de Oração".
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI

PROJETO DE LEI Nll 2.453/2000 - do Sr. Robério
Araújo - que "Acrescenta inciso IV ao § 2ll do art. 13 da
Lei nll 9.249, de 26 de dezembro de 1995. que 'altera a
legislação do imposto de renda das pessoas jurfdicas.
bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e
dá outras providências', e inciso VII ao art. 12 da Lei nll

9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências"'.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Local: Plenário 4, anexo /I
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
- ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PROJETOS
EXISTENTES RELACIONADOS À LEI DAS
SOCIEDADES ANONIMAS.

CONVIDADO:
SR. JOSÉ Luís OSÓRIO. PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 13/04/00)

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, li):

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NQ 4.103·N98· do Sr. José Pimentel
- que "dispõe sobre a comprovação da quitação de
tributos de contribuições federais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
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PROJETO DE LEI N2 4.389-Al98 - do Sr. João Cóser •
que 'cria o Programa de Recuperação do Solo Agrícola
das pequenas propriedades rurais e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado FETTEA JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 4.648-8/98 - do Sr. Antonio Jorge
• que "estabelece o Dia Nacional do Meio Ambiente '.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JOSÉ MOTA

PROJETO DE LEI N2 41/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre os direitos básicos dos portadores do
vfrus da AIDS e dá outras providências ". (Apensado:
106/99)
RELATOR: Deputado FRANCISCO GARCIA

PROJETO DE LEI N!l 197-Al99 • do Senado Federal
(PLS n2 126/98) - que 'dá nova redação ao art. 52 da
Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre
a política agrícola".
RELATOR: Deputa,dc1 EDINHO BEl

PROJETO DE LEI Nll 993-A/99 - do Sr. Virgílio
Guimarães· que "dispõe sobre a concessão de Bolsa
escola às famflias que tenham crianças e adolescentes
em idade escolar correspondente ao ensino obrigatório
". (Apensado: 1.544/99)
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTrO

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nll 1.554/96 - do Sr. Francisco
Rodrjgues • que "dispõe sobre a definição da
Concepção Estratégica Nacional que orientará a polftica
interna, a política externa e a política de defesa e clá
outras providências". •
RELATOR: Deputado JOSE PIMENTEL

PROJETO DE LEI Nll 2.436-8/96 - do Sr. Cunha Bueno
• que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
de seguros, de capitalização e entidades de previdência
privada publicarem a relação dos bens garantidores das
provisões técnicas '.
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI Nll 4.801-N98 - do Sr. Marcos Lima·
que "dispõe sobre a utilização de crédito de servidor
público civil da Administração direta, autárqUica e
fundacional do Poder Executivo Federal, oriundo da
vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento,
objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal
assentada no julgamento do Recurso Ordinário no
Mandado de Segurança ng 22.307-7 - Distrito Federal, e
dá outras providências ".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

PROJETO DE LEI NQ 4.818-N98 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "obriga a empresa administradora de
cartão de crédito a oferecer modalidade de contrato na
qual o valor da venda efetuada pelo estabelecimento
credenciado lhe é pago em 24 horas",
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N2 1.071-AJ99 • do Sr. Rafael Guerra
e outros - que 'dlspôe sobre normas gerais para
celebração da consórcios públicos, nos termos da
Emenda Constitucional nº 19, de 1997".
RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO

PROJETO DE LEI Nll 1.166-A/99 - do Senado Federal
(PLS ng 78/99) - que "dispôe sobre a utilização do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para
quitação de prestações atrasadas dos financiamentos
habitacionais".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N2 1.788-N99 - do Sr. Freire Júnior
que "veda a contratação. pela Administração Pública, de
empresas inadimplentes com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e com o Programa de
Integração Social - PIS".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nº 2.405/00 - do Sr. José Machado 
que "acrescenta parágrafo ao art. 16 da Lei n26.024. de
13 de março de 1974". •
RELATOR: Deputado SAMPAIO DaRIA

PROJETO DE LEI Ng 2.411/00 - do Sr. Marcos Cintra 
que "dispõe sobre mullas tributárias".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

PROJETO DE LEI N2 2.489/00 • do Sr. Pompeu de
Mattos - que "torna obrigatória a divulgação de
informações sobre o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veiculos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT".
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO

PROJETO DE LEI Nll 2.530/00 - do Sr. José MiJitão 
que "dispõe sobre deduções do imposto de renda da
pessoa ffsica".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI Ng 2.541/00· do Sr. Ricardo Berzoini
- que "altera a legislação tributária federal sobre o
Imposto de Renda das Pessoas Físicas".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

PROJETO DE LEI Ng 2.569/00 • do Sr. Neuton Lima 
que "estabelece a não-incidência da CPMF nos
lançamentos a débito em contas correntes, quando
destinados ao pagamento de tributos federais, estaduais
e municipais".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 48 Sessão
Último dia: 14/04/00

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)
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A PROPOSIÇAO ABA/XO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Ng 3.857/97 - do Sr. Paulo. Paim 
que "dispõe sobre o controle e a transparência da
arrecadação e destino da Contribuição Provisória sobre
a Movimentação Financeira - CPMF e dá outras
providências.'. (Apensado: ?L n2 1.924199)
RELATOR: Deputado JOSE RONALDO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A - Requerimentos:

Do Sr. Cunha Bueno, requerendo a convocação do
Exmo. senhor Ministro da Fazenda, do senhor
Presidente do Banco do Brasil e do senhor Presidente
da PREVI para prestarem esclarecimentos sobre a
venda por esta da participação acionária que detinha da
Itaúsa, holding do Grupo lIaú.

Do Sr. Hélio Costa, solicitando informações ao Sr.
Ministro das Relações Exteriores sobre o detalhamento
e o total das despesas do Governa Federal e doa
Govemos Estaduais com a participação do Brasil na
Expo 2000, que será realizada em Hannover, na
Alemanha. no perfodo de 19 de junho a 31 de outubro
de 2000.

Do Sr. Hélio Costa, solicitando ao Presidente da
Petrobrás planilha detalhada da variação, em dólar
americano, dos preços de suas ações negociadas na
Bolsa de Valores, nos últimos 15 anos. e como
garantirá, aos trabalhadores, o retomo do capital
(FGTS) Investido na aquisição de suas ações.

Dos Srs. Wellington Dias, José Pimentel, Geraldo
Magela, Ricardo Berzoini e João Grandão, requerendo a
constituição de Subcomissão Especial para
acompanhamento do processo de reestruturação cios
bancos oficiais federais.

Do Sr. Moacir Micheletto, requerendo auditoria no
processo licitatório do município de Brasilândia do Sul,
estado do Paraná, que tinha como objetivo adquirir
equipamentos hospitalares permanentes para utilização
no Hospital Municipal de Brasilândia do Sul, para
execução do convênio n.g 1.839/97 de 31/12197, firmado
entre o Ministério da Saúde e o referido município no
valor de RS 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos
reais).

Dos Srs. WeUington Dias e Joaquim Brito, requerendo a
criação de Subcomissão Especial para
acompanhamento e fiscalização da e~ecu~o de
convênios e fundos com recursos federaIS, aplicados
nos municfpios ou estados, incluído o FAT.

Dos Sra. Welllngton Dias e Gilmar Machado, solicitando
seja encaminhado of[cio para todas as Procuradorias
Gemis do Ministério PClbllcol Defensoria Pública dos
Estados Brasileiros, para que acionem os Promotores
de Justiça de cada Comarca da sua jurisdição,
objetivando o cumprimento do § 3; do art. 31 da
Constituição Federal, que trata sobre fiscalização das
contas públicas.

B - Proposições sujeitas â apreciação
conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.;
01/99 - dos Srs. Inácio Arruda e Agnelo Queiroz, que
propõe que a Comissão de Fiscaltzação FinanceIra e
Controle "fiscalize o Banco Central com a finalidade de
investigar o vazamento de informações sigilosas acerca
das mudanças cambiais verificadas em janeiro de 1999
e seus benefICiários".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
RELATÓRIO PRI:VIO: favorável à implementação
(apresentado em 20105199)

REPRESENTAÇÃO N.; 02l99·SGM • do Tribunal de
Contas da União, que "representa ao Congresso
Nacional para que seja solicitado ao Poder Executivo as
medidas cabíveis à sustação de cláusulas contidas em
contratos de concessão firmados entre a União,
representada pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - ONER, e empresas concessionárias,
para exploração de rodovias federais".
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
RELATÓRIO: favorável com apresentação de PDL
(apresentado em 26.01.2000)
VISTA CONJUNTA aos Deputad06 João Magalhães,
Luiz Fernando e Airton Cascavel em 29.03.2000

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.;
19199 - do Sr. Fernando Gabeira, que ·propõe à
Comissão de FISCalização Financeira e Controle realize
ato de fiscalização e controle sobre as providências
adotadas pelos órgãos competentes em face de
denúncias de irregularidades ocorridas no Conselho
Federal de Enfermagem".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER
RELATÓRIO PRÉVIO: favorável (apresentado em
02.03.2000)
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COMISSÃO DE MINAS'EENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4' Sessão
Último dia: 14/04/00

Projetos ,de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 2.238/99 - do Sr. Waldir Pires·
que 'institui o Programa Permanente de Combate à
Seca· PROSECA.'
RELATOR: Deputadi? 8ETINHO ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.243/99 • da sra Miriam Reid 
que "altera dispositivos da Lei na 9.478, de 06 de agosto
de 1997, especialmente no que refere a distribuição das
parcelas dos valores devidos a título de royalties
excedentes e espaciais. destinando-os aos Municípios
para incentivar programas no setor pesqueiro."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO

PROJETO DE LEI N° 2.250/99 • do Sr. Edinho Bez 
que "altera a redação do parágrafo único do art. 2a do
Decreto-Lei n!! 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a
redação dada pelo art. 111 da Lei nll 9.827, de 27 de
agosto de 1999.' -
RELATOR: Deputado OLíMPIO PIRES

PROJETO DE LEI N!! 2.253/99 • do Sr. Sérgio Novais·
que 'acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei na 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, que 'Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N!! 2.263/99 - do Sr. Clementino
Coelho e outros - que 'institui o Plano Nacional de
Hidrovlas e dá outras providências. '
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI N!! 2.399/2000 - do Sr. Luciano
Pizzatto • que "acrescenta artigo à Lei na 9.478, de 6 de
agosto de 1997.'
RELATOR: Deputado PROFESSOR LU1ZINHO

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

Local: Plenário 3. Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
• Prestar esclarecimentos sobre vendas de ações da
Empresa Brasileira de Aeronáutica· Embraer.

CONVIDADO:
• Dr. Maurício Novis Botelho, Diretor·Presidente

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 14/04/00)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N!! 427·AJ96· do Sr. Ubaldo Corrêa·
que "destina as receitas financeiras dos prêmios
prescritos ou acumulados da Loteria Federal, Loteria
Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e
Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N!! 502-A/95· do Sr. Franco Montoro
• que "Assegura aos trabalhadores e empregadores
participação na direção da Previdência Social e
promove sua descentralização administrativa".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI Na 3329-A/97· do Sr. José
Pimentel e Outros •
que "Dispõe sobre a ooncessão do benetrcio Seguro
Desemprego ao produtor, parceiro, meeiro e
arrendatário rurais em períodos de safras frustadas....
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N!! 3347·AI97 - do Sr. João Cóser •
que "toma obrigatória a emissão de documento
informativo das condições de trabalho insalubres e
periculosas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N!! 3380-A/97 • da SrD. Dalila
Figueiredo· que "altera o § 22 do art. 32 da Lei nll 9.294.
de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumigeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos tarmos do § 411 do art. 220 da
Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI N~ 4085-Al98 - do Sr. Enio Bacci •
que Obriga todas as emissoras de rádio e televisão do
país. a veicularem propaganda oficiai do governo.
gratui!amente. nos casos de calamidade e campanhas
de saúde pública.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
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PROJETO DE LEI NQ 4242-A/98 • do Sr. Padre Roque·
que Toma obrlgat6ria a publicação, pelas empresas, do
comprovante de recolhimento das contribuições
previdenciárias.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NII 316·A/99· do Sr. Simão Sessim·
que 'Dispõe sobre a obrigatoriedade dos shopping
centers contarem com ambulâncias ou UTls móveis
para transporte de vitimas de emergências".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI Nll 413-A/99 - da Sr'. Angela
Guadagnin· que "Acrescenta inciso ao ar!. 129 da Lei nll

8.213, de 24 de julho de 1991'.
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI

PROJETO DE LEI NlI 691- 8/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "obriga às empresas a instalação e o efetivo
funcionamento de serviços odontológicos aos seus
empregados nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI NlI 916-A/99 - da Sr. Mattos
Nascimento· que "revoga o inciso 1II do art. 211 da Lei nll

9.790, de 23 de março de 1999, para permftir a
qualificação de instituições religiosas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI Nll 928-A/99 • do Sr. Miro Teixeira 
que "regulamenta o disposto no § 79 do art. 201 da
Emenda Constitucional nll 20".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N9 975·A/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 f(sica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI NlI1183199 - do Sr. Eduardo Jorge·
que 'dispõe sobre o fornecimento de substâncias
entorpecentes aos viciados, o tratamento e
acompanhamento médico destes e dá outras
providências.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N9 1297-A/99 - do Senado Federal·
que Determina a exibição, nas peças publicitárias
veiculadas em todos os meios de comunicação, do
número de registro dos produtos sujeitos ao regime de
vigilância sanitéria, alterando o art. 23 cio Decreto-Lei n2

986, de 21 de outubro de 1969, e o art. 58 da Lei nll

6.360, de 23 de setembro de 1976.
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI NlI 133B-A/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "Acrescenta dispositivo à Lei nll 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos-e obrigações relativos
à propriedade industrial",
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL

PROJETO DE LEI NQ 1703/99 - do Sr. Laire Rosaso •
que 'dispõe sobre a dispensação de medicamentos
contendo antimicroblanos".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N9 1727/99 - do Sr. Waldomiro
Fioravante - que Regulamenta o processo de
cancelamento de benefícios previdenciários, e dá outras
providências.
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍUO

PROJETO DE LEI NII 1915/99 - do Senado Federal 
que 'dispõe sobre a criação do Centro Nacional para
Estudos, Conservação e Manejo das Plantas Medicinélis
Brasileiras".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

PRO,'~O DE LEI NII 1932199 • do Sr. Eunício de
Oliveira • que Estipula prazo para o pagamento de
indenização aos segurados nos casos de morte ou
invalidez permanente.
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA

PROJETO DE LEI N2 1966/99 - do Senado Federal
(PLS nll 415199) - que 'institui o Dia Nacional de Doação
de Órgãos".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N2 1968/99 - do Sr. Paulo Paim· que
Dispõe sobre reparação da União aos Regimes de
Previdência Social, e dá outras providências.
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI NlI 2087/99 - da Srf. Luiza Erundina·
que Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
brinquedotecas nos hospitais da rede pública.
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI NII 2155/99 - da Sr! Luiza Enmdina
• que "dispõe sobre a publicação anual, pelo Poder
Executivo, das atividades sociais relativas à mulher".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N2 2281/99 • do Poder Executivo 
que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro SOCial a
doar imóvel que especifica ao Município de Recife·PE".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
14/0412000)

Projeto de Lei (art. 119, I, do RICD)

PROJETO DE LEI NlI 2.008/99 - do Sr. Wilson Santos 
que "denomina "Senador Vicente Vuolo" a plJnte
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cp, - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7. Anexo 1\
Horário: 9h

TOMADA DE DEPOIMENTO

DEPOENTES:
DR. CARLOS FELIPPE, Presidente da Astrazeneca
(Astra Química);
DR. ALOIS ME1ZLER, Diretor da Byk Ou/mica e
Famacéutlça;
DR. OMILTON VISCONDE JÚNIOR, Presidente
dos laboratórios Biosintética;
DR. JORGE ROMANEIRO, Diretor-Presidente do
Laboratório Janseen~lIag Farmacêutica;
DR. MARIO GRIECO, Diretor da Searle do Brasil
(Monsanto do Brasil);
DR. AlFRED KOCH, Presidente da Merck S.A.
Indústrias Químicas; e
DR. JOSÉ TADEU ALVES, Presidente da Merck
Sharp & Dohme.

JII • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS ~

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA
Análise do Relatório de Acompanhamento do Plano
Plurianual ~ PPA, relativo ao exercfcio de 1998 e à
Execução acumulada no período de 1996 a 1998,
submetido ao Congresso Nacional pela Mensagem ne

344, de 1999-oN.
RELATOR: Deputado OSWALDO COêlHO.
VOTO: Com apreciações e recomendações ao
Relatório.

Requerimento do Deputado JOÃO COSER, que 'solicita
nos termos regimentais, a criação de Subcomlssão
destinada a refonnular e propor alterações à Resolução
nll 2, de 1995, do Congresso Nacional, com vistas a
incorporar às nonnas pertinentes as modificações
necessárias à dinâmica atual do processo orçamentário.

Relatório sobre a autorização-da execução orçamentária
do subprojeto 16.090.0563.1560.0016 ~ referente à Obra
de Recuperação dos Molhes do Porto do Rio Grande ~
RS Mensagem nll 07/2000~CN.

RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA
VOTO: pela prejudicialidade da autorização da
execução orçamentária e arqUiVamento das justificativas
apresentadas pelo Ministério dos Transportes.

Secret:uia Especial de Edlloraçãu ePublicações do Senado Federal - Br3Slh3 • DF

(Encerra-se a sessão às 19 horas)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1li., item I,
aHnea a, do Ato da Mesa nll. 205, de 28 de junho de
1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll.8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Donis Santa Rosa, ponto nll. 13.047, do cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi
onal, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q., item
1, alfnea a, do Ato da Mesa nQ.205, de 28 de junho
de 1990, Resolve exonerar, de acordo com o art.
35, item 1, da Lei nll. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, Eurides de Assis Obalski, ponto nll.13.048,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regional, da Coordenação de Comis
sões Permanentes, do Departamento de Comis
sões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1li. item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll.205, de 28 de junho de
1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll. 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Fábio Pereira da Silva, ponto nQ.13.039, do cargo
de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Comissão da Amazônia
e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa n" 205, de 28 de junho de

1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll. 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Juliana Aguiar dos Santos, ponto nll.13.080, do cargo
de Assistente Técnico de Comissão Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce na Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Co
missões Permanentes, do Departamento de Comis
sões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q., item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nQ. 205, de 28 de junho de
1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nQ.8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Marisa Alves Romão Pereira, ponto nQ. 12.823, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regional, da Coordenação de Comis
sões Permanentes, do Departamento de Comis
sões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. IlI., item I, all
nea a, do Ato da Mesa nQ. 205, de 28 de junho de
1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll. 8.112,- de 11 de dezembro de 1990,
Mércia Maria Granja de Albuquerque, ponto nQ.
13.620, do cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Lfder do Parti
do Social Liberal.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. IQ., item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nQ. 205, de 28 de junho de
1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nQ.8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Nelma Pereira de Araújo, ponto nQ.13.046, do car
go de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
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que exerce na Comissão da Amazõnia e de Desen
volvimento Regional, da Coordenação de Comis
sões Permanentes, do Departamento de Comis
sões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n1l 205, de 28 de junho de
1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n1l8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Ricardo Costa Santana, ponto nIl 13.138, do cargo
de Assistente Técnico Adjunto D, CNE-15, do Qu
adro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão da Amazônia e de Desenvol
vimento Regional, da 'Coordenação de Comis
sões Permanentes, do Departamento de Comis
sões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, Resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nIl8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Rosa luiza dos Santos, ponto nDo 13.245 do cargo
de Assistente Técn!co Adjunto B, CNE-11, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce Gabinete do Líder do Partido Comunista do
Brasil.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
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 dispensar, de acordo com o art. 35,
item J, da Lei nfl 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Daniel Boaventura Penchel, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Operador de Máquinas, Padrão 30, ponto nO
5.221, da função comissionada de Assistente de Gabi
nete, FC-OS do Quadro de Pessoal da Cêmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Par
tido dos Trabalhadores, a partir de 3 de abril do cor
rente ano..

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1J1., item I,
alínea a, do Ato da Mesa n0205, de 28 de junho de
1990, e o art. 60 da Lei nJ1.8.112, de 11 de dezembro
de 1990, Resolve nomear, na forma do art. 911 cita
da, Claudio Renato Kuck para exercer, na Comis
são da Amazônia e de Desenvolvimento Regional,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputados, transformado pelo
art. 4J1. do Ato da Mesa nD.4, de 20 de fevereiro de
1991, combinado com o parágrafo único do art. 111

do Ato da Mesa nO 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nD. 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 60 da Lei nDo 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, Resolve nomear, na forma do art. 9D. citada,
Frederico Torres da Silva para exercer, na ~omissão

da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, da Co
ordenação de Comissões Permanentes, do Departa
mento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo art. 4D. do Ato da
Mesa nD57, de 26 de março de 1997, combinado com
o parágrafo único do art. 1D do Ato da Mesa nD 1, de 24
de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1D, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 60 da Lei nD 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, Resolve nomear, na forma do art. 9° citada,
Jaime Sautchuck para exercer, na Comissão da Ama
zônia e de Desenvolvimento Regional, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, o cargo de Assistente Técnico Adjunto
B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 4D. do Ato da Mesa
nD.57, de 26 de março de 1997, combinado com o pará-
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grafo único do art. 111 do Ato da Mesa n1l 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Camara dos Deputados, 12 de abril de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Camara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
aHnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 60 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, Resolve nomear, na forma do art. 92 citada,
José Reinaldo dos Santos Carvalho Filho para exer
cer,no Gabinete do Líder do Partido Comunista do
Brasil, o cargo de Assistente Técnico Adjunto B,
CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo art. 22 do Ato da Mesa n2 2, de 24
de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
aHnea a do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item li, da
Lei nll 8.112, citada, MARCOS AUR~L10 VIDAL
AMARAL para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assessor Técni
co Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
nll 34, de 24 de fevereiro de 2ÓOO.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. Ill, item I, alínea a,
do Ato da Mesa n'205, de 28 de junho de 1990, e o art.
60 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
nomear, na forma do art. 92 item 11, da Lei n1l 8.112, cita
da, MARIA GORETTI ALVÉS DE SOUZA para exercer,
na Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi
onal, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 411 do
Ato da Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991, combina
do com o parágrafo único do art. 12 do Ato da Mesa n2 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuiçoes que lhe confere o art. Ill, item 1, alinea a,
do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de 1990, e o art.
62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve'
nomear, na forma do art. 92, item 11, da Lei n2 8.112, cita
da, MARISA ALVES ROMÃO PEREIRA para exercer,
na Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi
onal, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 411 do
Ato da Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991, combina
do com o parágrafo único do art. 12 do Ato da Mesa nll1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

5111. Legislatura - 211. Sessão Legislativa Ordinãria

Ata da 711. Reunião Ordinária realizada em 12
de abril de 2000

Aos doze dias do mês de abril de dois mil, às
dez horas e trinta e cinco minutos, no Plenário 1 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se or
dinariamente a Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, sob a Presidência do Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, estando presentes os Se
nhores Membros Titulares, Deputados Inaldo
Leitão, lédio Rosa, Ary Kara, Vice-Presidentes, Deputados
André Benassi, Antônio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Konder Reis, Augysto Farias, Ayrton Xerêz,
Bispo Rodrigues, Caio Riela, Cezar Schirmer, Ciro
Nogueira, Coriolano Sales, Darci Coelho, Edmar
Moreira, Eduardo Paes, Fernando Coruja, Fernan-
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do Gonçalves, Geovan Freitas, Geraldo Mag'=la,
Henrique Eduardo Alves, Ibrahim Abi-Ackel, Jaime
Martins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto .Batochio, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Luciano Biva,r, Marcelo Déda, Men
des Ribeiro Filho, Nair XaVier Lobo, Nelson Otoch,
Ney Lopes, Osmar Serráglio, Osvaldo Sobrinho, Ri
cardo Vianna, Ricardo Fiúza, Sérgio Miranda, Vi
cente Arruda, Vil mar ROlha, Waldir Pires, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros
Suplentes, Deputados Anivaldo Vale, Bispo Wan
derval, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado,
Cleonâncio Fonseca, Djalma Paes Dr. Benedito
Dias, Jair Bo/sonaro, João Henrique, José Ronal
do, Júlio Delgado, Luís Barbosa, Luiz Antônio Fle
ury, Maluly Neto, Marcus Vicente, Mauro Benevi
des, Nelo Rodolfo, Odflio Balbinotti, Pedro Irujo,
Pedro Novàis, Professor Luizinho, Rubens Furlan,
Themístocles Sampaio, Vic Pires Franco. Deixaram
de registrar suas presenças os Senhores Membros
Titulares, Deputados Freire Júnior, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães e Roland La
vigne. Os Deputados Gustavo Fruet, Custódio
Mattos e Wagner Salustiano compareceram à reu
nião como não membros. ABERTURA: Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertil a reunião, passando ao exame da Ata da
Sexta Reunião Ordinária, realizada no dia onze do
corrente mês. A requerimento do Deputado Inaldo
Leitão, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi
dade a Ata. EXPEDIENTE: O Deputado Fernando
Coruja apresentou requerimento de Audiência Públi
ca, para que fossem convidados o Sr. Emílio Caraz
zai, Presidente da Caixa Econômica Federal, o Sr.
Ovídio Antônio de Ângeles, Secretário "Especial de
Desenvolvimento Urbano, e a Srll Evaniza Lopes
Rodrigues e o Sr. Nelson Saule Júnior, da União
Nacional por Moradia Popular, a comparecer a
esta Comissão para debater a respeito do Projeto
de Lei n.l!. 2.710, de 1992, que "cria o Fundo Nacio
nal de Moradia Popular - FNMP e oConselho Na
cional de Moradia Popular - CNMP. e dá outras
providências". O Deputaq,o Geovan Freitas para
benizou o Deputado Fernando Coruja pela iniciati
va, tendo em vista a relevância da matéria para o
povo brasileiro. Em votação, foi aprovado por una
nimidade o requerimel'1to. O Senhor Presidente
comprometeu-se a marcpr para a data mais próxi
ma possível a realização da aludida Audiência PÚ
blica. ORDEM DO DIA: O Deputado Sérgio Miranda
empreendeu ato de desagravo público, em razão de

matéria publicadà pelo jornal O Estado de S. Paulo,
no dia dez do mês em curso, por meio da qual o Sr.
Presidente havia sido acusado de esquivar-se de ma
nifestar opinião sobre o Projeto de Lei nll. 621/99 e so
bre o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
aprovado no Senado Federal, além de treze deputa
dos terem sido acusados de legislar em causa pró
pria. O Deputado Sérgio Miranda afirmou que O Se
nhor Presidente havia-se portado como um magistra
do, uma vez que, balizado ao Regimento Interno da
Casa, não emitia juízo de valor sobre matérias apreci
adas; que a matéria publicada pelo aludido periódico
pretendia ca4sar constrangimento e intimidação ao
Poder Legislativo e a esta Comissão; e que matérias
como aquela não serviam nem à política nem à Casa.
O Senhor Presidente agradeceu a manifestação de
solidariedade aposta pelo Deputado Sérgio Miranda
e esclareceu que, na condição de Presidente da Co
missão, não poderia emitir opiniões próprií%s sobre as
proposições apreciadas. O Senhor Presidente acres
cen~u que os relevantes trabalhos reafizados"pelas
Comissões Técnicas da Casa não estavam gozando
de devida divulgação pela imprensa e que, em razão
disso, havia-se reunido com o Presidente Michel Te
mer e o Diretor-Geral da Casa, ocasião em que foi fir
mado o compromisso de informatizar-se todas as Co
missões Técnicas, com o fim de promover ampla pu
blicidade dos trabalhos nelas realizado~. 1)
PROJETO DE LEI NlI. 621/99 - do Poder Executivo

>I

(MSC nll. 486/99) - que "altera e acresce dispositivos
ao Decreto-Lei n1l2.848, de 7 de dezembro de 1940
Código Penal, à Lei nll.1.079, de 10 de abril de 1950, e
ao Decreto-Lei nll 201, de 27 de fevereiro de 1967, e
dá outras providências". Relator: Deputado Nelson
Otoch. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de, técnica legislat1va e, no mérito, pera aprova
ção, nos termos do Substitutivo. Foi concedida vis
ta conjunta aos Deputados André Benassi, Fer
nando Coruja e Darci Coelho, no dia dezenove de
janeiro do ano em cu'rso. Os Deputados Sérgio Mi
randa, José Antdnio Almeida, José Genoíno, Antô
nio Carlos Biscaia, José Dirceu, Marcelo Déda e
Waldir Pires apresentaram votos em separado, no

r quinto dia do corrente mês. Foi adiada a discus
são, por decisão do Senhor Presidente, no quinto
dia do mês em curso. Após proceder à leitura de
seu parecer reformulado, o Deputado Nelson
Otoch asseverou que a proposição discutida' não
era de interesse do Governo, mas da sociedade
brasileira: que, sem aprovação desta proposição, o
Projeto de Lei da Responsabilidade Fiscal tor
nar-se-ia inócuo; que o Jornal do Senado Federal
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havia publicado matéria em que diversos Senadores
Federais discorreram sobre a relevência e viabilidade
da proposição discutida; e que houve ampla aceita
ção de sua parte às sugestões apostas por diversos
Deputados ao Substitutivo anteriormente apresenta
do. Após o Senhor Presidente conceder a palavra ao
Deputado Sérgio Miranda, para que lesse a comple
mentação do voto em separado deste, o Deputado
Nelson Otoch apresentou questão de ordem, sob a
alegação de que votos em separado somente poderi
am ser apreciados após eventual rejeição do parecer
do Relator. O Deputado José Antônio manifestou-se
contrariamente à questão de ordem. O Senhor Presi
dente indeferiu a questao de ordem e informou que o
momento da discussão era o apropriado para apreci
ação de votos em separado, proporcionando os mei
os devidos à formação da convicção dos membros da
Comissão. Em seguida, os Deputados Sérgio Miran
da e José Genoíno procederam à leitura de seus res
pectivos votos em separado, manifestando-se contra
riamente ao parecer do Relator. O Deputado Ricardo
Fiúza procedeu à leitura de seu voto em separado,
manifestando-se favoravelmente ao parecer do Rela
tor, com restrições. Em razão do início da Ordem do
Dia no Plenário da Casa, o Senhor Presidente sus
pendeu a reunião às onze horas e quarenta e seis mi
nutos, reiniciando-a às quatorze horas e trinta e oito
minutos. Os Deputados Inaldo Leitao, Luiz Antônio
Fleury, lédio Rosa e Cláudio Cajado manifestaram-se
favoravelmente ao parecer reformulado do Relator.
Os Deputados Custódio Mattos e Fernando Coruja
manifestaram-se favoravelmente ao aludido parecer,
com restriçOes. Os Deputados José Antônio, José
Genoíno, Ibrahim Abi-Ackel e José Roberto Batochio
manifestaram-se contrariamente ao parecer reformu
lado do Relator. O Deputado Nelson Otoch afirmou
que retiraria o disposto no art. 359, F, do substitutivo
apresentado, pretendendo inseri-lo no art. 50., IV, des
te. Em razão do retorno das atividades no Plenário da
Casa, o Senhor Presidente suspendeu a reunião
às dezesseis horas e dezesseis minutos. reinician
do-a às dezoito horas e trinta e quatro minutos. Os
Deputados José Antônio Almeida, Sérgio Miranda.
José Genoíno e Ibrahim Abi-Ackel encaminharam
o voto Não ao parecer do Relator. O Deputado Ale
xandre Cardoso discordou do tempo de um minu
to. concedido pelo Senhor Presidente, para o en
caminhamento de votação, sob a alegação de que
havia sido firmado entendimento pelo Presidente
da Casa de que, na condição de LIderes, os Depu
tados poderiam intervir a qualquer tempo, nao res
trito ao limite ora estabelecido pelo Presidente da

Comissão. O Senhor Presidente esclareceu que a
fase de discussão já havia sido encerrada e que,
em fase de votação, o procedimento adotado en
contrava fulcro no art. 192, § 2~, do Regimento
Interno. O Deputado Ricardo Fiúza encaminhou o
voto Sim. Em votação, foi aprovado o parecer re
formulado do Relator. O Deputado José Genoíno
apresentou pedido de verificação de votação. O
Senhor Presidente convidou o Deputado lédio
Rosa para proceder à chamada nominal. O Depu
tado José Genoíno anunciou que o Partido dos
Trabalhadores estava em obstrução. Feita a cha
mada nominal, votaram Sim os Senhores Deputa
dos André Benassi, Fernando Gonçalves, Inaldo
Leitão, Jutahy Júnior, Léo Alcêntara, Nelson
Otoch, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente Arruda, Ze
naldo Coutinho, Coriolano Sales, Geovan Freitas,
lédio Rosa, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serráglio,
Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro
Nogueira, Darci Coelho, Ney Lopes. Ricardo Fiú
za. Ary Kara, Augusto Farias, Fernando Coruja,
Luciano Bivar, Anivaldo Vale, Bonifácio de Andra
da, Luiz AntOnio Fleury, Marcus Vicente, Themís
tocles Sampaio e Maluly Netto. Votaram Não os
Senhores Deputados AntOnio Carlos Biscaia, Ge
raldo Magela, José Genoíno, Marcelo Déda, Ibra
him Abi-Ackel, Osvaldo Sobrinho, José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda e Jair Bolsonaro. Encer
rada a votação, foram apurados trinta e nove vo
tos. tendo sido trinta favoráveis e nove contrários.
O Senhor Presidente proclamou o resultado, de
clarando aprovado o parecer reformulado do Rela
tor. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente encerrou a presente reu
nião às dezenove horas e dezessete minutos, con
vocando outra para a próxima quinta-feira, às dez
horas. E, para constar. eu, Damaci Pires de Miran
da, Secretária-Substituta, lavrei a presente Ata,
que, depois de aprovada será assinada pelo Se
nhor Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Ro
naldo Cezar Coelho.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

511 Legislatura - P Sessão Legislativa

Ata da Quarta Reunião (Ordinária) realizada
em 12 de abril de 2000
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As 10 horas e 30 minutos do dia doze de abril de
dois mil, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tri
butação, no Plenário n.ll4 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência do seu titular,
Deputado Manoel Castro, presentes os seguintes
Senhores Deputados: Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Cus
tódio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Ro
drigo Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Veda
Crusius, Antônio José Mota, Edinho Bez, José
Aleksandro, José Priante, Milton Monti, Pedro No
vais, Jorge Khoury, José Ronaldo, Roberto Brant,
Carlito Merss, João Paulo, José Pimentel, Ricardo
Berzoini, Fetter Júnior, Wanderley Martins, Dr. Evi
lásio, Marcos Cintra e Pedro Eugênio (Titulares);
Anivaldo Vale, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Anto
nio do Valle, Coriolano Sales, Francisco Garcia,
Nice lobão, Antonio Palocci, Herculano Anghinetti,
Luiz Carlos Heinze e Lincoln Portela (Suplentes). Dei
xaram de registrar suas presenças os Deputados
Germano Rigotto, Deusdeth Pantoja, Lael Varella,
Mussa Demes, Enivaldo Ribeiro e Iberê Ferreira. Ha
vendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos. Foi aprovada, unanimemente, a
Ata da 311 reunião. EXPEDIENTE: A seguir, levou ao
conhecimento da Comissão a Distribuição nll 4 e a
Redistribuição nll 2, efetuadas em 7 de abril. Fez um
relato das atividades da Subcomissão Especial que
trata dos juros bancários, prorrogada por 90 dias, in
formando que os seus membros reuniram-se, no dia
14 de março passado, com o presidente e diretores
do Banco Central do Brasil. No dia 21 de março, com
o presidente da FebrabaQ e com a diretoria da Fede
ração 00- Comércio do,Estado de São Paulo. Comunicou
que estavam agendadas para esta semana audiências ex
temas com a diretoria da CNI, do Bradesco, do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Real. A te
dos os inte~ocutores, foi solici1ada urna avaliação preliminar
a respeito da implantação das 21 medidas anunciadas pelo
Banco central, em 14 de outubro de 1999, visando à redu
ção das taxas de juros praticadas pelo Sistema Financeiro
Nacional no mercado interno. Acrescentou que, após serem
ouvidas as entidades representativas dos diversos setores
da economia e da sociedade, a respeito da ques1ão, seriam
iniciadas discussões internas, no âmbito da Subcomissão,
para, em seguida, ser proposta a realização de um seminá
rio destinado a debaterpublicamente a matéria. Após, oPre
sidente anunci<1,O que a reuniao havia sido convocada
para uma tomada de posição dos membros sobre
os projetos quê Jramitam na Comissão, desde o
ano passado, trà't?ndo da concessão de isenção
de IPI e da criação 'de áreas de livre comércio. Dis-

se que entendia ser necessária uniformidade no tratamento
desses projetos, lembrando que praticamente todos os que
já continham pareceres concluíam pela inadequação finan
ceira eorçamentária. Manifestaram-sea respeito os Deputa
dos Pedro Eugênio, Fetter Júnior, Silvio Torres, Jorge
Khoury, Max Rosenmann, José Priante, Mi~on Menti, José
Militão e Antonio Kandir. Em virtude do início da Ordem do
Dia da sessão Extraordinária da Câmara, a reunião foi sus
pensa, ficando para a semana seguinte o posicionamento
que a Comissão deverá adotar ao deliberar a respeito des
sas matérias. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar o Presidente encerrou os trabalhos às 11 horas e 40
minutos. E, para constar, eu Maria Linda Magalhães, Secre
tária, lavrei a presente Ata que, depois de lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à
publicaçao no Diário da Câmara dos Deputados. Deputa
do Manoel Castro, Presidente.

Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao substitutivo do senado federal à
proposta de emenda à constituição nO
472-d, de 1997, do senado federal, que "al
tera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da
Constituição Federai e dá outras providên
cias". (regulamen- tação de medidas provi
sórias).

Ata da Oitava Reunião, realizada em
12-4·2000.

Aos doze dias do mês de abril de dois mil, 13S

quinze horas e trinta ecinco minutos, no Plenário 8 do
Anexo 11 da Cãmã-ra dos Deputados, em Brasflia - DF,
reuniram~se, ordinariamente, sob a presidência do
Deputado Arwaldo Vale, 1.ll Vice-Presidente, no exer
cício da presidência, os Deputados membros da Co
missão Especial Destinada a Proferir Parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emem
da à Constituição nIl 472-D, de 1997, do Senado Fe
deral, que "Altera Dispositivos dos Artigos 48, 62 e 84
da Constituição Federal e dá outras providências".
Compareceram os Deputados Eduardo Seabra,
Gerson Peres, Joao Paulo, José Machado, José
Pimentel, Mauro Benevides, Nelson Meurer, Ro
berto Brant, Ronaldo Caiado, Vic Pires Franco e
Veda Crusius, titulares; Costa Ferreira, Fernando
Coruja, José Genoíno, Josué Bengtson, Júlio Del
gado, Luiz Carlos Hauly e Professor Luizinho, su
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Affonso Camargo, Almeida de Jesus, Antonio
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Carlos Pannunzio, Armando Monteiro, Babá, Car
los Dunga, Eber Silva, Fernando Gabeira, Fer
nando Gonçalves, FrancistOnio Pinto, José Anto
nio Almeida, José Ronaldo, Nelson Otoch, Osmar
Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Ricar
do Ferraço, Ricardo Izar, Romel Anizio e Silvio
Torres. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente reunião.
Com a palavra, o Deputado José Genoíno sugeriu
adiar a discussão para depois da Semana Santa,
objetivando o seu início com a presença da maio
ria dos membros da Comissão. Em seguida, o Se
nhor Presidente concedeu a palavra aos Deputa
dos Roberto Brant e Mauro Benevides para decli
narem suas opiniões sobre a proposta do Deputa
do José Genoíno, o que foi um consenso de todos.
ATA: Distribuída em cópias, foi sugerida a dispen
sa de sua leitura pelo Deputado José Genoíno. A
Ata foi aprovada sem restrições. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reu
nião às quinze horas e quarenta e cinco minutos,
antes convocando a próxima a realizar-se no dia
25-4 para apreciação do Parecer do Relator. O in
teiro teor da reunião foi gravado e as notas taqui
gráficas, após decodificadas farão parte integran
te desta Ata. E, para constar, eu Mario Drausio
Coutinho, Secretário, lavrei a presente Ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e irá à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos desta Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à PEC n2 472-D/97.

o SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, ouvindo as considerações dos meus colegas
de bancada - razão pela qual estou assinando esta
proposta - e o nosso companheiro, Deputado José
Machado, que tem sido muito ponderado na busca de
entendimento, apresento a V. Ex8 e ao Relator uma
proposta de procedimento, para que possamos nos
entender nesta Comissão.

A reunião da Comissão de hoje está esvaziada
porque temos Ordem do Dia no plenário; a Comissão
que analisa o subteto; a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, com a Lei de Responsabilida
de Fiscal.

Para nós, da Oposição, seria muito ruim co
meçar o debate com o plenário vazio. Vamos falar
somente para nós mesmos. Nem a maioria do Go
verno que pertence a esta Comissão encontra-se
presente, somente alguns companheiros da base
do Governo.

Para que não entremos na linha de obstrução
V.Exa sabe que podemos fazê-lo, através de requeri
mentos etc-, proponho, depois de ouvido o Relator,
um acordo de procedimento. Faremos a discussão
dessa matéria num dia previamente definido, de pre
ferência logo após a Semana Santa, com o compro
misso da presença da maioria dos membros da Co
missão. Usaríamos o tempo para discutir a matéria.
Portanto, não obstruiríamos essa discussão e vota
ríamos, ~ muito ruim fazer de conta que estamos dis
cutindo, porque, se a discussão começar hoje - é
isso o que vamos fazer, pois vamos discutir para pre
encher o prazo regimental de encerramento da dis
cussão-, a votação ficaria, então, para um outro dia,
sendo que muitos Deputados não participaram da
discussão. Queremos fazer o debate com a maioria
dos membros da Comissão.

Portanto, Sr. Presidente, na minha opinião, para
que nos entendamos, poderíamos fazer uma propos
ta de encaminhamento desse tipo. Marcaríamos uma
discussão com a maioria dos membros da Comissão.
Queremos debater nossas propostas e divergências,
até porque já entregamos o voto em separado. Faría
mos o debate e votaríamos a matéria, dentro desse
prazo que não seria apenas para constar, como se ini
ciarmos hoje a discussão. Esta reunião seria para
contar prazo. Os Deputados José Machado, Profes
sor Luizinho, os companheiros que aqui se encon
tram e eu vamos nos pronunciar e encerrar a discus
são. Faremos, então, um esforço de mobilização so
mente para votar o substitutivo do Relator. Com exce
ção dos Deputados da base do Governo - que têm
acompanhado essa discussão, assim como os que
estão aqui presentes -, virão alguns para votar a
ma,téria sem ter participado do debate na fase de dis
cussão da proposta.
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Portanto, gostaria de ouvir o Sr. Relator, até
porque meu companheiro, Deputado José Machado,
tem-se esforçado para que façamos um debate sem
tensão sobre essa matéria na Comissão.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Com a palavra o Relator, Deputado Roberto Brant

o SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Bem,
obviamente o Plenário é soberano nessa matéria, e
as ponderações do Deputado José Genoíno fazem
sentido. É absolutamente desejável que todos os
membros da Comissão tomem conhecimento dos ter
mos do debate. Não se trata de um projeto ligado a
circunstâncias políticas, mas ligado à construção ins
titucional, destinado a prover o Pais de uma solução
permanente e de longo prazo para o problema da go
vernância.

Portanto, não tenho nada a opor.

De nossa parte, fizemos o máximo esforço para
mobilizar os Deputados, mas hoje é um dia excepcio
nal, porque a Presidência da Casa resolveu estabele
cer Ordem do Dia de manhã e à tarde. Temos de nos
render às circunstâncias.

De modo que estou inteiramente de acordo
com a proposta do Deputado José Genofno. Farfa
mos a discussão e a votação numa sessão única.
Embora seja um Deputado da base do Governo, na
medida em que fui encarregado de produzir um re
latório sobre essa questão, meu interesse é que
isso seja incorporado à Constituição brasileira.
Mais ou tanto quanto V.Exas., rejeito e repudio o
regime atual de edição e votação das medidas pro
visórias. No meu entendimento, a sociedade espe
ra do Congresso Nacional uma solução. E espero
que essa solução seja encontrada o mais rapida
mente possível, e que possa ser terça-feira ou
quarta-feira após a Semana Santa, já que na próxi
ma semana também não teremos a mobilização
necessária, infelizmente.

Terça-feira de manhã seria viável?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Sr. Relator, terça-feira à tarde. Trata-se de uma
questão regimental. O problema é que terça-feira e
quarta-feira pela manhã temos muitas Comissões or
dinárias. Terça-feira ou quarta-feira à tarde deve ser,

talvez, o melhor momento - terça-feira, de preferên
cia. O compromisso seria o de, na terça-feira, após a
Semana Santa, sentarmos, debatermos e votarmos.
Seria isso.

o SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Presidente, se o nobre Relator já expressou o seu as
sentimento para que a proposta do Deputado José
Genoíno seja aceita, permita-me expressar minha
adesão a essa proposta, ainda mais porque, no meu
entendimento, esta Comissão trabalhou tão infatiga
velmente quanto pôde nas audiências públicas que
aqui foram levadas a efeito, quando trouxemos juris
tas eminentes como Bernardo Cabral, uma convoca
ção por mim sugerida e aceita indiscrepantemente
pelo Plenário; o Professor Celso Bandeira de Melo; e
o Ministro Nelson JobIm, que fez uma retrospectiva
de toda a história do instituto da medida provisória no
Direito Constitucional brasileiro, desde quando, em 5
de outubro de 1988, passamos a adotá-Ia no capítulo
do processo legislativo brasileiro.

Portanto, nossa manifestação é de concordân
cia à proposta do Deputado José Genoíno, já com a
chancela do próprio Relator, Deputado Roberto
Brant.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuída
cópia da Ata da reunião anterior desta Comissão
Especial. Assim, indago ao Plenário se há necessida
de da leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Não, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Em discussão a Ata. Não havendo quem queíra dis
cuti-Ia, coloco-a em votação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovada.

Já que houve o acordo para o adiamento da dis
cussão e da votação, convocamos nova reunião para
a terça-feira após a Semana Santa, às 14h30min.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos da presente reunião da Comissão Especial so-
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bre Regulamentação de Medidas Provisórias - PEC
nll. 472-0/97.

Está encerrada a reunião.

PARECERES

*PROJETO DE lEI
N° 1.759-C, DE 1989

(Do Sr. Floriceno Paixão)

Suprime a exigência de idade para a aposenta
doria nas entidades de previdência complementar,
tendo pareceres: Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa (Relator: Deputado Mendes Ribe
iro); da Comissão de Seguridade Social e Família,
nela aprovação (Relator: Deputado Adhemar de Bar-
os Filho); e da Comissão de Finanças e Tributação,

.leia aprovação, com emenda (Relator: Deputado
í=ernando Bezerra Coelho). Pareceres à Emenda de
Plenário n'1, de 1993: da Comissão de Segurida
de Social e Família, pela aprovação, contra os vo
tos dos Deputados Jair Soares, José Coimbra,
Ursicino Queiroz, Rubens Cosae, Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa, Osmânio Pereira, Moacir
Andrade, Eduardo Jorge, José Augusto, Cidinha
Campos, Luiz Buaiz, Nilton Baiano, Luiz Piauhyli
no e José Pimentel (Relator: Deputado Olavo Ca
lheiros); da Comissão de Finanças e Tributação,
pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição, contra o voto em separado do Deputado
Basílio Villani (Relator: Deputado Vânio dos San
tos); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos Deputa
dos Marconi Perillo e Jorge Wilson Relator: Depu
tado Jair Soares). Pareceres à Emenda de Plená
rio nll. 1, de 1998 (Reabertura de Discussão): da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (Relator: Deputado Antônio Palocci);
da Comissão de Finanças e Tributação, pela não
implicação da matéria com aumento ou diminui
ção da receita ou da despesa públicas, não caben-

do pronunciamento quanto à adequação financei
ra e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Deputado José Pimentel); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com subemenda (Relator: Deputado Inaldo Leí
tão).

(As Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação)

*projeto inicial publicado no OCO de 17-3-89
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••PARECER DA eoMlSSAO

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO

1

DlERDA AO PIOJE'.rO DE LEI .9 "S9-A/S9

Substitua-se o art. 19 pelo seguinte:

Art. 19 O art. 36 da Lei n9 6.435, de 1S de julho de
187'1 passa a vigorar com a seguinte Redação: 'o
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SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

- parecer do Relator à emenda de Plenário
- parecer da Comissão

VI- Parecer da
Comissão de Finanças e Tributação

- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado do Deputado Basilio Villani

VII - Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça

- parecer do Relator à emenda de Plenário
- parecer da Comissão

VIII- Emenda de Plenário
(Reabertura de Discussão)

IX - Parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família

- parecer do Relator à emenda de Plenário
- parecer da Comissão

X - Parecer da Comissão de
Finanças e Tributação

- parecer do Relator à emenda de Plenário
- parecer1da Comissão

XI- Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

- parecer do Relator à emenda de Plenário
- subemenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão subemenda adotada

pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO,
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I e 11- Relatório e Voto do Relator
Este projeto veda às entidades fechadas de pre

vidência privada fazer exigências que não constem
da legislação previdenciária oficial, para efeito de
aposentadoria não especial por tempo de serviço.

Quanto às preliminares de admissibilidade do
projeto em exame, nada a objetar. Foram obedecidos
os princípios constitucionais quanto à competência
legislativa da União (art. 22), ao poder de iniciativa
(art. 61, caput) e às atribuições do Congresso (art.
48, caput).

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa deste Projeto de lei
nU 1.759/89.

Sala da Comissêo, 13 de setembro de 1989.
Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

"Art. 36 As entidades fechadas serão
reguladas pela Legislação Geral e pela
Legislação da Previdência e Assistência Soci
al, no que lhes for aplicável, e, em especial,
pelas disposições da presente lei, atendidos
os critérios e condições constantes dos seus
planos de benefícios, devidamente aprovados
pelo Ministério da Previdência Social".

Art. 22 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3g Revogam-se as disposições em
contrário.

Genebaldo Correia.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfllA

I - Relatório

Apresentado pelo Deputado Floriceno Paixão, o
Projeto de Lei nll. 1.759-A/89, visa dar nova redação
ao artigo 36 da Lei de nll. 6.435 de 15 de julho de 1977,
que dispõe sobre as entidades de previdência priva
da. O objetivo do autor da proposição é o de vedar a
tais entidades a fixação de parâmetros que não cons
tem da legislação previdenciária oficial, no que con
cerne à aposentadoria por tem po de serviço.

O projeto de lei em questão obteve a aprovação
unânime das Comissões Temáticas nas quais foi
apreciado, tanto em seus aspectos de constitucionali
dade, juridicidade e de técnica legislativa, como em
seu mérito e adequação financeira. A Proposição re··
torna a este órgão técnico para apreciação da emen
da apresentada em plenário pelo ilustre Deputado
Genebaldo Correia.

A emenda em questão propõe uma redação altero
nativa ao já citado artigo 36 da Lei nll. 6.435n7. Ele pro
põe que permaneça inalterada a parte inicial do artigo
mencionado, sendo, porém, acrescentados ao mesmo,
novos requisitos a serem cumpridas pelas entidades d=
previdência privada. Neste sentido fica estabelecida a
necessidade da aprovação dos planos privados de be
nefrcios pelo Ministério da Previdência Social.

11 - Voto do Relator

Ao longo deste tempo de apreciação do projeto
de lei em questão, diversos encontros de trabalhado
res e de participantes dos planos foram realizados.
Vários colegas parlamentares, entre eles o ilustre De
putado Haroldo Lima, também autor de projeto seme
lhante, opinaram sobre a questão, demonstrando o
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interesse que a tema desperta na sociedade e nesta
Casa.

O objetivo deste projeto é extinguir o limite de
idade dos planos de previdência complementar. O ar
tigo 36 da Lei de nll 6.435 é muito genérico. A emenda
do ilustre Deputado Genebaldo Correia tem o mérito
de ser uma redação alternativa que corrigirá as imper
feições da redação anterior. Ela obriga os planos a re
correrem ao crivo do Ministério da Previdência Social.
Isto fará com que os planos elaborem cuidadosamen
te as alterações dos limites de idade, devendo respe
itar a saúde financeira destas instituições, na medida
em que os cálculos atuariais, base para determinar o
valor e o tempo mrnimo de contribuição de cada pia
no, deverão merecer a fiscalização do Ministério já
mencionado.

Pelo exposto, votamos favoravelmente à emen
da oferecida em plenário ao Projeto de Lei nll 1.759-A,
de 1989.

Sala da Comissão, 27 e março de 1995. - Depu
tado Olavo Calheiros.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
sua reunião ordinária realizada hojeopinou pela apro
vação da emenda oferecida em plenário ao Projeto
de Lei nll 1.759-A, de 1989, contra os votos dos se
guintes Senhores Deputados: Jair Soares, José Co
imbra, Ursicino Queiroz, Rubens Cosac, Carlos Mos
coni, Eduardo Barbosa, Osmânio Pereira, Moacir
Andrade, Eduardo Jorge, José Augusto, Cidinha
Campos, Luiz Buaiz, Nilton Baiano, Luiz Piauhylino e
José Pimentel, nos termos do parecer do relator, De
putado Olavo Calheiros. Abstiveram-se de votar os
Deputados José Pinotti e Humberto Costa

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Jefferson, Presidente; Mauri Sérgio e Sebas
tião Madeira, Vice-Presidentes; Alexandre Ceranto,
Carlos Magno, Ceci Cunha, Fernando Gonçalves,
Jair Soares, José Coimbra, Ursicino Queiroz, Chicêo
Brlgido, Elcione Barbalho, José Pinotti, Rita Camata,
Rubens Cosac, Saraiva Felipe, Elias Murad, Carlos
Mosconi Eduardo Barbosa, Osmânio Pereira, Tuga
Angerami, Faria de Sá, Célia Mendes, Moacir Andra
de, Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Augusto,
B. Sá, Jofran Frejat, José Unhares, Cidinha Campos,
Luiz Buaiz, Nilton Baiano, Luiz Piauhylino, Antonio
Joaquim Araújo, Fátima Pelaes, Remi Trinta, Fernan
do Zuppo e Agnelo Queiroz.

Sala da comissão, 5 de abril de 1995. - Deputa- ,
Roberto Jefferson, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PARECER VENCEDOR

I e 11 - Relatório e Voto do Relator

Na reunião ordinária desta Comissão, realizada
no dia 17 de junho do corrente ano, foi rejeitado o pa
recer do relator primitivo, nobre Deputado Basilio ViI
lani, oportunidade em que fomos designados para
elaborar o parecer vencedor, em obediência ao dis
posto no art. 57, XII, do Regimento Interno.

Preliminarmente, queremos dizer que concor
damos inteiramente com aquele ilustre parlamentar
quando concluiu que a matéria objeto da emenda sob
exame não carrega implicações, diretas ou indiretas,
sobre receitas ou despesas da União, descabendo,
pois, exame de sua adequação financeira e orçamen
tária.

No mérito, todavia, não podemos acompanhar o
voto no sentido de aprovar a Emenda de Plenário ao
Projeto de Lei nll 1.759-A, de 1989.

Em verdade, o que se pretende com o referido
projeto de lei, além de restabelecer os preceitos conti
dos na Lei Ordinária da Previdência, é possibilitar aos
associados dos planos de previdência complementar
a extinção da discriminação que existe entre os asso
ciados desses planos, pois a exigência do limite dos
55 anos de idade para usufruir do benefrcio comple
mentar recai somente sobre os associados ingressa
dos no sistema após 23 de janeiro de 1978. Essa é a
distorção que hoje prejudica a grande maioria dos tra
balhadores associados às entidades de previdência
complementar.

Os trabalhadores que se encontram nessas
condições são obrigados a permanecerem em servi
ço, mesmo após terem cumprido as exigências para
aposentadoria na previdência oficial.

Para fazer jus ao beneficio complementar o tra
balhador, antes, tem que se habilitar ao beneficio da
previdência oficial. Isso dado o entendimento sobre a
Lei nll 6.435n7 pelo caráter complementar à previ
dência oficial que se revestem os benefrcios pagos
pelas entidades de previdência complementar.

Ao se propor a supressão da exigência da idade
mlnima de 55 anos para usufruto do beneficio com
plementar, em verdade abrimos caminho para que os
trabalhadores participantes das entidades de previ
dência complementar, sem a participação de suas
empresas, possam rever cálculos atuariais e ratear
possrveis reservas em seus planos de benefrcios,
adequando~os assim, aos novos parâmetros propos-
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tos neste projeto de lei. Isso é perfeitamente possível
dada a concepção do sistema, que é mutualista.

As normas da previdência complementar de
vem se ajustar ao que preceitua a legislação da previ
dência geral, sob pena de se verificarem abusos de
toda sorte, que venham a comprometer a própria frui
ção do beneficio. Na situação preconizada pela
emenda de plenário sob exame, a entidade de previ
dência complementar poderia exigir um tempo de ser
viço superior a trinta e cinco anos, por exemplo, enco
brindo, assim, ineficiências de administração do pia
no, ou mesmo, o custo decorrente de elevadas taxas
de administração.

Avista do exposto, concluímos que a Emenda
de Plenário ao Projeto de Lei n1l 1.759-A, de 1989, não
importa, direta ou indiretamente, em aumento ou di
minuição da receita ou da despesa da União; no méri
to, votamos pela sua rejeição.

Sala da Comissão 17 de junho de 1998. - Vânia
dos Santos, Relator designado.

I

11I -, Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen
to quanto à adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição da emenda oferecida em ple
nário ao Projeto de Lei nIl 1.759-A/89, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Vânio dos Santos
contra o voto em separado do Deputado Basrlio Villa
ni.

Estiverem presentes os Senhores Deputados
Germano Rigotto, Presidente; Neif Jabur, Fetter Júni
or e Júlio César, Vice-Presidentes; Augusto Viveiros,
Manoel Castro, Messias Gois, Saulo Queiroz, Arnal
do Madeira, Luiz Carlos Hauly, Max Rosemmann, Ro
berto Brant, Silvio Torres, Veda Crusius, Edinho Bez,
Hermes Parcianello, Pedro Novais, Delfim Netto, Fer
nando Ribas Carli, Firmo de Castro, Vânia dos San
tos, Zaire Rezende, José Augusto, José Carlos Viei
ra, Magno Bacelar, Felipe Mendes e Maria Conceição
Tavares.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1998. - De
putado Germano Rigotto, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO BASiLIO VILLANI

I - Relatório

Indo a Plenário o Projeto de Lei nll 1.759-A, de
1989, que "Suprime a exigência de idade para apo-

sentadoria nas entidades de previdência complemen
tar", já aprovado por esta Comissão em 1990, rece
beu emenda, de autoria do nobre Deputado Genebal
do Correia, que, ao dar nova redação ao art. 36 da Lei
n1l6.435, de 15 de julho de 1977, procura restabelecer
a situação vigente, ou seja, permitir que sejam adota
dos critérios diferenciados dos da Previdência Social
oficial, para a concessão de aposentadoria por tempo
de serviço. Dessa forma, por exemplo, a exigência de
idade mínima de 55 anos para a aposentadoria,
quando concedida por entidades fechadas de previ
dência privada, continua mantida.

A emenda foi encaminhada a esta Comissão de
Finanças e Tributação para manifestar-se sobre os
aspectos de sua competência, tendo sido distribuída,
em 17-3-94, ao Relator, Deputado Pedro Tássio; em
8-3-95, ao Relator, Deputado Mussa Demes; redistri
buída, em 15-4-97, ao Relator, Deputado Luiz Braga;
e a esta relatoria em 13-4-98

É o relatório.

11- Voto

Preliminarmente, cabe destacar que a matéria
objeto desta emenda, alteração do art. 111 do Projeto
de Lei n1l 1.759-A, de 1989, não importa direta ou indi
retamente em aumento ou diminuição da receita ou
da despesa da União.

Com relação ao mérito, é de se observar que as
entidades de previdência privada, no caso fechadas,
definem as contribuições e beneficios de seus partici
pantes tendo por base uma série de requisitos técni
co-atuariais constantes nos regulamentos dos planos
e em nota técnica atuarial, que são aprovadas pela
Secretaria de Previdência Complementar, do Ministé
rio da Previdência e Assistência Social.

A preservação de tais requisitos, dentre os qua
is a fixação de uma idade mlnima de 55 anos para a
aposentadoria, que é exigência contratual prevista na
legislação em vigor, é de fundamental importância
para manter em equilíbrio o fluxo de entrada (contri
buições) e saída de recursos (benefícios), resguar
dando a solvência do plano de benefícios.

É de se acrescentar, inclusive, que os dirigentes
das entidades de previdência privada respondem ad
ministrativa, civil e penalmente pelos prejuízos que
possam causar aos participantes por infração às re
gras contratuais e normas que regulam as operações
de previdência privada. Avista do exposto, não ha
vendo implicações no aumento ou redução da receita
ou da despesa pública, não cabe manifestarmo-nos
sobre a adequação ou compatibilização orçamentária
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...,cl tinanceira e, no mérito, votamos pela aprovação
:ia presente emenda.

Saia ud Comissão, 29 de abril de 1998. - Depu~

tado Basilio Villani.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A matéria foi distribulda para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que deve pro~

nunciar'-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

A emenda visa alterar a parte final da proposta
original, que vedava a exigência de requisito não
constante da legislação previdenciária para a conces
são, pelas entidades fechadas de previdência, de
aposentadoria não especial por tempo de serviço.
Com a alteração, os planos de benefIcios, com ou
sem aqueles requisitos, deverão ser "devidamente
aprovados pelo Ministério da Previdência Social".

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade da
emenda, nada há a opor, uma vez que não se apre
sentam as situações de restrição dispostas no art. 63
da Constituição Federal.

Diante do exposto, votamos pela constituciona
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Proje
to de Lei nn 1.759-A, de 1989, e, no mérito, pela sua
aprovação.

Sala da ComisBao, 29 de março de 1995. - De
putado Jair Soares, Relator.

III - Parecer da Comissio

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputado Marconi Perillo e Jorge
Wilson, pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa da' emenda oferecida em Plen6rio ao
Projeto de Lei nA 1.759-A, de 1989, e nos termos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Magalhães, Presidente - Nestor Duarte e
Zuiaiê Cobra, Vice-Presidentes - Antonio Geraldo 
Benedito de lira - Bonifácio de Andrada - Cléudio
Cajado - Jair Siqueira - Ney Lopes - Paes landim 
Rodrigues Palma - Vicente Cascione - Ary Kara 
Edinho Araújo - Gilvan Freire - Ivandro Cunha Lima-

João Natal - Jorge Wilson - Almino Affonso - Danilo
de Castro - Régis de Oliveira - Vicente Arruda 
Adylson Motta - Gerson Peres - Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima - Prisco Viana - Hélio Bicudo - José Ge
noino - Marcelo Déda - Paulo Delgado - Marconi Pe
rillo - Talvane Albuquerque - Coriolano Sales - Mat
heus Schmidt - RoJand Lavigne - Alexandre Cardoso
- Nilson Gibson -ciro Nogueira -Jair Soares - Udson
Bandeira - Alberto Goldman - Elias Abrahão - Fer
nando Diniz e Alcione Athayde.

Sala da Comissão, 20 de abril de 1995. - Depu
tado Roberto Magalhães, Presidente.

EMENDA DE PLENÁRIO
(Reabertura de discussão)

PROJETO DE LEI ND.1759-B, DE 1989
EMENDA SUBSTITUTIVA N2 1

Dê-se ao art. /Q a seguinte redação:

Art. 111 O art. 36 da Lei n11 6.435/77, de 15 de ju
lho de 1977, passa avigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 As entidades fechadas serão reguladas
pela legislação geral e pela legislação de previdência
e assistência socia', no que lhes for aplicável e, em
especial, pelas disposições da presente lei, sem pre
juizo do atendimento dos requisitos e das condições
constantes dos seu planos de benetrcios, devidamen
te aprovados pelo Ministério da Previdência e Assis
tência Social, em consonância com a natureza e as
peculiaridades da atividade."

Justificação

O caráter complementar da previdência privada
fechada tem induzido a entendimentos falaciosos de
que o que vale para a previdência social estende-se
automaticamente à previdência privada, depondo
contra princlpios e práticas adotados universalmente
à luz do que recomenda a ciência atuarial.

No Brasil mesmo, esta realidade, enquanto ati
vidade regulamentada, evolui e se consolida há mais
de vinte anos, oferecendo experiências fabulosas de
cooperação entre: empregados e empregadores,
para viabilizar modelos confiáveis, sem finalidade lu
crativa, mas capazes de proporcionar segurança e
tranquilidade no futuro.

Esta cooperação com o Estado, em regime
contratual e facultativo, desenvolve-se mediante o
carreamento de contribuições, dimensionadas tecni
camente, para constituir o plano de custeio de um de
terminado plano de beneficios, a que o participante
adere recebendo, em contrapartida, cópia do estatuto
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e do regulamento de beneficios desta entidade, num
complexo de direitos e obrigações, em que estão en
volvidas ambas as partes.

O alinhamento absoluto entre a previdência
complementar e previdência social e, portanto, desar
razoado e utópico, o que o próprio legislador já reco
nheceu no passado ao admitir, expressamente, na re
dação original do art. 36, da Lei nll. 6.435/77, que a le
gislação geral e de previdência social prevalece, no
que for aplicável, vez que a experiência cabalmente
demonstra que estas sozinhas não satisfazem, preci
sando do socorro da legislação de previdência priva
da, para suprir todas as necessidades de regulação
na matéria.

Não obstante, convém fortalecer base contratu
al privada destes planos, coletivos, mas negociados e
avençados entre particulares, o que, contudo, não
deve prescindir da ação do Poder Público, através do
Ministério da Previdência e Assistência Social, como
elemento de balizamento, aperfeiçoamento e atuali
zação do processo.

Assim, encontra respaldo nas razões anterio
res, a apresentação desta emenda, sobretudo após a
reforma da Previdência, que deverá, de um lado, en
sejar lei complementar para tratar da previdência pri
vada neste novo contexto, e, do outro, reintroduz a
exigência da idade minima, que se justificando numa,
com muito mais consistência se dará na outra, onde
já existe este tratamento como praxe.

Por outro lado, não se poderia deixar para
apreciação e deliberação, sem uma alternativa mais
adequada, redações vagas e genéricas, do projeto
original e das emendas que se seguiram remetendo a
previdência privada fechada a um alto grau de sujei
ção e vinculação às regras da Previdência Social e,
ainda, lhe retirando a flexibilidade e o dinamismo de
que precisa para continuar competitiva frente à previ
dência privada aberta mesmo com o controle, o
acompanhamento e a normatização dos órgãos com
petentes, que se fez questão de manter, a exemplo da
emenda de Plenário e que esta nova emenda procura
aprimorar.

Neste sentido a ênfase, a natureza e as pecu
liaridades da atividade, a que os planos se subordina
rão, adicionalmente, na sua elaboração, sob o crivo
do Ministério da Previdência e Assistência Social,
cumpre papel fundamental.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1998. 
Deputado Adroaldo Streck.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

I - Relatório

O Projeto de Lei no 1.759-B, de 1989, de
autoria do Deputado Floriceno Paixão, altera o art. 36
da Lei nll. 6.435, de 15 de julho de 1977, para vedar a
exigência de limite de idade na concessão de apo
sentadoria pelas entidades fechadas de previdência
privada.

Esta proposição foi aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, no tocante à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
e nas Comissões de Seguridade Social e Família e de
Finanças e Tributação, com relação ao mérito, sendo
que nesta última com emenda substitutiva.

Quando da primeira apreciação em plená
rio, foi apresentada a Emenda nll 1, de autoria do De
putado Genebaldo Correia, que previa a necessidade
das eventuais modificações nos limites de idade se
rem aprovadas pelo Ministério da Previdência Social.

Também esta emenda obteve aprovação
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
e na Comissão de Seguridade Social e Familia, sen
do, no entanto, rejeitaqa, no mérito, na Comissão de
Finanças e Tributação, ao mesmo tempo em que teve
parecer pela sua não implicação em aumento ou re
dução de despesa ou receita da União

Retornando ao Plenário, foi apresentada nova
emenda ao referido projeto de lei pelo Deputado
Adroaldo Streck, para a qual fomos designados Rela
tor nesta Comissão.

A Emenda Substitutiva nll. 1 altera o art. 1ll do
Projeto de Lei nO 1 .759-8, de 1989, de tal sorte que a re
dação do art. 36 da Lei nll6.435, de 1977, passa a permi
tir a concessão de aposentadoria independentemente de
,limite de idade, embora sujeite a adoção desta medida
ao atendimento dos requisitos econdições dos planos de
beneficios das respectivas entidades fechadas de previ
dência privada e à aprovação pelo Ministério da Previ
dência e Assistência Social, em consonância com a na
turElza e as peculiaridades da atividade.

A matéria foi distribuida para a apreciação con
junta das Comissões de Seguridade Social e Familia,
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça
e de Redação, haja vista a aprovação de requerimen
to de urgência para este projeto de lei.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Inicialmente, gostariamos de enfatizar que as
atividades desempenhadas pelas entidades fecha
das de previdência privada embora complementares
às da Previdência Social, têm regras próprias e,
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principalmente, um plano de custeio e de benefícios
diferenciados, contratados entre empregados e em
pregadores, o que permite a fixação de limites de
idade diferenciados para efeito de aposentadoria ou
a sua completa eliminação sem que sejam feridos
os princípios da Previdência Social.

No tocante à Emenda Substitutiva nll i, seu
objetivo é, conforme justificação apresentada pelo
seu autor, fortalecer a base contratual privada dos
planos de benefícios oferecidos pelas patrocina
doras a seus respectivos empregados e, ao mes
mo tempo, assegurar ao Poder Público os meios
necessários para a fiscalização do sistema com
vistas a garantir o efetivo equilíbrio atuarial e fi
nanceiro do sistema e permitir, no futuro, o recebi
mento dos benefícios contratados pelos partici
pantes.

Com o objetivo, portanto, de assegurar o
equilíbrio entre as ações de caráter público e pri
vado deverá o Ministério da Previdência e Assis
tência Social, órgão encarregado da fiscalização
das entidades fechadas de Previdência Privada,
através de sua Secretaria de Previdência Comple
mentar, aprovar as alterações pretendidas por
aquelas entidades, levando-se em conta não s6 as
condições dos respectivos planos de benefícios
como também a natureza e a peculiaridade desta
atividade complementar à da Previdência Social.

Por último, é importante ressaltar que a Emenda
Constitucional n

Q

20 prevê que a regulamentação de
matéria relativa às entidades fechadas de Previdência
Privada deverá ficar a cargo de lei complementar e
não lei ordinária, o que se confronta com a forma da
proposição ora em análise. No entanto, como a análi
se da constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa é da competência da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, deixamos de nos pronunciar
a respeito deste assunto nesta Comissão.

Ante o exposto, votamos pela aprovação da
Emenda Substitutiva n/l i, de 1998.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Antonio Palocci - Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famllia, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela aprovação da Emenda de Plenário ao
Projeto de Lei n/l1.759-B, de 1989, nos termos do pa
recer do Relator, Deputado AntOnio Palocci.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro, Presidente; Jorge Alberto, Remi Trinta
e Celso Gíglio, Vice-Presidentes; Alcione Athayde, Lldia
Quinan, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Re
nildo Leal, Sérgio Carvalho, Vicente Caropreso, Eduardo
Seabra, Pedro Canedo, Ricarte de Freitas, Darcísio Pe
rondi, Euler Morais, Jorge Costa, Rita Camata, Saraiva
Felipe, Teté Bezerra, Confúcio Moura, Affonso Camargo,
Almerinda de Carvalho, Dr. Benedito Dias, José Carlos
Coutinho, Lavoisier Maia, Marcondes Gadelha, Ursicino
Queiroz, Costa Ferreira, Antonio Palocci, Dr. Rosinha,
Henrique Fontana, João Fassarella, Arlindo Chinaglia,
AntOnio Joaquim Araújo, Arnaldo Faria de Sá, José Li
nhares, Oliveira Filho, Serafim Venzon, Djalma Paes,
Jandira Feghali, Armando Abílio e Pedro Eugênio.

Sala da Comissão, em 12 de abril de 2000. 
Deputado Cleuber Carneiro - Presidente

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto original, que recebeu pareceres favo
ráveis das três Comissões para as quais foi distribu
ído, pretende proibir as entidades fechadas de pre
vidência privada de fazer exigências não incluídas
na legislação previdenciária pública. Numa primeira
etapa de discussão em plenário, foi apresentada
uma emenda com o objetivo de determinar que,
além de não fazer exigências alheias à legislação
previdenciária, os planos de benefícios das referidas
entidades fosse submetido à aprovação do Ministé
rio da Previdência, tendo a referida modificação re
cebido pareceres divergentes das Comissões.

Novamente levada ao plenário, mais uma
emenda foi apresentada a matéria, desta vez pre
vendo que a aprovação do Ministério da Previdência
se dê em consonância com a natureza e as peculiari
dades da atividade. O presente parecer deve ater-se
têo-somente a apreciação desta última modificação
proposta.

A matéria foi distribuida para a Comissão de
Seguridade Social e Família; para a Comissão de
Finanças e Tributação, que deve dar parecer quanto
à adequação financeira e orçamentária e quanto ao
mérito da proposta; e para a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

11 - Voto do Relator

Do ponto de vista de adequação financeira e
orçamentária, fica claro que a nova emenda de ple
nário em nada afeta as finanças públicas. Se o jul
gamento do Ministério da Previdência deve ou não
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levar em conta as peculiaridades de cada atividade
coberta pelos planos de previdência fechada, nada
disso provocará qualquer repercussão, positiva ou
negativa, nos recursos públicos, razão porque não
vemos motivo para nos pronunciarmos a respeito da
preliminar de adequação.

Quanto ao mérito, no entanto, devemos dizer
que a emenda enriquece o projeto original, porque
lhe dá flexibilidade de tratar desigualmente os desi
guais, um dos princípios mais básicos de justiça.
Não faz sentido que o Ministério da Previdência jul
gue um plano de benefícios direcionado, por exem
plo, à categoria dos professores a partir dos mesmo
critérios aplicáveis a profissões completamente dife
rentes, como as de metalúrgicos ou aeroviários.

A vista do exposto, não havendo implicação
orçamentária ou financeira, não cabe manifestar
mo-nos sobre ~ adequação ou compatibilidade orça
mentária ou financeira e, no mérito, votamos pela
aprovação da Emenda de Plenário ao Projeto de Lei
n2 1.759-B, de 1989.

Sala da Comissão, 31 de março de 1999. 
Deputado José Pimentel - Relator

111' - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira-e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação da
Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei
nl11 .759-B/89, nos termos do parecer do relator,
Deputado José Pimentel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Veda Crusius, Presidente; Max Rosenmann, Rodrigo
Maia e Armando Monteiro, Vice-Presidentes; Deus
deth Pantoja, Jorge Khoury, José Ronaldo, Manoel
Castro, Robson Tuma, Antonio Cambraia, Edinho
Bez, Milton Monti, Waldir Schmidt, Antonio Kandir,
Custódio Mattos, Manoel Salviano Nilo Coelho, Ro
berto Brant, Carlito Merss, José Pfmentel, Milton Te
mer, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Iberê Ferreira,
Odelmo Leão, Zê (ndio, Basilio Villani, Félíx Mendon
ça, Luiz Salomão, Evilásio Farias, Marcos Cintra,
Francisco Garcia, José Lourenço, Jurandil Juarez,
Luiz Carlos Hauly, João Pizzolatti, Júlio Redecker, (ris
Simões, Neuton Lima e Olímpio Pires.

Sala d~fComissão,em-14-cle abril de-1999. -oe
putada Veda, Crusius - Presidente

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei epigrafado busca vedar às enti
dades de previdência complementar o estabeleci
mento de requisito não constante da legislação previ
denciária pública, para efeito de concessão de apo
sentadoria por tempo de serviço, tendo sido aprovado
pelas três Comissões às quais foi distribuído.

Em Plenário, uma emenda foi apresentada vi
sando aditar ao Projeto de Lei a obrigatoriedade de
aprovação dos planos de beneficios das menciona
das entidades pelo Ministério da Previdência, tendo
recebido pareceres divergentes das Comissões com
petentes para sua análise.

Reaberta a discussão em turno único, outra
emenda, constante de f/. 15 dos autos, foi apresenta
da ao Projeto de Lei em tela, estabelecendo que a
aprovação pelo Ministério da Previdência e Assistên
cia Social deverá ocorrer em consonância com a na
tureza e as peculiaridades da atividade. Essa última
emenda foi distribufda a este Órgão Técnico e as Co
missões de Seguridade Social e Famflia, e de Finan
ças e Tributação para tramitação simultânea, em ra
zão de solicitação de urgência, nos termos do art. 155
do Regimento Interno.

Cabe, agora, a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação tão-somente a análise dos aspec
tos atinentes à constitucionalidade, jurídicidade e técni
ca legislativa da última emenda apresentada em Plená
rio, quando da reabertura de discussão da matéria

É o relatório.

" - Voto do Relator

Verifica-se que, ao conferir atribuição ao Mmi.3
tério da Previdência e Assistência Social, a Emenda
de Plenário ora sob exame fere o preceito insert:> na
letra e do inciso /I do § 1.2 do art 61 do Texto ConBtitu
cional, expresso nos seguintes termos:

"Art. 61 .

§ 111 São da iniciativa do Presidente da Repúbli
ca as leis que:

" - Disponham sobre:

e) criação, estruturação e atribuições
dos Minj~térios e órgãos da administração
pública." (destacamos)
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Tal inconstitucionalidade, contudo, pode, a nos
so ver, vir a ser escoimada, promovendo-se alteração
na Emenda para que reste claro que caberá ao Poder
Executivo conferir, ao órgão competente de sua es
trutura, a atribuição de aprovar os planos de benefici
os das entidades de previdência complementar.

Nessa linha, apresentamos Subemenda à
Emenda de Plenário em exame, que visa sanar a in
constitucionalidade apontada e também pretende
adequar a técnica legislativa da proposição à normati
va da Lei Complementar n!l95/98.

Pelas precedentes razões, manifestamos nosso
voto no sentido da constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa da Emenda de Plenário ora
sob o crivo deste Colegiado, com a Subemenda ora
apresentada.

Sala da Comissão, 17 de abril de 1999. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

SUBEMENDA À EMENDA DE PLENÁRIO N° 1

Dê-se ao art. 12 do projeto, na forma
da Emenda de Plenário nQ 1, a seguinte re
dação:

passa a vigorar com

"Art. 1Q O art. 36 da Lei nQ 6.435/77, de
15 de julho de 1977, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 36. As entidades fechadas serão
reguladas pela legislação geral e pela legis
lação de previdência e assistência social, no
que lhes for aplicável, e, em especial, pelas
disposições da presente Lei, sem prejuizo
do atendimento dos requisitos e das condi
ções constantes dos seus planos de benefI
cios, devidamente aprovados pelo órgão
competente do Poder Executivo, em conso
nância com a natureza e as peculiaridades
da atividade. (NR)"

Sala da Comissão, 18 de abril de 1999. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com subemenda, da Emenda
oferecida em Plenário ao Projeto de Lei nQ

1.759-B/89, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Carlos Aleluia - Presidente, José Roberto Bato
chio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antonio Car
los Konder Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Morei
ra Ferreira, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar
Rocha, Cezar Schirmer, Freire Junior, Mendes Ribei
ro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Jutahy Junior, Moroni
Torgan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Cou
tinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo
Magela, Marcelo Déda, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, Caio Riela, Luiz Antônio Fleury, Fernando
Coruja, Sérgio Miranda, Luciano Bivar, Átila Lins,
José Ronaldo, Gustavo Fruet, Henrique Eduardo
Alves, Themistocles Sampaio, João Leão e Roberto
Balestra.

Sala da Comissão, 25 de maio de 1999. - Depu
tado José Carlos Aleluia, Presidente.

SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se ao art. 12 da emenda a seguinte redação:

"Art. 1Q O art. 36 da Lei nQ 6.435/77, de
15 de julho de 1977, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 36 As entidades fechadas serão
reguladas pela legislação geral e pela legis
lação de previdência e assistência social, no
que lhes for aplicável, e, em especial, pelas
disposições da presente Lei, sem prejuizo
do atendimento dos requisitos e das condi
ções constantes dos seus planos de benefí
cios, devidamente aprovados pelo órgão
competente do Poder Executivo, em conso
nância com a natureza e as peculiaridades
da atividade. (NR)"

Sala da Comissão, 25 de maio de 1999. - Depu
tado José Carlos Aleluia, Presidente.

*PROJETO DE LEI
NlI. 2.733-8, DE 1997
(Do Sr. Airton Dipp)

Determina a obrigatoriedade de a embalagem e
o rótulo de bebida alcoólica conterem advertência so
bre a proibição de sua venda a menores de dezoito
anos; tendo pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Famllia, pela aprovação, com emenda (rela
tor: DEP. JOFRAN FREJAT); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da
emenda apresentada na Comissão e da emenda da
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Comissão de Seguridade Social e Família, com subs
titutivo (relator: DEP. GEOVAN FREITAS).

(As Comissões de Seguridade Social e Famflia;
e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
art. 24, li)
*Projefo inicial publicado no DCD de 22-2-97

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- emenda'apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas - 1999 -

parecer do Relator
• - substitutivo oferecido pelo Relator

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI
N2 2.733/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de março de 1997, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1997. Miriam
Maria Bragança Santos, Secretária.

PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA

I - Relatório

O Projeto de Lei n2 2.733, de 1997 intenta exibir
de forma ostensiva e em caracteres leglveis a adver
tência "venda proibida a menores de dezoito anosn

nas embalagens e rótulos das bebidas alcoólicas.
Para os efeitos previstos, considera bebida alcoólica
todo líquido .potável com qualquer teor alcoólico.

O projeto foi distribuído às Comissões de Segu
ridade Social e Família e de Constituição e Justiça e
de Redação. No prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas.

11 - Voto do Relator

A intenção do legislador é valiosa para proteger
e resguardar os jovens. O Estatuto da Criança e do
Adolescente proíbe a venda de bebidas alcoólicas
aos menores de dezoito anos. No entanto, vemos
constantemente esta Lei ser burlada, apesar de se
rem previstas penas para a infração.

O projeto em tela, ao incluir, em destaque, no ró
tulo ou embalagem de bebidas de qualquer teor al
coólico, a advertência de que sua venda a menores é
proibida, serve de alerta aos vendedores para que se
precavenham contra a prática de um delito. É impor
tante porque chama a atenção cada vez que se vende
bebida alcoólica. Esta venda não pode, de forma al
guma, ser feita de maneira automática, sob pena de
um menor estar sendo o comprador.

No entanto, como o projeto em apreço não pro
põe nenhum tipo de sanção para os que o infringirem,
corre-se o risco de não surtir o efeito pretendido. Su
gere-se, então, a aplicação de multa para o fabricante
e apreensão dos produtos que estiverem em desa
cordo com o proposto.

Acreditamos que somente desta maneira o que
se determina terá efetividade. Assim, somos pela
aprovação, no mérito, do Projeto de Lei nfi 2.733, de
1997, com a adoça0 de Emenda do Relator.

Sala da Comissão, de de 1997. - Deputado
Jofran Frejat, Relator.

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo 2.0.,
renumerando-se os demais:

"Art. 20. A infração ao disposto nesta Lei sujeita
rá a empresa produtora a multa e apreensão do pro
duto."

Sala da Comissão, de de 1997. - Deputado
Jofran Frejat, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente, com emenda o Projeto de Lei n.o.2.733/97, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Jofran Fre
jat.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vicente Arruda, Presidente; Tuga Angerami e Cláudio
Chaves. Vice-Presidentes; Ayres da Cunha, Carlos
Alberto Campista. Carlos Magno, Euler Ribeiro, Joni
val Lucas, Mauricio Najar, Ursicino Queiroz, Ademir
Cunha, Armando Abflio, Darcisio Perondi, Elcione
Barbalho, José Aldemir, José Pinotti, Lfdia Quinan,
Rita Camata, Saraiva Felipe, Teté Bezerra, Ceci Cu
nha, Dalila Fiqueiredo, Fátima Pelaes, Osmânio Pe
reira, Pimentel Gomes, Sebastião Madeira, Cidinha
Campos, Eduardo Jorge, Humberto Costa, Jandira
Feghali, José Augusto, Marta Suplicy, Serafim Ven
zon, Arnaldo Faria de Sá, Jair Soares, Jofran Frejat,
José Unhares, Nilton Baiano, Sérgio Arouca, Moacyr
Andrade, Luiz Buaiz e Fernando Gonçalves.

Sala da Comissão, 14 de maio de 1997. - Depu
tado Vicente Arruda, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Acrescente-se ao Projeto o seguinte artigo 211.,
renumerando-se os demais:

"Art. 2ll. A infração ao disposto nesta Lei sujeitará
a empresa produtora a multa e apreensão do produ
to."

Sala da Comissão, 14 de maio de 1997. Deputa
do Vicente Arruda, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI
Nll. 2.733-A/97

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1ll., I, da Resolução nll.1 0/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 28-8-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 1997. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretá
rio.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o desarquivamento de proposições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos
de lei a seguir relacionados, que sêo de minha auto
ria:

PL nA471/95
PL nA 1.474/96
PL nA 1.759/96
PL nll 1.840/96
PL nA 1.926/96
PL nIl 2.184/96
PL nIl 2.185/96
PL nIl2.521/96
PL nll. 2.733/97
PL nIl.2.984/97
PL n1l 3.067/97
PL n11 3.107/97
PL nll 3.531/97
PL nIl 3.635/97
PL nIl4.191/98

PL nIl 4.516/98
PL nIl4.551/98
PEC nl1 387/96
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. 

Deputado Airton Dipp.

EMENDA
Nll.1/99

Emenda Apresentada na Comissão ao Projeto
de Lei nIl 2.733/97, Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, Deputado Valdemar Costa Neto.

Texto/Justificação
Acrescente-se ao PL nIl.2.733/97, o seguinte art.

211., renumerando-se os demais:
"Art. 2ll. O parágrafo único do art. 111 da Lei nll

9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 19. .

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoó
licas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com
qualquer teor alcoólico. '"

Justificação

O art. 220, § 411. da Constituição Federal estabe
lece que sejam impostas restrições à propaganda de
"bebidas alcoólicas", portanto, de todas as bebidas al
coólicas e não apenas daquelas com determinado
teor alcoólico.
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Portanto, a redação atual do parágrafo único do
art. 1ll. da Lei nll. 9.294/96, ao retirar do alcance da lei
as bebidas com teor alcoólico inferior a 13%GL. está
em desacordo com a Constituição Federal e precisa
ser corrigido.

É este o propósito da presente emenda. Ampliar
o escopo do PL nll. 2.733/97 e adaptá-lo, juntamente
com a Lei nll. 9.294/96, ao que preceitua o art. 220, §
4ll. da Constituição Federal.

Além do aperfeiçoamento da Lei nll. 9.294/96 co
locando-a em linha com a Carta Magna, a presente
emenda é necessária, pois visa incluir as bebidas al
coólicas de maior consumo entre a população brasile
ira -as cervejas - entre os produtos alcançados pela
Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996.

A Lei nO 9.294, de 15 de julho e 1996, contém
grave imperfeição, pois estabelece restrições apenas
para a propaganda.das bebidas com teor alcoólico
superior a 13%GL, deixando totalmente livre a propa
ganda de cervejas e outras bebidas igualmente al
coólicas.

Os principais motivos para que a presente
emenda seja acatada, foram trazidos ao conhecimen
to desta Casa pelo próprio ministro da saúde, através
do Aviso nll. 573/GM, cuja íntegra segue anexa a pre
sente emenda e são os seguintes:

"O Serviço de atenção ao Alcoolismo e à Droga
dição da Coordenação de Saúde Mental (do Ministé
rio da Saúde) define como "bebida alcoólica" toda e
qualquer bebida que em sua formulação contenha o
álcool etílico - independentemente de seu grau de
concentração."

"Todos os meses, a Coordenação de Saúde
Mental (do Ministério da Saúde) recebe uma série de
projetos de lei para análise e parecer, os pareceres
elaborados pelo Serviço de Atenção ao Alcoolismo e
à Drogadição da Coordenação de Saúde Mental,
sempre fazem menção aos danos provocados pelo
uso indevido de álcool e têm recomendado, insisten
temente, a restrição à propaganda de bebidas alcoóli
cas -inclusive, e principalmente, aquelas com teor al
coólico inferior a 13%GL. Pesquisas realizadas no
Brasil têm demonstrado que as bebidas consumidas
em larga escala pela população em geral, inclusive
crianças e adolescentes, são aquelas com teor alcoó
lico abaixo dos 13%GL."

Estes dados foram também confirmados pelo IV
Levantamento sobre o Uso de Drogas entre Estudan
tes de 1ll. e 2ll. graus em 10 capitais brasileiras -1997,
realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre
Drogas Psicotrópicas - CEBRID, da Escola Paulista

de Medicina afirma que liA cerveja é a bebida usada
com mais freqOência pelos estudantes (36,5%), se
guida pelos vinhos (15,3%) da preferência."

"O IV Levantamento conclui ainda que "...embo
ra o álcool seja uma droga legalizada e seu consumo
seja aceito pela sociedade além de incentivado pela
intensa propaganda, há indicação clara de um au
mento de seu consumo, bastando lembrar que o uso
pesado é certamente o caminho mais curto à depen
dência. Portanto, no mínimo a legislação sobre a pro
paganda desses produtos deve ser urgentemente re
visada, já que a atual legislação (parágrafo único do
art. 1° da Lei nO 9.294/96) permite a propaganda de
bebidas alcoólicas (cervejas e vinhos) em qualquer
horário na televisão, desde que a bebida contenha
menos de 13% de teor alcoólico, portanto, a cerveja e
os vinhos escapam da restrição."

Os Ministérios dos Transportes e da Justiça
também confirmam os riscos da cerveja através do
anúncio "Estupidamente Gelada" - publicado na edi
ção 1583 (3-2-99) da revista Veja - onde afirmam que
"Bastam dois copos de cerveja para uma pessoa de
70kg colocar em risco a própria vida no trânsito."

Portanto, tenho certeza que os nobres pares
também concluirão que é imprescindível para a popu
lação brasileira que a propaganda das bebidas alcoó
licas com teor alcoólico inferior a 13GL também sofra
as mesmas restrições impostas às demais bebidas
alcoólicas.

Ministério da Saúde
Secretaria de Políticas
Departamento de Gestão de Políticas Estratégi-

cas
Área Técnica de Saúde Mental
Ref.: Requerimento de Informações nll. 3.989/98

Int.: Deputado Valdemar Costa Neto
Ass.: Requerimento de Informações sobre con-

sumo de bebidas alcoólicas.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Aviso nll. 573/GM
Em 16 de dezembro de 1998
Ao Departamento de Gestão de Políticas de Sa

úde com vistas à Assessoria Parlamentar/GM/MS
Senhor Primeiro Secretário,
Reporto-me ao Ofício PSIRI nll.1.947, de 12 de

novembro de 1998, encaminho a Vossa Excelência,
em anexo, as informações solicitadas no Requeri
mento de Informação nll. 3.989, de 1998, de autoria do
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Deputado WALDEMAR COSTA NETO, sobre o con
sumo de bebida alcoólica.

Atenciosamente, - Barjas Negri, Ministro da
Saúde, interino.

Em atenção ao requerimento de Informações
em epígrafe, de autoria do Deputado Valdemar Costa
Neto, temos a esclarecer:

1 - Durante o tratamento da "Síndrome de De
pendência do Álcool", em hospitais e demais serviços
de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde 
SUS, não há recomendação do consumo de bebidas
alcóolicas - incluindo cervejas, na medida em que o
tratamento da dependência do álcool tem como obje
tivo a abstinência total desta substância, bem como
do uso indevido de qualquer outra substância psico
trópica.

2 - O Serviço de Atenção ao Alcoolismo e à Dro
gadição da Coordenação de Saúde Mental, define
"bebida alcoólica" como toda e qualquer bebida que
em sua formulação contenha o álcool etílico - inde
pendentamente do seu grau de concentração.

3 - Toda e qualquer bebida alcoólica, inclusive
vinho e cerveja, pode causar embriaguez ou depen
dência, de acordo com a quantidade e freqüência do
consumo, bem como do contexto no qual este consu
mo é realizado e aspectos bio-psicológicos concer
nentes ao indivíduo.

4 - As bebidas acima referidas, bem como toda
e qualquer substância psicotrópica podem causar
efeitos sobre condutores de veículos automotores, na
medida em que diminuem a capacidade discriminató
ria visual e auditiva, reduzem a coordenação motora e
os reflexos, modificam o comportamento (estados de
desinibição e euforia, liberação da censura, falsa se
gurança etc.) tanto nos condutores de veículos quan
to nos pedestres. Estudo multicêntrico realizado em
1997 em Recife, Brasília, Salvador e Curitiba, revelou
que 61 % dos indivíduos envolvidos em acidentes de
trânsito apresentavam alcoolemia positiva. Já entre
aqueles que sofreram atropelamentos, 56,2% apre
sentavam algum tipo de álcool no sangue, (Impacto
do Uso de Álcool e Outras Drogas em Vítimas de Aci
dentes do Trânsito - Em anexo).

5 - A relação entre consumo de bebida e alcoo
lemia pode ser influenciada por diversos fatores: Ida
de, peso corporal, padrão anterior de uso do álcool,
situação alimentar no momento da ingestão, tolerân
cia individual, uso associado de outras drogas, esta
do emocional, etc.

6 - Todos 05 meses, a Cooperação de Saúde
Mental recebe uma série de Projetos de Lei para aná-

lise e parecer, os pareceres elaborados pelo Serviço
de Atençi!lo ao Alcoolismo e á Drogadição da Coorde
nação de Saúde Mental (em anexo), sempre fazem
menção aos danos provocados pelo uso indevido de
álcool e tem recomendado, insistentemente, a restri
ção à propaganda de bebidas alcoólicas - inclusive, e
principalmente, aquelas com teor alcoólico inferior a
13.QGL. Pesquisas realizadas no Brasil têm demons
trado que as bebidas consumidas em larga escala
pela população em geral, inclusive crianças e adoles
centes, são aquelas com teor alcoólico abaixo dos
13.QGL.

7 e 8 - Anexamos documento apresentado em
Conferência no Congresso Internacional Multidiscipli
nar de Drogodependência - I CMD, realizado nos
dias 8, 9 e 10 de outubro passado em Porto Alegre:
este documento apresenta, de forma suscinta nossa
perspectiva de análise no tocante à questão da rela
ção entre os meios de comunicação e o uso indevido
de drogas.

9 - Por tudo que já foi exposto, evidentemente
consideramos o consumo de vinhos e cervejas por
estudantes de 1ll. e 2ll. graus altamente prejudiciais
para sua saúde, inclusive para o bom desempenho
escolar.

Em face do exposto consideramos extrema
mente pertinente a recomendação feita pelo Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópi
cas - CEBRID no que diz respeito a restrição à propa
ganda de bebidas com teor alcóolico inferior a 13llGL.

Brasília, 1ll. de dezembro de 1998. - Adriano
Mosimann.

Serviço de Atenção ao Alcoolismo e à Drogadi-
ção

Coordenação de Saúde Mental

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI
N1l2.733-A, de 1997

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
Ill., I, da Resolução nll.1 0/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas a partir de 18-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, foi recebida uma emenda ao proje
to de lei.
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Sala da Comissão, 24 de maio de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nll. 2.733, de 1997, tem por obje
tivo tornar obrigatória a afixação de advertência na
embalagem e no rótulo de bebida alcoólica sobre a
proibição de sua venda a menores de dezoito anos.

Na Comissão de Seguridade Social e Família,
foi aberto o prazo regimental para o recebimento de
emendas, findo o qual, nenhuma foi apresentada.

O relator do Projeto, o ilustre Deputado Jofran
Frejat, apresentou emenda para estabelecer penali
dade pelo descumprimento da obrigação, sendo
aprovada unanimemente na Comissão de Segurida
de Social e Famflia.

O Projeto foi remetido a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sendo aberto o
prazo regimental para o recebimento de emendas,
findo o qual nenhuma foi apresentada.

Tendo sido o projeto arquivado, foi desarquiva
do a pedido de seu autor, o nobre Deputado Airton
Dipp.

Aberto o prazo regimental para o oferecimento
de emendas, uma foi apresentada pelo ilustre Depu
tado Valdemar Costa Neto, propondo a alteração do
parágrafo único do art. 12 da Lei n2 9.294, de 15 de ju
lho de 1996, que "dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumigeros, bebidas alcoó
licas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do § 42 do art. 220 da Constituição Fede
ral", a fim de considerar bebida alcoólica as bebidas
potáveis com qualquer teor alcoólico e não apenas as
com mais de treze graus Gay Lussac, alcançando,
assim, as cervejas e os vinhos, produtos muito consu
midos, inclusive pelos jovens.

Nosiermos regimentais comp-ete à esta Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação apreciar
a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legis
lativa do projeto e das emendas oferecidas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nll.2.733, de 1997, assim como
as emendas apresentadas, atendem aos pressupos
tos de constitucionalidade referentes à competência
legislativa da União (art. 22, I, da CF), à atribuição do
Congresso Nacional (art. 48 da CF), à legitimidade de
iniciativa (art. 61 da CF) e à elaboração de lei ordiná
ria (art. 59, 111, da CF).

Está atendido o pressuposto de juridicidade.

A técnica legislativa necessita ser adequada à
Lei Complementar n2 95, de 26 de fevereiro de 1998,
para supressão da cláusula revogatória genérica e
para se acrescentar na ementa a expressão "e dá ou
tras providências" já que disporá, também, de emen
da a lei em vigor que trata de outro assunto, embora
semelhante.

A multa deve ser determinada.

A entrada em vigor não pode se dar na data da
publicação da lei pois as empresas devem dispor de
um prazo razoável para se adequarem às novas nor
mas.

Estamos, pois, apresentando substitutivo ao
projeto para sanar essas imperfeições. Acrescenta
mos a obrigatoriedade de as embalagens, os rótulos
e a propaganda conterem, também, a advertência
"Bebida Alcoólica é Prejudicial à Saúde".

Assim, votamos pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa, nos termos do substi
tutivo em anexo, do Projeto de Lei n· 2.733, de 1997, e
de suas duas emendas, apresentadas nas Comis
sões de Seguridade Social e Família e na de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

Sala da Comissão, 23 de março de 2000. - De
putado Geovan Freitas, Reléltor.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nll.2.733, DE 1997

Determina a obrigatoriedade de a
embalagem, o rótulo e a propaganda de
bebida alcoólica conterem advertência
sobre a proibição de sua venda a meno
res de dezoito anos e prejudicialidade à
saúde e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 A embalagem, o rótulo e a propaganda de
bebida alcoólica conterão, obrigatoriamente, em ca
racteres legíveis e de forma ostensiva, as inscriçõEls
"Venda Proibida a Menores de Dezoito Anos" e "Bebi
da Alcoólica é Prejudicial à Saúde".

Parágrafo único. Considera-se bebida alcoólica,
para efeitos desta lei, o liquido potável com qualquer
teor alcoólico.

Art. 22 A infração ao disposto nesta lei sujeitará
a empresa produtora a multa de R$1.410,OO (um mil
quatrocentos e dez reais) a R$7.250,OO (sete mil, du
zentos e cinqüenta reais) cobrada em dobro, em triplo
e assim sucessivamente e apreensão do produto,
conforme o número de reincidências.
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Art. 311 O parágrafo único do art. 111 da Lei nll

9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1Q .

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoó
licas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com
qualquer teor alcoólico."

Art. 411 Esta lei entrará em vigor 120 (cento e vin
te) dias após sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de março de 2000. - De
putado Geovan Freitas, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei nIl2.733-A/97, da emenda da Comissão de Segu
ridade Social e Família e da emenda apresentada
nesta Comissão, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Geovan Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Ju
tahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente
Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Geovan Freitas, Osmar Serraglio, Renato Vi
anna, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jai
me Martins, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,
José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto
Farias, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja, José Ro
berto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio
Delgado, Nelo Rodolfo, José Ronaldo, Professor Luí
zinho e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Determina a obrigatoriedade de a
embalagem, o rótulo e a propaganda de
bebida alcoólica conterem advertência
sobre a proibição de sua venda a meno
res de dezoito anos e prejudicialidade à
saúde e di outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. IlI. A embalagem, o rótulo e a propagan
da de bebida alcoólica conterão obrigatoriamente, em
caracteres leg [veis e de forma ostensiya, as inscri-

çOes "Venda Proibida a Menores de Dezoito Anos" e
"Bebida Alcoólica é Prejudicial à Saúde".

Parágrafo único. Considera-se bebida al
coólica, para efeitos. desta lei, o líquido potável com
qualquer teor alcoólico.

Art. 211 A infração ao disposto nesta lei sujei
tará a empresa produtora a multa de R$1.410,00 (mil
quatrocentos e dez reais) a R$7.250,OO (sete mil, du
zentos e cinqOenta reais), cobrada em dobro, em tri
plo e assim sucessivamente, e apreensão do produto,
conforme o número de reincidências.

Art. 311 O parágrafo único do art. 111 da Lei nll

9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1º .

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoó
licas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com
qualquer teor alcoólico."

Art. 411 Esta lei entrará em vigor 120 (cento e
vinte) dias após sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI
NQ 4.641-A, DE 1998

(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Dispõe sobre o exercício da profissão de escri
tor; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto pela aprovação, contra os votos dos De
putados Maria Elvira, Nilson Pinto, Osvaldo Coelho,
Esther Grossi, Gilmar Machado e Miriam Reid (Rela
tora: Deputada Celcita Pinheiro).

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Trabaho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 16-9-98

PARECER DA COMISsAo DE EDUCAÇAo,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas -1998

- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora

- parecer da Comissão
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Projeto de Lei nº 4.641, de 1998

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 12 , clc art.
166, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, a S~ Presidenta determinou a abertura e divul-

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Projeto de Lei n2 4.641, de 1998

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas ao projeto, a partir de
15 de outubro 1998, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1998. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único,
do RICO, o desarquivamento das seguintes proposi
ções: PL n2 1.044/95, PL n2 2.495/96, PL n2 4.310/9a,
PL n2 4.354/98, PL n2 4.440/98, PL n2 4.508/9a, PL n2

4.521/98, PL n2 4.641/98.

Publique.se.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos de
lei a seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL n2 1.044, de 1995
PL n2 2.495, de 1996
PL n2 4.310, de 1998
PL n2 4.354, de 1998
PL n2 4.440, de 1998
PL n2 4.508, de 1998
PL n2 4.521, de 1998
PL n2 4.641, de 199a
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1999. 

Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Em 10-2-99. - Presidente.

gação - na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas ao projeto, a partir de
12 de março de 1999, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. - Car
la Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório
Trata-se de projeto de lei de 1998, de autoria do

nobre Deputado Antônio Carlos Pannunzio, automati
camente arquivado, devido à nova legislatura.

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o autor
da proposição requereu seu desarquivamento.

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas.

11 - Voto do Relator
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do no

bre Deputado Antônio Carlos Pannunzio, tem sua
problemática distribuída às diversas comissões ao
qual foi encaminhado.

Com exceção do dois primeiros artigos da pro
posição, que, de fato, são de alçada da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, os demais referem-se
às questões da organização da profissão e do direito
autoral, cabendo, portanto, sua análise, às Comis
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e de Constituição e Justiça e de Redação.

Para emitir este parecer louvamo-nos do posici
onamento do Secretário-Geral da Academia Mato
grossense de Letras, cuja manifestação favorável a
ele anexamos, e do qual passa a fazer parte integran
te. Assim, o ponto de vista da Academia poderá, tam
bém, ser de utilidade para as demais comissões en
volvidas na análise da proposição.

Nosso parecer é pela aprovação deste projeto
de lei, em vista do artigo 206, do texto constitucional,
que, em seu Inciso 11, assegura a "a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamen
to, a arte e o saber".

O artigo 12 do projeto de lei abre a profissão de
escritor ao autor de qualquer obra publicada. Já o arti
go 22 a desvincula de formalidades administrativas.
Esses dois aspectos, conferindo ampla liberdade na
conceituação da atividade profissional, são compatí
veis com o acima referido dispositivo constitucional.

Por esse motivo nosso parecer é favorável ao
projeto de lei, encaminhadas às demais comissões as
sugestões da Academia Matogrossense de Letras.

Sala da Comissão, 12 de abril de 2000. - Depu
tada Celcita Pinheiro, Relatora.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nll 4.641/98, contra os votos dos Deputados Maria
Elvira, Nilson Pinto, Osvaldo Coelho, Esther Grossi, GiI
mar Machado e Miriam Reid, nos termos do parecer da
Relatora, Deputada Celcita Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado e Nelo
Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns,
Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Maria Elvira, Nice
Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coe
lho, Renato Silva e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 12 de abril de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 91-A, DE 1999

(DA COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

MENSAGEM NIl 1.100/97

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Juazeiro Ltda, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Juazeiro, Esta
do da Bahia; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, AntOnio Carlos Biscaia, Professor Luizinho,
José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Magela (relator:
DEP. JUTAHY JÚNIOR).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54.)

*Projeto inicial publicado no DCD de 1ll..6-99

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 91, DE 1999

(MENSAGEM N° 1.100/97)

I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática elaborou, na forma regimental, o

presente Projeto de Decreto Legislativo nQ 91, de
1999, destinado a aprovar o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Juazeiro Ltda, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Juazeiro, Esta
do da Bahia.

O projeto vem a esta Comissão, para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, com fundamento no art. 32, inciso 111,
alínea a, do diploma regimental, examinar a proposi
ção sob os aspectos de constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa.

Somos de parecer que nada há a opor quanto
ao primeiro aspecto, haja vista que estão observados
os requisitos estabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alí
nea a, 49, inciso XII e 223 da Constituiçáo Federal,
que tratam da iniciativa do Poder Executivo para ou
torgar e renovar concessão, permissão e autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de imagens e
de sons, e da competência do Congresso Nacional
para apreciar os atos dai decorrentes. O projeto guar
da conformidade com o ordenamento jurídico do
País.

A técnica legislativa não merece reparos,estan
do de acordo com a Lei Complementar nll95, de 26 de
fevereiro de 1998.

Isto posto, somos pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n1l 91, de 1999.

Sala da Comissão, 28 de março de 2000.- De
putado Jutahy Júnior -

Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, contra os
votos dos Deputados Waldir Pires, AntOnio Carlos
Biscaia, Professor Luizinho, José Genoino, Marcelo
Déda e Geraldo Magela, pela constitucionalidade; ju
ridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo n11 91/99, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Jutahy Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados.
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão e
lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio
Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy
Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente Arruda,
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Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Geovan Freitas, Osmar Serraglio, Renato Vianna,
Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime
Martins, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,
José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto
Farias, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja, José Ro
berto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio
Delgado, Nelo Rodolfo, José Ronaldo Paes Landim,
Professor Luizinho e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Depu
tado, Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll.276-A, DE 1999

(DA COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

MENSAGEM N° 31/99

Aprova o ato que outorga concessão à MR Ra
diodifusão Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na localidade de Urbano
Santos, Estado do Maranhão; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
contra os votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio
Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José Genoino,
Marcelo Déda e Geraldo Magela (relator: DEP. JOSE
ANTONIO ALMEIDA).

(A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação - art. 54)
*Projeto inicial publicado no OCO de 14-9-99

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 1999

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo apro
vado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, relativo à Mensagem nll. 31, de
1999, que submete ao Congresso Nacional, nos ter
mos do artigo 49, item XII, da Constituição, ato que
outorga concessão à empresa MR RADIODIFUSÃO
LTDA. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, no Município de Urbano
Santos.

Conforme se confere do relatório e voto apre
sentado pelo ilustre Deputado Fernando Marroni (PT
- RS), àquela Comissão e acolhido por seus pares, a
concessão se deu após licitação, na qual saiu vence
dora a referida empresa MR RADIODIFUSÃO LTDA.,
atendendo a documentação apresentada todos os re
quisitos da legislação específica, bem como o Ato
Normativo nll.1/99, daquela Comissão.

Daí a apresentação do Projeto de Decreto Le
gislativo ora sub examen.

11- Voto

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, no caso, o exame da constitucionali
dade, da juridicidade e da técnica legislativa do Proje
to de Decreto Legislativo, tendo a sua manifestação
caráter terminativo.

O projeto atende a todos esses requisitos, sen
do observado o preceito constitucional (art. 49, item
XII), que estabelece ser competência privativa do
Congresso Nacional apreciar os atos de concessão
de emissoras de rádio e televisão. Por outro lado, foi
apresentado, por iniciativa de Comissão técnica com
petente, à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, observadas as formalidades
regimentais pertinentes.

De outra parte, o ato de concessão foi precedido
de procedimento Iicitatório, no qual se sagrou vence
dora a empresa identificada como concessionária no
projeto em questão.

Por fim, a proposta está vazada em boa técnica
legislativa.

Diante do exposto, portanto, o voto é pela apro
vação do PDL nll. 276, de 1999.

Sala da Comissão, 22 de março de 2000. - De
putado José Antonio Almeida, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, contra os
votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos
Biscaia, Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo
Déda e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo nll.276/99, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado José Antônio Almeida.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente; Inaldo Leitão
e lédio Rosa - Vice-Presidentes; André Benassi,
Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves,
Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vic~n
te Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Cono
lano Sales, Geovan Freitas, Osmar Serraglio, Re
nato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Antônio Carlos Biscaia,
Geraldo Magela, José Genoíno, Marcelo Déda,
Waldir Pires, Augusto Farias, Ibrahim Abi-Ackel,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo
Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio Delgado, Nelo Ro
dolfo, José Ronaldo, Paes Landim, Professor Lui
zinho e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 322-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática)

MENSAGEM N2 1.318/98

Aprova a renovação da permissão outorgad~

à Rádio Três Colinas Ltda., para explorar, sem dI
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Fran
ca, Estado de São Paulo; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
Antônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José
Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Magela (Rela
tor: Deputado Edmar Moreira).

(A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54))
*projefo inicial publicado no OCO de 13-11-99

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N1l322, DE 1999

(MENSAGEM N° 1.318/98)

I - Relatório

O presente projeto de decreto legislativo, elabo
rado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, tem como escopo aprovar ato
do Poder Executivo que renova a permissão outorga
da à Rádio Três Colinas Ltda., para explorar, por dez
anos, a partir de 1,Q de julho de 1999, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Franca, Estado de
São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a este órgão técnico proferir conclusiva
mente parecer sobre a constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa da proposição em exame, por
força do art. 32, 111, a, do Regimento Interno.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, conforme o disposto no art. 49, XII,
da Constituição Federal. Por conseguinte, o projeto
de decreto legislativo é a proposição adequada, se
guindo o entendimento preceituado no art. 109, 11, do
Regimento Interno desta Casa.

A presente proposição atende ao que dispõe o
§ 52 do art. 220 e demais exigências da Constituição
Federal. Obedece, também, aos requisitos de juridici
dade e às normas de técnica legislativa.

Nosso voto é, portanto, pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo n12 322, de 1999.

Sala da Comissão, 20 de janeiro de 2000. - De
putado Edmar Moreira - Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, contra os
votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos
Biscaia, Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo
Déda e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo n12 322/99, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Edmar Moreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente; Inaldo Leitão e
lédio Rosa - Vice-Presidentes; André Benassi, Caio
Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy
Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente Arruda,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Geovan Freitas, Osmar Serraglio, Renato Vianna,
Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime
Martins, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,
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José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto
Farias, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja, José Ro
berto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio
Delgado, Nelo Rodolfo, José Ronaldo, Paes Landim,
Professor Luizinho e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

511 Legislatura - 21. Sessão Legislativa

O Deputado Manoel Castro, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nll 5/2000

Em 12-4-00
Ao Deputado ANIVALDO VALE
Projeto de Lei nIl 4.818-A/98 - do Sr. Marcelo

Teixeira - que "Obriga a empresa administradora de
cartão de crédito a oferecer modalidade de contrato
na qual o valor da venda efetuada pelo estabeleci
mento credenciado lhe é pago em 24 horas.

Ao Deputado ANTONIO JOSÉ MOTA
Projeto de Lei nll 4.648-8/98 - do Sr. Antonio

Jorge - que "Estabelece o Dia Nacional do Meio
Ambiente".

Ao Deputado DR. EVILÀSIO
Projeto de Lei nIl 1.071-A/99 - do Sr. Rafael

Guerra e outros - que "Dispõe sobre normas gerais
para celebração de consórcios públicos, nos termos
da Emenda Constitucional n!l.19, de 1997".

Ao Deputado FETTER JÚNIOR
Projeto de Lei nIl4.389-A/98 - do Sr. João CÓ

ser -/tue "Cria o Programa de Recuperação do Solo
Agrícola das pequenas propriedades rurais e dá ou
tras providências".

Projeto de Lei nIl1.788-A/99 - do Sr. Freire Jú
nior - que "Veda a contratação, pela Administração
Pública, de empresas inadimplentes com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e com o Pro
grama de Integração Social- PIS".

Ao Deputado FRANCISCO GARCIA
Projeto de Lei n1l 41/99 - do Sr. Paulo Rocha

que "Dispõe sobre os direitos básicos dos portadores
do vírus da AIDS e dá outras providências". (Apensa
do: n!l. 106199)

Ao Deputado GERMANO RIGOTTO
Projeto de Lei nIl993-A199 - do Sr. Virgllio Gui

marães - que "Dispõe sobre a concessão de bol-

sa-escola às famílias que tenham crianças e adoles
centes em idade escolar correspondente ao ensino
obrigatório". (Apensado: nll 1.544/99)

Ao Deputado JOSÉ LOURENÇO
Projeto de Lei nIl 2.489/00 - do Sr. Pompeo de

Mattos - que "torna obrigatória a divulgação de infor
mações sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pesso
ais Causados por Veículos Automotores de Vias Ter
restres - DPVAT".

Ao Deputado JOSÉ MILlTÃO
Projeto de Lei n02.569/00 - do Sr. Neuton Lima

- que "Estabelece a não-incidência da CPMF nos lan
çamentos a débito em contas correntes, quando des
tinados ao pagamento de tributos federais, estaduais
e municipais".

Ao Deputado JOSÉ PIMENTEL
Projeto de Lei nll 1.554/96 - do Sr. Francisco

Rodrigues - que "Dispõe sobre a definição da Con
cepção Estratégica Nacional que orientará a política
interna, a política externa e a política de defesa e dá
outras providências.

Ao Deputado JOSÉ RONALDO
Projeto de Lei nO 2.530/00 - do Sr. José Militão

- que "Dispõe sobre deduções do Imposto de Renda
da pessoa física".

Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei nIl 1.166-A/99 - do Senado Fe

deral (PLS nO 78/99 - que "Dispõe sobre a utilização
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
para quitação de prestações atrasadas dos financia
mentos habitacionais".

Ao Deputado PEDRO NOVAIS
Projeto de Lei nI12.411/00 - do Sr. Marcos Cin

tra - que "Dispõe sobre multas tributárias".
Projeto de Lei n02.541/00 - do Sr. Ricardo Ber

2't')il'li- que "Altera a legislação tributária federal sobre
o Imposto de Renda das Pessoas Físicas".

Ao Deputado RICARDO BERZOINI
Projeto de Lei nll. 2.436-8/96 - do Sr. Cunha

Bueno - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
empresas de seguros, de capitalização e entidades
de previdência privada publicar~m a relação dos bens
garantidores das provisões técnicas".

Ao Deputado SAMPAIO DÓRIA
Projeto de Lei n02.405/00 - do Sr. José Macha

do - que "Acrescenta parágrafo ao art. 16 da Lei n!l.
6.024, de 13 de março de 1974".

Ao Deputado SILVIO TORRES
Projeto de Lei nl1 4.801-A198 - do Sr. Marcos

Lima - que "Dispõe sobre a utilização de crédito de



15856 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

servidor público civil da Administração direta, autár
quic~ e fundacional do Poder Executivo Federal, ori
undo da vantag~m de vinte e oito vfrgula oitenta e
seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribu
nal Federal assentada no julgamento do Recurso
Ordinário no Mandado de Segurança n.ll22.307-7 
Distrito Federal, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 12 de abril de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

51a Legislatura -111 Sessão Legislativa

O Deputado Cleuber Carneiro, Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Família, fez a se
guinte:

Distribuição nll. 02/00

Em 12-4-00

Ao Deputado JORGE COSTA

Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei nll.
1.919-C, de 1991, que "cria o Programa Nacional de
Atividades de Extensãó Universitária em Saúde, na
Amazônia Legal".

Ao Deputado JOSI:: UNHARES

Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei n.ll 2.242-C, de 1996 , que "cria o Dia Nacional de
Vacinação da Terceira Idade e o programa de vacina
ção em pessoas que alcançaram a terceira idade, in
ternadas ou recolhidas em instituições geriátricas".

A Deputada RITA CAMATA

Projeto de Lei Complementar n" 59/99 - da sra
Nair Xavier Lobo, que estende os direitos assegura
dos à trabalhadora gestante, nos casos de morte des
ta, a quem detiver a guarda de seu filho.

Ao Deputado DARClslO PERONDI

Projeto de Decreto Legislativo n"380/99 - do Sr.
Dr. Rosinha e outros, que "susta 05 efeitos do Decreto
n"3.265, de 29 de novembro de 1999, relativamente
às alterações à pensão por morte devida ao fillio invá
lido, emancipado, pelo Regime Geral da Previdência
Social".

Ao Deputado EDUARDO BARBOSA

Pro~to de Decreto Legislativo n.ll 389/00 - da
Credn, que "aprova o texto do Acordo Multilateral de
Seguridade SociaJ do Mercado Comum do Sul e seu
~egulamento Administrativo, celebrados em Montevi
déú, em 15 de dezembro de 1997".

Ao DJputado RAFAEL GUERRA
Projeto de Decreto Legislativo nll 402/00 - da

Credn, que "aprova os textos de Emenda ao Anexo I e
dos dois novos Anexos (VIII e IX) à Convenção de Ba
sHéia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço
de Resfduos Perigosos e seu Depósito, adotados du
rante a IV Reunião da Conferência das Partes, reali
zada em Kuching, na Malásia, em 27 de fevereiro de
1998.

Ao Deputado EDUARDO JORGE
Projeto de Decreto Legislativo n" 418/00 - da

Credn, que "aprova o texto da Convenção Interameri
cana para a Eliminação de todas as Formas de Discri
minação contra as Pessoas Portadoras di! Deficiên
cia, realizada no período de 6 a 8 de junho de 1999,
na cidade da Guatemala".

Sala das Comissões, 12 de abril de 2000. - Elo
izio Neves Guimarães, Secretério.

Redistribuição de Projetos

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

5111 Legislatura - 2il Sessão Legislativa

O Deputado Manoel Castro, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte: .

Redistribuição, nll. 3/2000

Em 12-4-00
Ao Deputado EDINHO BEZ
Projeto de Lei nll. 197-Al99 - do Senado Federal

(PLS n"126/98), que I:dá nova redação ao art. 52 da
Lei n"8.171, de 17 de janeiro de 1991, qu~ dispõe so
bre a política agrícola".

Ao Deputado JOSI:: MIUTÃO
Projeto de Lei nll 4.1 03-A/98 - do Sr. José Pi

mentel, que "dispõe sobre a comprovação da quita
ção de tributos de contribuições federais e dá outras
providências".

Sala da Comissão, 12 de abril de 2000. - Maria
Linda Magtllhães, Secretária.
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Pauderney Avelino PFL
Si las Câmara .••••.•••••......... PTB
Vanessa Grazziotin .••........... PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Euripedes Miranda PDT
Expedito Júnior •......•......... PFL
Marinha Raupp ..•..•............. P8DB
Nilton Capixaba •................ PTB
Oscar Andrade ..•.... .•...... .... PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro .•.•.•........ PFL
João Tota PPB
José Aleksandro ............•..•. PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso •.........••..•..•. PT
Nilson Mourão •.•...•...•....•.•. PT
Sérgio Barros ..••..•...•.....••. PSDB
Zila Bezerra .....•.••.••.•.••... PFL

Tocantins
Antônio Jorge ..............•...• PTB
Darci Coelho .......•...•.•.•.•.. PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro ...............••..• PFL
Kátia Abreu ................•.... PFL
Osvaldo Reis ...........•...•.... PMDB
Paulo Mourão .......•...•...•.... PSDB
Udson Bandeira .........•........ PMDB

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 Almeida .....•...... PSB
Mauro Fecury.......•...•........ PFL
Neiva Moreira ......•...•...•.... PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho ..........••....... PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais ....•..•.•••.••••.•. PMDB
Remi Trinta •...................• PST
Roberto Rocha ... ,...•...•...•.... PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes .......•.•••.•.•.... PMDB
Antonio Cambraia ...•............ PSDB
Antônio José Mota ..•...••....... PMDB
Arnon Bezerra ...,...•...••....... PSDB
Chiquinho Feitosa .••.••••••.•..• PSDB
Eunicio OJiveira .•.....•........ PMDB
Inácio Arruda .....•....•........ PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel .•••........•.•..•. PT
Léo Alcântara .........•....•.... PSDB
Manoel Salviano ....•...•.•.•.... PSDB
Mauro Benevides .......••••.•.... PMDB
Moroni Torgan ......••..•........ PFL
Nelson Otoch ......•••.••.•...... PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos •...••••• PSDB
Rommel Feijó ..............•..... PSDB



Sérgio Novais •..••.••.•...•..... PSB
Ubiratan Aguiar P8DB
Vicente Arruda ...•...•.......... PSDB

Piaui
Átila Lira ..••...•.............. PSDB
B. Sá ....•.••••.•••..••...•..••. PSDB
Ciro Nogueira .....,•...•..•••.... PFL
Gessivaldo Isaias •..•......•.... PMDB
Heráclito Fortes ..• :~~ .••..•.... PFL
João Henrique ...........•....... 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 ...........•....... PSDB
Marcondes Gadelha .........•..... PFL
Ricardo Rique '........•..•.. PSDB
Wilson Braga '............• PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata .....•.. ' PSDB
Clementino Coelho PPS
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 ..............•.. PSDB
Osvaldo Coelho ; .. , PFL

Pedro Corrêa •••••••..••..•.•.•.. PPB
Pedro Eugênio ...•....••..•...... PPS
Ricardo Fiuza •••...•••••••...••• PFL
Salatiel Carvalho ....•...•..••.. PMDB
Sérgio Guerra •.•....•..••....... PSDB
Severino Cavalcanti •..•.....••.. PPB

Alagoas
Albérico CordeirO .••.•.•.•.••..• PTB
Augusto Farias •..••.••...•...•.. PPB
Helenildo Ribeiro •...•..••..••.. PSDB
João Caldas •..••.••.••...••..... PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô •....•..••...... PFL
Luiz Dantas .....•..•..•..•.•..•. PST
Olavo Calheiros ......•.......... PMDB
Regis Cavalcante .....•..•......• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro ..•.............• PSC
Augusto Franco .......•..•......• PSDB
Cleonâncio Fonseca •..••.••.•.... PPB
Jorge Alberto ........•.......... PMDB
José Teles .........•.••.••..•... PSDB
Marcelo Déda .........••......... PT
Pedro Valadares •.•••.•••••••••.. PSB
Sérgio Reis ....••...•••..•.•..•. PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz •..•..•.••.•...•..• PFL
Claudio Caj ado PFL
Coriolano Sales •.........•.•.... PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça ................•. PTB
Francistônio Pinto ...•.....•.... PMDB
Geddel Vieira Lima ...•...•...... PMDB
Geraldo Simões •......•..•••..•.. PT
Gerson Gabrielli ..•••....•...••• PFL
Haroldo Lima ....•...••...•...•.• PCdoB
Jaime Fernandes ...•....•.•...•.. PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro .......•...•...... PFL
Jaques Wagner .....•......•...... PT
João Almeida .•....•.•..•.•....•. PSDB
João Leão ....•.......•.•.•...••. PSDB
Jonival Lucas Junior .••....•.•.• PFL
Jorge Khoury .........•.......... PFL
José Carlos Aleluia •.•...•••••.• PFL
José Lourenço .....•..•...•.••... PFL
José Rocha •..•...........•...... PFL
José Ronaldo ..•.•..•••...•.•.•.• PFL
Jutahy Junior .•....•.•.......... PSDB
Leur Lomanto ...•..•......•...... PFL
Luiz
Moreira .••.••••.•...••..•.. S. PART.
Manoel Castro ...........•.....•. PFL
Mário Negromonte .........•...... PSDB
Nelson Pellegrino ........•...... PT
Nilo Coelho ........•...........• PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães ...•..•...•.•.... PFL
Pedro Iruj o ..........•.....•.... 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 P8DB
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
Edmar 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 Militãa.•...••..•.....•.... PSDB
Júlio Delgado ••••.•.•••••••••••• PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela ............•.... PSL
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 Leâo ................•.... PPB
Olimpio Pires .....•..........•.. PDT
Osmânio Pereira ••••...•.•••••••• PMDB
Paulo Delgado ...•.•.•.•....•.... PT
Philemon Rodrigues •......•.•...• PL
Rafael Guerra ............•••...• PSDB
Roberto Brant ......•.•.•...•.... PFL
Romel Anizio .........•....••••.. PPB
Romeu Queiroz .....•....••..•••.. PSDB
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

Espírito Santo
Aloizio santos ............•..... PSDB
Feu Rosa .....•.•••....••.••..... PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias ........•...... PTB
Magno Mal ta PTB
Marcus Vicente ...•........•..... PSDB
Max Mauro .......••........•..•.. PTB
Nil ton Baiano ..•••........•..... PPB
Ricardo Ferraço ...........•..... PSDB
Rita Camata ........•............ PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral ...............•.... PSDB
Alexandre Cardoso •....•...•..... PSB
Alexandre Santos .....•....•..... PSDB
Almerinda de Carvalho •..••••..•• PFL
Antonio Carlos Biscaia ....•..... PT
Arolde de Oliveira•.••••••...... PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues ..•••.•........•. PL
Carlos Santana............•..... PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia ..••..•.....•..••. PSDB
Dino Fernandes ..••••.•....•..•.• PSDB
Dr. Heleno •••....•.....•.•••.... PSDB
Eber Silva ....•...... : ....•..... PDT
Eduardo Paes .....•..•.•...•..... PTB
Eurico Miranda ••••••••...••.•••. PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves ..•........... PTB
Francisco Silva•.••.•••••••..... PST
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
Luís Eduardo •.•••••••••••••••••• PDT
Luiz Ribeiro ....••.••••.•••..... PSDB
Luiz Sérgio •....•••••••..••..... PT
Mareio Fortes ....•.............. PSDB
Mattos Nascimento .........•.•..• PST
Milton Temer PT
Miriam Reid ........•.....•...... PDT
Miro Teixeira PDT



Pastor Valdeci Paiva ..•••••••.•. PSL
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó .......•............. PSDB
Roberto Jefferson ...••...••.•••• PTB
Rodrigo Maia ......•.•••••••.••.• PTB
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 ....•................. PSL
Delfim Netto .•....•....•.•.•.••• PPB
Dr. Evilásio •.......•....••...•. PSB
Dr. Hélio ........••.•.........•. PDT
Duilio Pisaneschi .••...•.•••..•• PTB
Edinho Araúj o ...•.•.•.•.••.••... PPS
Eduardo Jorge 7 •••••••••••• PT
Emerson Kapaz ..•....•..••......• PPS
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 .••.. ~ •.•.••...•... PTN
José Dirceu PT
José Genoíno ....••••••.•..•.•... PT
José índio......•.•.•.•••.•.•... PMDB
José Machado .•.......•.•....•... PT
José Roberto Batochio ..•...••••. PDT
Julio Semeghini ...•.........••.. PSDB
Lamartine Posella .•.••..•••.•••• PMDB
Luiz Antonio Fleury..••••.••••.• PTB
Luiza Erundina .••••.......•.•••• PSB
Maluly ~;fetto...••.•.......•.•... PFL

Marcelo Barbieri •.....•.•....... PMDB
Marcos Cintra ...........•.....•. PL
Medeiros PFL
Michel Temer .....•......••....•. PMDB
Milton Monti. •....•.....•••..•.. PMDB
Moreira Ferreira ...•............ PFL
Nela Rodolfo •.......•........... PMDB
Nelson Marquezelli ......•••.•••. PTB
Neuton Lima ......•......•..•.... PFL
Paulo Kobayashi .......•.•....... PSDB
Paulo Lima .•..•.••......•....... PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini. •.•....•.•..... PT
Ricardo Izar .•..••......•.•.•. :. PMDB
Robson Tuma .••.................. PFL
Rubens Furlan ..•..•.....•....... PPS'
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
Zulaiê Cobra ..............•.••.. PSD~

Mato Grosso
Celcita Pinheiro ....•........... PFL
Líno Rossí ..•....•••....•...•.•• PSDB
Osvaldo Sobrinho ........•.•..•.• PSDB
Pedro Henry......•.•....•.•..... PSDB
Ricarte de Freitas.~...••.•....• PSDB
Teté Bezerra .......•...••.•..... PMDB
Welinton Fagundes .•.•.••..••••.• PSDB
Wilson Santos ....•...•.•...•.... PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz •.••.....•..•..••. PCdoB
Alberto Fraga ....•.•..••.••.•... PMDB
Geraldo Magela .•.•.............. PT
Jorge Pinheiro •........•..•..... PMDB
Maria Abadia ...•.•.••••......... PSDB
Paulo Octávio ....••............. PFL
Pedro Celso ...•.•••..••....•..•. PT
Wigberto Tartuce •...•.•......•.• PPB

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

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira .•••....•....... 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 ....••.••..•..•.... PSDB
Alex Canziani ..•..•.•.......•... PSDB
Chico da Princesa •..••..•...•••. 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 PSDB
Osmar Serraglio .....•.•.•...•... PMDB
Padre Roque ..•.•••.••.•.••.••.•• PT
Renato Silva ..•.•.......•..••... PSDB
Ricardo Barros •.•••.......•••••. PPB
Rubens Bueno •.•.........•.•.•.•• PPS
Santos Filho •....•..•••.•...•.•. PFL
Werner Wanderer ..••..••.•••••••. PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss .••••.•....•...•..• PT
Edinho Bez .........•............ PMDB
Edison Andrino ..•••.........•••• PMDB
Fernando Coruja .•••..••...••••.• PDT
Gervásio Silva...•..........•.•. 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
Darcisio 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 •.••.....••...• PL
Paulo Paim.•........••.......•.. PT
Pompeo de Mattos ........•..•••.. PDT
Roberto Argenta ••.•....•••.•..•. PHS
Synval Guazzelli ....•.••...•.... PMDB
Telmo Kirst .••...•.•..•••..••••• PPB
Valdeci Oliveira •••••••.•.••.... PT
Waldir Schmidt ...•••••.......... PMDB
Waldomiro Fioravante .....••.•.•• PT
Yeda Crusius •................... PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLfTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSOB. PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcel/os

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

PT

PFL

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pel/egrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979 /6981

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

Aldir Cabral
Atila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcãntara
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
FrancistOnio Pinto AntOnio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianel/o José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3° Vice-Presidente: Iris Simões (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara

Suplentes

Alberto Fraga
Armando Abflio

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

4 vagas

Almir Sá
Ary Kara

{etter Júnior
Julio Redecker
Luiz Fernando
Vadão Gomes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervãsio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrel/a

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PT

POT

PPB

PFL

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themrstocles Sampaio
Waldemir Moka

Anivaldo Vale
B. Sã
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Mel/es
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Vivaldo Barbosa
1 vaga

JoSé Janene
Nelson Meurer

Yvonilton Gonçalves
2 vagas

POT

PPB
Odelmo Leão
Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFl)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Dr. Hélio
Rubens Bueno Eurlpedes Miranda

Eujãcio Simões

João Caldas (PL)
1 vaga

PPS

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos



Suplentes

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 16925.

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano
PDT

PPS

PPB

Bloco (PL, PSL)

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
T&lefOnes: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

C"OMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Dr. Evilásio
Luiza Erundina Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval José Aleksandro

PPS

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Francisco Silva
Remi Trinta

Silas Brasileiro
2 vagas

Inácio Arruda

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Alcíone Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Aloízio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

PDT

PT

Expedito Jllnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Fernando Zuppo

Paulo Baltazar

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
20 Vice·Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themrstocles Sampaio

2 vaga

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelh
Nicias Ribeiro

Odllio Balbinotti
3 vagas

André Benassi
CaIo Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricartlo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Antonio Carlos Biscaia
Geraltlo Magela
José Dirceu"
José Genorno
Marcelo Déda
Waldir Pires

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



Sérgio Novais (PSB) Cornélio Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMOB) João Sampaio (POT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Roland Lavigne
Zila Bezerra

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Pedro Wilson

PT

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

PDT
Miriam Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Marcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
2° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Suplentes

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

1 vaga

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José lndio (PMOB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

PPB

PDT

PT

Gustavo Fruet
João Mendes
José lndio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Edson Andrino (PMOB)
1 vaga

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Heleno
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice·Presidente: Miriam Reid (POT)
3° Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Marcos Cintra

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Augusto Nardes
1 vaga

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

PT

PDT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB) ,
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
João Caldas

João Pizzolatti
Júlio Redecker

PFL

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Enio Bacci

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Oamlo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

4 'vagas
Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Lincoln Portela

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Pauderney Avelino
1 vaga

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

José MilitA0
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dóris
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Dames
Roberto Brant
1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)
Dr. Evilásio Eduardo Campos

Bloco (PMDB, PST, PTN)
AntOnio José Mota AntOnio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

Carlito Merss
JoAo Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Marcos Cintra

Enivaldo Ribeiro
Fettar Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Alberto Mourão
GastA0 Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Miriam Reid

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Fernando Marconi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

PT

PFL

PDT

PPB

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

PPS

João Matos
Maria Elvira
Nela Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrelfa

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Ams
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
20 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Bloco (PSB, PC do B)
Eber Silva

Agnelo Queiroz

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga

Suplentes

GastA0 Vieira
Jorge Tadeu Mudalen

3 vagas

Dr. Heleno
João Almeida

João Leão
Josué Bengtson

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Anibal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
Joio Magalhães
Mauro Benevides

Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
2 vagas

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
20 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3° Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

lris Simões

Bloco (PSDB, PTB)

PPS
Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: GaStA0 Vieira (PMDB)
20 Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3° Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
TItulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos



Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 48s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PF":
Gervásio Silva; Eliseu Resende
Gilberto Kassab Medeiros
Ivanio Guerra Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian 2 vagas

PT
Fernando Ferro Adão Pretto
Luiz Sérgio Iara Bernardi
Professor Luizinho Virgrlio Guimarães

PPB
José Janene B. Sá (PSDB)
Vadão Gomes Ricardo Barros
Yvonilton Gonçalves Romel Anizio

POT
Olimpio Pires Airton Oipp

Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso Haroldo Lima

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Suplentes

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Or. Hélio
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

AntOnio Geraldo
Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

lldefonça Cordeiro
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
Wilson Braga

PT

PFL

PPB

POT

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Oarcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmênio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Alceu Collares
Serafim Venzon

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber CarneIro
Or. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Palocei
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Bloco (PL, PSL)
Armando Abílio (PMOB)
PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Bloco (PSB,PC do B)
Ojalma Paes
Jandira Feghali

Sérgio Novais

1 vaga

Dilceu Sperafico
1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

Suplentes

Almeida de Jesus

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Oeusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSOB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Antônio Geraldo
Elton -Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Valdemar Costa Neto

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
20 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Airton Rovede
AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1°Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
;zo Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3° Vice-Presidente: Francisco Silva (PST)
Titulares Alceste Almeida

Anibal Gomes
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feij6

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunlcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Eliseu Resende AntOnio Carlos Konder Reis
IIdefonço Cordeiro Jairo Azi
João Ribeiro Leur Lomanto
Neuton Lima Mussa Demes
Oscar Andrade Paulo Braga
Pedro Fernandes Rubem Medina
Raimundo Colombo 1 vaga

PT
Carlos Santana Luiz Sérgio
Damião Feliciano (PMDB) Márcio Matos
Fernando Marroni Maria Do Carmo Lara
João Coser Nilson Mourao
Marcos Afons" Pedro Celso
Teima De Souza Wellington Dias

PPB
Albérico Filho (PMDB) João Tota
Almir Sá Nilton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

PDT
Comélio Ribeiro Miriam Reid
Luis Eduardo Olimpio Pires

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Arthur Virgllio
José Militão
Lúcia Vênia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pirrientel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PPB

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

PFL

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
1 vaga

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Vivaldo Barbosa
PDT

Euripedes Miranda Gonzaga Patriota
Bloco (PSB,PCdoB)

Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga Eujácio Simões

Bloco (PL,PSL)
De Velasco

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel
secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES

Bloco PSDB,PTB
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Nilton Capixaba

PPS

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

Airton Cascavel

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas

Edinho Araújo
secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
1°Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB.PTB)

Cabo Júlio

Suplentes

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1° Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares



COMISSÃO DE RELAÇpES EXT..ERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PS~

Robierio Araújo José Aleksandro
PPS

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PDT

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Eduardo Jo'rge
José Dirdeu

José Genulno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
2 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Aroldo Cedraz
Atila Lins
Clau.Çlio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Non6
Leur Lomanto •
Werner Wanderer

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio' Medioli

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Agnaldo Muniz

1 vaga

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

J,.uiz Fernando
1 vaga

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

Gt0vanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

PT

PFL

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Sérgio Carvalho

Euripedes Miranda

Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorman Júnior,
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
1 vaga

Atila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Ayrton Xerez

Dr. Helena (PSDB)
PPS

PHS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones:. 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

Airton Dipp
Neiva Mo.ra

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Cabo Júlio

João Herrmann Neto

Suplentes

Augusto Franco
BonifáCIO de Andrada

Celso Giglio
João Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch

Ricardo Rique

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2" Vice·Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2" Vice-Presidente' Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318·8418

secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
João Caldas De Velasco

PMDB
Armando Abllio Gustavo Fruet
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Renato Vianna
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

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 Iris Simões

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Raimundo Santos

Wilson Braga

PFL

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Titulares

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Snvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgllio Guimarães

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Sérgio Miranda

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Celso Giglio
Eduardo Paes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PT
Antonio Palocei
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

PPB

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

PSOB

PTB

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PMDB

POT
Eurrpedes Miranda
1vaga

Bloco PSB • PCdoB
Eduardo Campos

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)



(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
10Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
20Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PSOB
Uno Rossi Coronel Garcia
Moroni Torgan (PFL) Pedro Canedo
Sebastião Madeira Sérgio Reis

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (PFL)
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno -Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

PFL
Suplentes

6 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regia Cavalcante (PPS)
··3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PPB

PSDB

PMOB

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
10Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
20Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
30 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
VIC Pires Franco

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Confúcio Moura
3 vagas

PFL

PMOB
Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
10Vice-Presidente: Alberto Mourao (PMDB)
20Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
30 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)

Bloco PSB - PCdoB
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALisTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

PTS

PDT

Iris Simões
1 vaga

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros Relator: Aroldo Cedraz (PFL)



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, 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
MUNICipIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
10 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
30 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN • PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo fi, S/169-B
Telefone: 318·7060

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

Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Ursicino Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro MárCIO Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério AraÚJO (PL)
Enivaldo Ribeiro Yvonilton Gonçalves
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

Suplentes

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
10 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2" Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

3 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Silas Câmara (PTB)

Caio Rlela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB,

Arthur Virgilío
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Her('lllano Anghinetti
José Unhares

Are ,do Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Titulares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

PFL
Gilberto Kassab
Paulo Braga

PFL
AntOnio Jorge (PTB) Jorge Khoury

Jaime Martins José Lourenço
Corauci Sobrinho

Francisco Rodrigues



Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius

PMOB

PSOB

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
XICO Grazlano

2 vagas

Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vaga

André Benassi
Helemldo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PMOB

PSOB

PT

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB - PCdoB
Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB - pedoB

Max Mauro
Nilton Capixaba

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

POT

PPB

José Antonio

Enio Bacci

Nelson Marquezelli
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PPB

PTB

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Rodrigo Maia
1 vaga

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoim
Welllngton Dias

PFL
Almerinda de Carvalho Luiz Moreira
Átila Lins Marcondes Gadelha

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente' Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço

João RibeirO
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1 vaga

PFL

PSDB

PMDB

Antonio Feijão (PST)

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente' Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)
Titulares Suplentes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Sérgio Miranda

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Djalma Paes



B. Sá
Nicias Ribeiro

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

PT

PPB

Sebastião Madeira João Pizzolatti
Zenaldo Coutinho 1 vaga

João Grandão Celso Giglio
Padre Roque Max Mauro

PTB

por

Hugo Biehl
Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal
PTB

POT

Airton Cascavel (PPS)
Yvonllton Gonçalves

Josué Bengtson

Eber Silva Pompeo de Mattos

Agnaldo MUniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

4 vagàs

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Antonio Joaquim AraúJo Luiz Antonio Fleury

André Benassi
Feu Rosa

José MilitA0
Nelson otoch

2 vagas

Suplentes

6 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Caio Riela

Celso Russomanno
2 vagas

Autor: Poder Executivo

PTB

PPB

Proposição: PL 634175

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PT

Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

PSOB

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PFL

PMOB

Titulares

Antonio Carlos Blscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Suplentes

Evandro Milhomen

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

PPB

PT

PSDB

PMDB

Vanessa Grazziotln

PFL

Proposição: PEC 89/95

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator. Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local' Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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)

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José Indio
Norberto Teixeira

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra



Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Bloco PSB - PCdoB

Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

José Antonio

Linealn Portela

Ayrton Xerêz

POT

PPS

Fernando Gonçalves

Coriolano Sales (PMOB)

Aldo Rebelo

João Caldas

Airton Cascavel

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetli Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

POT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone. 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco PSB - PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E PEC N° 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Fernando Gabeira (PV)

Proposição: PEC 20/95

1 vaga

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
1° Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente· Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presldente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Presidente: Rita Camata (PMDS)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: BOnifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL
Titulares

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
(vanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Poselia
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry .
Vicente Arruda

PMDB

PSOB

Suplentes

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTS)

Darcísio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themístocles Sampaio
2 vagas

Luciano Castro (PFL)
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darcisio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

PSOB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotlo

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes



Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa Dr. Hélio

POT
Fernando Zuppo

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

PT
4 vagas

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PPB
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)
1 vaga

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco PL - PST • PMN • PSD - PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

2 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

4 vagas

1 vaga

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmãnio Pereira
3 vagas

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

3 vagas

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

Fernando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

PT
Padre Roque

1 vaga
PPB

João Tota
1 vaga

PTB
l' vaga

Pedro Valadares

PDT

PTB

PSOB

PMOB

Bloco PSB· PCdoB

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Pedro Wilson
WeJlington Dias

Duilio Pisaneschi

Proposição: Requerimento

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Haroldo Lima

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Fernando Gabeira

Neiva Moreira

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra



Bloco PSB_- PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST - PMN • PSO· PSL

Rubens Bueno
PPS

Pedro Eugênio
Cabo Júlio

Ayrton Xerêz
PPS

Paulo José Gouvêa

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Morei~a

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(~EGURANÇAPÚBLICA)

Presidente: A/dir Cabrall(PSDB)
1° Vice-Presidente: Uno,Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Mar~os Rolim (PT)
3° Vice-Presidente. Edmar Moreira (PPB)

PMDB

PSDB

Suplentes

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch

Hermes Parcianello
José (ndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Synval Guazelli
3 vagas

Titulares

PFL

Antonio Feijão (PST) Affonso Camargo
Arnon Bezerra Darci Coelho
Badu Picanço Deusdeth Pantoja

Max Rosenmann José Rocha
Zenaldo Coutinho Moreira Ferreira

1 vaga Paulo Octávio
Roberto Brant

Antonio Carlos Biscaia
PMDB

Carlos Santana Gessivaldo Isaias

Fernando Marroni Jorge Alberto

Wellington Dias Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)

Jair Bolsonaro Norberto Teixeira
2 vagas Paulo Lima

PSDB
Augusto Franco

Roberto Jefferson Dr. Heleno
João Almeida

Wanderley Martins
Jovair Arantes

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PT

POT

PTB

PPB

Proposição: PEC 151/95

Euripedes Miranda

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

PFL
Titulares

Luiz Antonio Fleury

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rohm
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo FelJó
Zulalê Cobra



Dr. Evilásio José Antonio

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL
Almeida de Jesus' Cabo Júlio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPOE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

José' Roberto Batochio

Bloco PSB • PCdoB

Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)

3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

2 vagas

Múcio Sá
Ricardo Izar

1 vaga

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abílio

Alex Canziani
Feu Rosa

Marcio Fortes
Nelson Marchezan

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

PV

PT

PFL

POT

PTS

PPB

PSOB

PMDS

Bloco PSS· pedoS

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
SilVIO Torres

José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Armando Monteiro

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Jandlra Feghali

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
'titulares Suplentes

Ollmpio Pires 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN • PSO • PSL
Eujãclo Simões Almeida de Jesus

,
José Carlos Aleluia
Leur Lomanto

~
rs Barbosa

edeiros
ussa Demes

Neuton Lima
Roland Lavigne

Duilio Pisaneschi

4 vagas

Josué Bengtson

Sérgio Carvalho
1 vaga

Suplentes

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi

Fernando Coruja

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Regis Cavalcante

Atila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

Proposição: PL 1.615/99

PDT

Titulares

PTB

Silvio Torres
Vicente Arruda

PFL

PPB

PMDB

PT

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Antônio dO Valle
Domiciano Cabral
João Henrique

Celso Giglio

Márcio Bittar

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Nauton Lima
Oscar Andrade



PPS

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Bloco PL • PST· PMN - PSD - PSL
Bispo Wanderval Robério Araújo

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas JÚnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PPS
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTS
Iris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

PFL
Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Nice Lobão
João Ribeiro Oscar Andrade
José Carlos Aleluia Paulo Braga
José Thomaz Nonõ Raimundo Colombo
Luciano Castro Robson Tuma
Medeiros Wilson Braga

PMDB
Cezar Schirmer Marçal Filho
Gastão Vieira Osvaldo Reis
Hélio Costa Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Alberto 3 vagas
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Uno Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni José Genofno
Geraldo Magela 2 vagas
Marcelo Déda"

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl . Romel Anlzio
'Jonival Lubas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTS
Celso Giglio Silas Câmàra

Suplentes

José Antonio

Edinho Araújo

Flávio Derzi
Gustavo Fruet

João Colaço

Márcio Matos
Ricardo Berzoini

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho

3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr, Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho
1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B, Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
Werner Wanderer

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

PFL

PDT

PTa

PPB

PT

PSDB

PSDB

PMDB

Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Arlindo Chinaglia,' \
Geraldo Magela

Jandira Feghali '

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson otoch
Veda Crusius

José Ronaldo
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Carlos Mosconi ,
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSl
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSE!' • pedoB

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Darcfsio Perondi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

1 vaga
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 ' ,Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MA"'(ÉRIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS
Presidente: Nelson Marchezan'.(PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencdürt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares



r

PPS

Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST • PMN • PSD· PSL

Cabo Jlllio Paulo José Gouvêa

Euripedi> '\mranda Fernando Coruja

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-8428 Fax' 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
10Vice·Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2" Vice·Presidente: Carlos Santana (PT)
30 Vice·Presidente: Oino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Tota
2 vagas

1 vaga

Serafim Venzon

4 vagas

6 vagas

, Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Wanderley Martins

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PDT

PTS

POT

PPB

PT

PSDB

PMDS

Bloco PSB • PCdoS

Bloco PSS • pedoS

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

1 vaga

Neiva Moreira

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Or. Helena
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

Paulo Baltazar

Alceste Almeida
Cartos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

José Pimentel
3 Vigas Almir Sá

Iberê Ferreira
YVQnilton Gonçalves

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José ClrIos Martinez

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PDT

PPS

PPB

PTB

PSDB

PMDS

l.uíz Antonio Fleury

Alexandra Cardoso

MárCíel Bltiar

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Morcni Torgan
Robson Tuma

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Weflington Dias

SecretáflO: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318·7067 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
PresIdente: Marcondes Gadelha (PFL)
10Vice·Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
;21} Vice·Presidente: Wellington Rocha (PT)
:/ \/ice·Presidente.
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
T!t~lIMes Suplentes

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Rebarta Rocha
Silvio Torres
1 vaga

A!berto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

I Ary Kara
Gerson Peres

l
lbrahim Abi·Ackel

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jeffer,son



Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio Almeida de Jesus Cabo Júlio

P~ PV
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 3'\.8-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

PFL
Atila Lins

Costa Ferreira
IIdefonço Cordeiro

Luciano Castro
Neuton Lima

Pedro Fernandes
Wilson Braga

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia Pedro Eugênio (PPS)

Alcione Athayde
Antonio JoaquIm Araújo

Wagner Salustiano

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
AtUa Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefone: 318·7056

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco PL - PST • PMN - PSD - PSL

João Caldas De Velasco
PV

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Damião Feliciano Francisco Silva (PST)
Júlio Delgado Luiz Bittencourt
Paulo Lima Nelo Rodolfo
Synval Guazzelli 2 vagas
Wilson Santos

PSDB
Dino Fernandes Fátima Pelaes
Feu Rosa Jovair Arantes
Inaldo Leitão Luiz Carlos Hauly
LUIz Ribeiro Mareio Fortes
Pedro Henry Marisa Serrano

. Romeu Queiroz Sérgio Carvalho
PT

Avenzoar Arruda Babá
Jair Meneguelli Carlos Santana
Paulo Paim Paulo Rocha
Pedro Celso Waldomiro Fioravante

PPB
Enivaldo Ribeiro Almir Sá
Herculano Anghinetti João Tota
Pedro Corrêa Ricardo Barros

PTB
Eduardo Paes Caio Riela
Magno Malta Silas Câmara

POT
Alceu Collares Eurípedes Miranda

Bloco PSB - PCdoB

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá,
Waldir Schmidt

2 vagas

Sérgio Miranda

Fernando Coruja

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

POT

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio

Eber Silva

Eduardo Seabra
Fernando Gbnçalves

Titulares

PFL
Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda CrusiJs

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAçOeS

TITULOS PUBLICADOS -1999/2000

lEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081-8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇÃO A ViTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$ 9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072-9

R$1,10

Locais de venda: Mldla Uvraria. Ed. Principal eAnexo IV da Gamara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647m271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E·mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

, . ,..... ,.' ','"r, ..:~~., ~<

ISBN: 85-7365-067-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRA;;. SERRARIAS

... POR GRUPOS ASIATICOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS 10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA o SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365·065-6

R$1,99

.
Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informaçães:"Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365-057-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-{)49-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-C29-X (v.1)
85-73S5-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
usuÁRIo

ISBN: 85-7365-{)54-0

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365..(}43-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-C74-5

R$ 5,00

Locais de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Gamara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaÇÕes: Coordenaçl1o de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1.10

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 8507365-039-1

R$1,32

CHAMBER OF DEPUTlES

Distribuição gratuita

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83·7:iü5.(J3l!--9

R$2.20

• W'lQõ''Jo:r I I .W i I. ......... ,. l.' ..." ... • .................-..._.__

Locais de venda: Mídia l.ivraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477fi271.
Informações: CQ9rdenaçao de Publicações. Telefone: (OS'i) 318-S86.5. E-maU: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 360 PÁGINAS


