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INALrO LEITÃO (Bloco/PSDB - PB) 

Perplexidade diante da concessão do benefício
de auxílio-moradia a magistrados brasileiros.
Urgente revogação da medida pelo Supremo Tri
bunal Federal. Apreciação de proposta de emen
da constitucional sobre fixação do subteto salari
al dos servidores públicos. Definição da política
nacional de salários. 09758

B. SÁ (Bloco/PSDB - PI) - Lançamento,
pelo Presidente da República, do Programa Prio
ritário de Termoelétrica a Gás. Benefícios do pro-
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JOSÉ GENOÍNO (PT - SP) - Imediata re
vogação, pelo Supremo Tribunal Federal, da Iimi·
nar concessiva do benefício de auxílio-moradia
aos Juízes Federais e aos Juízes do Trabalho.
Defesa da elevação do valor do salário mínimo
para R$180,OO. 09759

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Prejuízos cau
sados à agricultura brasileira pela falta de política
agrícola e pelo modelo de reforma agrária implanta·
do no País. Repúdio à atuação do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra MST. Protesto con
tra utilização de universidades públicas para forma-
ção de militantes do MST. 09760

OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS) 
~mediata reformulação do Programa de Recupe
ração Fiscal - REFIS, destinado à regularização
de débitos das empresas brasileiras com a Receita
Federal e com o Instituto Nacional do Seguro So-
ciaIINSS. 09761

PASTOR VALDECI PAIVA (Bloco/PSL 
RJ) - Solicitação de apoio ao projeto de lei sobre
inclusão, em documentos oficiais, da expressão
"Deus seja louvado". 09762

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Insufi
ciência dos recursos destinados pelo Governo
Federal ao custeio da eafra agrícola de
1999/2000. Elevado custo de encargos inciden
tes sobre operações de crédito rural. Exclusão de
pequenos produtores rurais do processo de rene-
gociação do endividamento do setor agrícola. 09763

PAULO PAIM (PT - RS - Pela ordem) - Reali
zação, pela Comissão Especial do 8aIário Mínimo,
da casa, de debate com a presença dos coovidados
Sérgio Mendonça, do Departamento Intersindícal de
Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE;
Márcio Pochmann, da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP; e Marcelo Neli, da Funda-
ção Getúlio Vargas. 09764

ENIO BACCI (PDT - RS) - Artigo "O novo
bote dos 7 ricos", do jomalista Carlos Chagas, de
alerta sobre propostas de internacionalização da
Amazônia e riscos de perda da soberania nacional
na região :...................................................... 09764

MARCOS AFONSO (PT - AC) - Instalação
da Fábrica de Preservativos Chico Mendes, no
Município de Xapuri, Estado do Acre. Apresenta
ção de projetos de lei sobre estabelecimento de
moratória do financiamento do plantio, da comer
cialização e do consumo de alimentos com orga
nismo geneticamente modificado e sobre regula
mentação dos critérios de divulgação de pesqui
sa eleitoral. Apresentação de projeto de decreto
legislativo sobre vinculação, competências e
composição da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança. ....•.. 09766

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Urgente votação, pelo Congresso Nacional, da
Medida Provisória n!l 1.934-10, de 2000, sobre
reestruturação do Departamento Nacional de
Obras contra as Secas. Importância da participa
ção do DNOCS no debate sobre a transposição
de águas do Rio São Francisco. 09767

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Revogação
da Resolução n!l 2.671, de 1999, do Conselho
Monetário Nacional, ínviabilizadora da liberação
de recursos retidos no Banco do Brasil destina
dos ao financiamento do custeio da agricultura
familiar no Estado do Ceará. 09767

DR. HÉLIO (PDT - SP) - Síndrome do sa
lário indecente. Conveniência de reajuste do va
lor do salário mínimo nacional em percentual'su
ficiente para cobertura das necessidades básicas
da população brasileira. 09768

MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDf.lr
RS) - Apresentação de emenda à medida proviSó.
ria sobre a lei disciplinadora do esporte brasileiro
Lei Pelé, para estabelecimento de indenização no
caso de rescisão unilateral do contrato firmado en-
tre atleta e clube esportivo no País........ 09769

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) 
Denúncia de abusos cometidos no País pelas
empresas operadoras de cartões de crédito. ........ 09770

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL} 
Repúdio à perseguição política praticada
pelo Governo alagoano contra a Associ~ção

dos Servidores do Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado, em razão de
denúncias de irregularidades no âmbito do
órgão. Urgente aprovação do Projeto de Lei
n!l 1.615, de 1999, sobre criação da Agência
Nacional de Transportes e do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes... 09771

JOÃO FASSARELLA (PT - MG) - Carta
aberta à população, de autoria do Sindicato dos
Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telé
grafos e Similares do Estado de Minas Gerais 
SINTECT-MG, em protesto contra a possibilidade
de privatização da Empresa Brasileira de Correi-
os e Telégrafos - ECT............................................ 09771

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Trans-
curso do 10011 aniversário de fundação do Institu-
to Oswaldo Cruz. 09775

ANTONIO JOSÉ MOTA (Bloco/PMDB 
CE) - Importância da reativação da cultura do al
godão para o Nordeste brasileiro, em especial
para o Estado do Ceará. 0l:t776

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Descaso do
Governo Federal quanto à produção de arroz no
Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimento ao jor
nal Diário da Manhã, do Município gaúcho cje Pes·
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so Fundo, pela reportagem sobre a construção da
Usina Hidrelétrica de Itá, na divisa dos Estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 09778

DA. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Assina
tura, pelo Prefeito Zito, de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro, de convênio com o
Serviço Social da Indústria - SESI, e a Federa
ção das Indústrias do Estado do Rio Janeiro 
FIRJAN, para alfabetização de jovens de 14 a 19
anos. Congratulações ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso e ao Ministro Paulo Renato,
da Educação, pela redução dos índices de anal-
fabetismo no País. 09778

JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO) - .
Questionamento sobre critérios para concessão,"
pela Caixa Econômica Federal, de franquias para
exploração de jogos de loterias. Anúncio da apre
sentação de projeto de lei modificativo do diplo-
ma legal sobre licitações ' 09780

PAULO FEIJÓ (BlocoIPSDB - RJ) - Sinal de
recuperação da economia brasileira com a queda do
índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, e do
índice de Preços ao Consumidor - IPC, registrada
pela Fundação Getúlio Vargas ,., 09780

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) - Sa- .
tisfação com vitória dos juízes federais em luta'
por melhoria salarial. 09781

CAIO RIELA (BlocolPTB - RS) - Transcurso
do centenário da Faculdade de Direito da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul- 17 de fevereiro. ... 09782

HUGO BIEHL (PPB - SC) - Expansão e
modernização do sistema de telefonia rural cata
rinense. Fortalecimento da infra-estrutura das co-
munidades rurais. 09782

FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB 
RJ) - Protesto contra concessão do benefício de
auxílio-moradia a magistrados. Estabelecimento
de teto salarial no serviço público........... 09783

LUIZ BIITENCOURT (BlocoIPMDB - GO) 
Justeza das reMndicações coordenadas pela Associa·
ção dos Magistrados Brasileiros. Importância da cam
panha da Fraternidade de 2000, com o tema "Dignida
de Humana e Pai' e o lema "Novo Milênio Sem
Exclusões", na exaltação dos valores básicos da s0-

ciedade brasileira. 09783
FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES) - Continui-

dade da situação de pobreza existente nas re-
giões Norte e Nordeste do País :.. 09785

EDINHO' ARAÚJO (PPS - SP) - Posse do
ex:Oeputado Federal Hélio Bicudo na Presidên
cia da Comissão'lnteramericana de Direitos Humanos
da Organização dos ESladbs Americanos - OEA.... ;... ' 09786

SERAFiM VENZON (PDT -'SC) -' ApoiO a .
pleito da FundàÇão UniVersidade' do Contestado,' dó " '

Município de Caçador, Estado de Santa Catarina,
sobre doação ou cessão em comodato de terreno
da Rede Ferroviária Federal SA - RFFSA. 09787

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP) - Satisfação com a assinatura de convênios
entre o Ministério da Educação, a RADIOBRÃS 
Empresa Brasileira de Radiodifusão, o SEBRAE
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas, e a Fundação Roberto Marinho, viabili
zadores da exibição, em escolas públicas, das pro
duções e programas da Secretaria de Educação à
Distância, do Ministério da Educação. 09787

FERNANDO ZUPPO (PDT - SP) - Des
compasso entre a baixa taxa de crescimento do
Produto Interno Produto - PIB e o significativo incre
mento da arrecadação tributária no País. Aumento
do Imposto de Renda pago pelos trabalhadores bra
sileiros em decorrência do reajuste da Unidade fis
cal de Referência - UFIR, e da manutenção dos li
mites de deduções e das faixas de incidência das
alíquotas do tributo. 09788

EUNíCID OLIVEIRA (BlocoIPMDB - CE) 
Repúdio à violência praticada pelo Prefeito Luiz Antô
nio Farias, de Hidrolândia, Estado do Ceará, contra
equipe de profissionais do jornal cearense O Povo,
em missão de apuração de denúncias contra atos de
improbidade administrativa no Município. Oportunida
de da aprovação, pela Assembléia Legislativa do
Estado, de requerimento de imediato afastamento do
Prefeito, para abertura de processo de cassação de
seu mandato, bem como de prisão preventiva dos
agressores. 09789

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE) 
Contrariedade à pretendida participação de em
presas distribuiQoras no comércio varejista de
combustíveis. 09790

PAES LANDIM (PFL - PI) - Concessão ao
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Carlos Velloso, do Título de Sócio Honorário do
Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Tópi
cos do pronuncial1'!ento do magistrado por oca-
sião do recebimento da homenagem. 09790

ARY KARA (PPB - SP) - Lançamento da
revista Via Vale, em São José dos Campos,
Estado de São Paulo. 09792

V - Grande Expediente
WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT) 

Contrariedade à pretendida alteração do traçado
original da Ferrovia do Norte - FERRDNDRTE. li
beração de recursos para reinício das obras da fer-'
rovia entre os Municípios de Alto Taquari e Rondo
nópolis, Estado de Mato Grosso. Defesa de transfe
rência para Cuiabá da sede, da empresa

'FERRONORTE SA - Ferrovias Norte Brasil. Pro-
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testo contra a anunciada privatização do setor de
saneamento básico da capital mato-grossense. ...... 09792

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Empobreci
mento do setor agrícola brasileiro. Perspectiva de
agravamento do êxodo rural em decorrência da in
viabilização das políticas públicas dirigidas para o
setor. Louvor às ações do Governo Jorge Viana, do
Estado do Acre, 3m apoio à agricultura e à explora-
ção sustentável da floresta amazônica. 09796

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS 
Pela ordem) - Necessidade de reajuste do salá
rio mínimo brasileiro no maior percentual possí
vel. Indicação ao Poder Executivo de adoção de
medidas para redução de distorções na comerci
alização de produtos agrícolas de consumo pre-
dominantemente doméstico...... 09799

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO 
Pela ordem) - Urgentes providências do Governo
de Rondônia no sentido da revisão do projeto de
melhoramento das instalações do LACEN - La
boratório Central do Estado, sob pena de perda
dos prazos para o repasse, pelo Banco Mundial e
pelo programa Reforsus, de recursos destinados
ao empreendimento..... 09802

DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP - Pela or
dem) - Indicação ao Ministério do Trabalho e
Emprego de adoção de providências para inscri
ção, na Previdência Social, de vendedores autô-
nomos contratados. 09802

GEOVAN FREITAS (BlocolPMDB - GO -
Pela ordem) - Omissão do Governo Federal quanto
ao elevado consumo de bebidas alcoólicas no País.. 09803

JOÃO MAGNO (PT - MG - Pela ordem) 
Omissão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA na
preservação de direitos de moradores de áreas a
serem alagadas com a construção da Usina Hi
drelétrica de Aimorés, Estado de Minas Gerais. ... 09803

WELLlNGTON DIAS (PT - PI - Pela or
dem) - Artigo "Parceiros do Sertão", do jornalista
Cláudio Carri, publicado na revista Globo Rural,
em defesa do desenvolvimento da caprinocultura
na Região Nordeste..... 09805

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO 
Pela ordem) - Apoio à greve de servidores públi
cos estaduais da área da educação e da Polícia
Civil do Estado de Goiás. 09807

PEDRO WILSON (PT - GO - Pela ordem)
- Solidariedade aos servidores públicos do Esta
do de Goiás na luta por melhores salários e con
dições de trabalho. Investigação, pelo Ministério
da Educação, sobre a aplicação dos recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magis~

tério - FUNDEF no Estado de Goiás. 09807

JÚLIO REDECKER (PPB ... RS - Pela ordem)
- Relatório sobre repressão praticada pelo Governo
do Irã contra membros da Comunidade Bahá'í. .. ....... 09808

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES 
Pela ordem) - Apresentação de projeto de lei so
bre dedução do imposto de renda das despesas
com empregados domésticos................................ 09811

RUBENS BUENO (PPS - PR - Pela ordem)
- Envolvimento do Prefeito Antônio Casemiro Beli
nati, do Município de Londrina, Estado do Paraná,
com malversação de recursos do Erário................... 09811

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela
ordem) - Realização, na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, de debate sobre a pro
posta de criação do Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação Básica - FUNDEB.
Cumprimento ao Deputado Nelson Marchezan,
Relator da matéria, pelo comparecimento ao fó
rum. Falta de consistência e sustentação financei·
ra do substitutivo apresentado ao projeto. Despro
pósito da concessão, pelo Poder Judiciário, de
auxflio-moradia a seus integrantes. 09812

PAULO DELGADO (PT - MG - Pela ordem) 
Necrológio do médico psiquiatra Ulysses Vianna R-
lho, ex-Presidente da Associação Brasileira de Psi-
quiatria. Impropriedade da aplicação de tratamento
psiquiátrico em casos de conflitos provocados por
ruptura da estabilidade de vida. Preocupação do ora-
dor com a disseminação da prática de pl"eSCrição de
psicotrópicos a pacientes de tenra idade.................... 09813

CARLOS BATATA (Bloco/PSDB - PE - Pela
ordem) - Apresentação de requerimento sobre cria
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito para in-
vestigação do Sistema Financeiro da Habitação. 09814

CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB - Pela
ordem) - Trabalhos na área social desenvolvidos
pelo Banco do Brasil S.A. e pelo Banco do Nordes
te do Brasil S.A. na região do Cariri paraibano, Mu-
nicípio de Alcantil, Estado da Paraíba. 09815

DA. HÉLIO (PDT - SP - Pela ordem) - Apoio
à moção de apelo da Câmara Municipal da Cidade
de São Carlos, Estado de São Paulo, ao desenvol·
vimento do transporte ferroviário no Estado............. 09815

PEDRO FERNANDES (PFL - MA - Pela
ordem) - Urgente estabelecimento do teto salarial
para os servidores públicos dos três Poderes.
Despropósito da concessão de auxílio-moradia
para integrantes do Poder Judiciário. Apresenta~
ção do Projeto de Lei nQ 2.413, de 2000, sobre
subcontratação e regulamentação de contratos
de trabalho com o Governo Federal. 09816

NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG - Pela ar·
dem) - Requerimento de criação da Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigação da
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prática de tortura e maus tratos por agentes do Brasileiro de comparecimento ao plenário para
Poder Público........................................................ 09816 apreciação da Ordem do Dia. Pedido de encerra-

SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA - mento dos trabalhos nas Comissões.................... 09820
Pela ordem) - Crítica à atuação do Serviço de PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
Atendimento ao Cidadão - SAC, criado pelo Go- ção dos Deputados ao plenário para apreciação
vernador César Borges, do Estado da Bahia. De- da Ordem do Dia. Determinação de encerramen-
núncia de irregularidades no processo de emanei- to dos trabalhos nas Comissões............................ 09820
Jjação política do Distrito de Mimoso do Oeste, Mu- MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ - Como Líder) -
nicípio de Barreiras, Estado da Bahia. .................... 09816 Concessão do benefício de auxnio-moradia a ma-

ADEMIR LUCAS (Bloco/PSDB - MG - gistrados. Apoio à realização de greve pelos servi-
Pela ordem) - Falecimento do empresário e con- dores públicos. Revisão das reformas administrativa
selheiro do Clube Atlético Mineiro Marun Patrus, e previdenciária. Urgência na tramitação da propas-
vítima de ataque cardíaco a bordo eie aeronave. ta de emenda constitucional sobre estabelecimento
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorie- de subteto salarial no serviço público. Solicitação ao
dade do porte, pelas aeronaves de passageiros, Presidente do Supremo Tribunal Federal de julga-
de aparelho desfibrilador....................................... 09817 mento da Ação Direta de Inconstitucionalidade con-

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG - tra o descumprimento, pelo Governo Federal, da da-
Pela ordem) - Realização, por integrantes do siste- ta-base salarial dos servidores públicos. Encaminha-
ma de transporte alternativo, de manifestação pú- mento aos Tribunais Superiores de indicações para
blica em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. envio ao Congresso Nacional de projetos de lei so-
Aplauso à Polícia Militar mineira pela manutenção bre fixação de subteto salarial no serviço público...... 09820
da ordem durante a manifestação. Congratulação ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP - Como
com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pela Líder) - Legitimidade da reivindicação de reajuste
celebração de acordo com a categoria. Presença salarial por juízes brasileiros. Apreciação, pelo Su-
na Câmara dos Deputados do Governador Itamar premo Tribunal Federal, de Ação Direta de Inconsti-
Franco, do Estado de Minas Gerais......................... 09817 tucionalidade no sentido da viabilização de corre-

BEN-HUR FERREIRA (PT - MS - Pela or- ção salarial para o funcionalismo público. Urgente
dem) - Apresentação de requerimento de informa- votação do Orçamento da União pelo Congresso
ções ao Ministério, do Planejamento, Orçamento e Nacional. Defesa da fixação de valor equivalente a
Gestão sobre inclusão do item cor/raça no questio- 100 dólares para o salário mínimo.......................... 09821
.lário do censo demográfico de 2000. Estabeleci- RICARDO IZAR (Bloco/PMDB - SP - Pela
mento de base de dados acerca da raça negra ordem) - Anúncio de reunião da Comissão Espe-
brasileira para consolidação de políticas públicas cial destinada ao exame de proposta limitadora
destinadas ao combate. à discriminação racial. ........ 09818 da edição de medidas provisórias......................... 09823

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB -- SP - Pela PRESIDENTE (Michel Temer) - Fixação,
ordem) - Apelo à bancada do Estado de São Pa- pela Presidência, de data para conclusão dos tra-
ulo no sentido do apoio às emendas ao Orça- balhos da Comissão Especial instituída para exa-
mento destinadas à alocação de recursos para me de propostas de reajuste do salário mínimo....... 09823
obras de infra-estrutura urbana e de saneamento ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ
básico na região metropolitana de São Paulo, - Como Líder) - Paradoxo entre a rapidez na con-
Estado de São Paulo............................................. 09818 cessão de auxílio-moradia a integrantes do Poder

FERNANDO CORUJA (PDT - SC - Pela or- Judiciário, com vistas à sustação de greve de ma-
dem) - Apresentação de proposições sobre produ- gistrados, e a morosidade na busca de consenso
ção e comercialização de produtos genéricos nos a respeito do índice de reajuste do salário mínimo.
setores de defensivos agrícolas e de veterinária...... 09819 Urgente resposta, pelo Supremo Tribunal Federal,

EDUARDO JORGE (PT - SP - Pela ordem) à omissão do G.Jverno Federal quanto ao reajuste
- Urgente tramitação, no Senado Federal, da pro- salarial dos servidores públicos............................. 09823
posta de emenda à Constituição sobre vinculação LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB - PR
de recursos para a saúde pública nos âmbitos mu- - Pela ordem) - Inconformismo com a suspen-
nicipal, estadual e federal. Visita do Cardeal Dom são, pelo Desembargador Cyro Crema, do Tribu-
Paulo Evaristo Arns e da Dra. Zilda Arns à Presi- nal de Justiça do Paraná, da tramitação de pro-
dência do Senado Federal para cobrança de celeri- cesso de impeachment contra o Prefeito Antônio
dade na tramitação da matéria................................ 09819 Casemiro Belinati, do Município de Londrina.

ODELMO LEÃO (PPB - MG - Pela ordem) Expectativa de reforma da decisão pelo Presi-
- Solicitação à bancada do Partido Progressista dente da Corte de Justiça estadual........................,' 09824
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário para infcio da
Ordem do Dia. 09825

GILMAR MACHADO (PT - MG - Pela ordem)
- Protesto contra cancelamento, pelo Ministro Paulo
Renato Souza, da Educação, de reunião com a C0
missão Mista encarregada da análise de mecicla pro-
visória sobre financiamento ao estudante. 09825

FERNANDO FERRO (PT - PE - Pela ordem)
- Demissão de funcionários da Companhia Ferro
viária Nordestina - CFN. Conseqüências negativas
da privatização no setor ferroviário. 09825

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua

ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nll 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. .. 09830

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
a votação das Emendas Aglutinativas de nll8 34,
16 e 19. 09831

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nll 34, para acréscimo,
no art. 34 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial, de parágrafo no art. 125 proposto para
a Constituição FederaL........................................ 09831

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 09831

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA, FERNANDO
CORUJA, GERSON PERES, GERALDO MAGELA,
PAUDERNEY AVELlNO, MENDES RIBEIRO
FILHO, JUTAHY JUNIOR, ODELMO LEÃO. 09832

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Encami
nhamento de requerimento de informações ao Mi
nistério da Justiça sobre venda, concessão, registro,
posse e porte de armas no Pafs. 09832

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RUBENS
FURLAN. 09833

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO. 09833

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, CELSO GIGLlO,
INOC~NCIO OLIVEIRA. 09833

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 09833

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, RUBENS FURLAN. ........ 09834

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERALDO MAGELA. 09834

ENIO BACCI (Pela ordem) - Resultados de
pesquisa da Fundação Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística - IBGE sobre a queda da
renda média dos brasileiros................................... 09834

RICARDO BERZOINI (Pela ordem) 
Transcurso do Dia Internacional de Conscienti
zação sobre as Lesões por Esforços Repetitivos
- 29 de fevereiro..... 09834

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CUNHA BUENO. 09835

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 09835

Rejeição da emenda. 09835
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da

Emenda AgIutinativa nll 16, que acrescenta ao art. 20
do texto do SUbstitLltM:> da Comissão Especial a1fnea
no art. 105, I, da Constituição Federal ,... 09837

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAi~
COBRA, Relatora da matéria. . 09837

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, AYRTON XER~Z.............. 09837

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FÉLIX MENDONÇA. ....... 09837

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, DJALMA PAES, FERNANDO
CORUJA, GERSON PERES, MARCELO DÉDA,
INOC~NCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO
FILHO, JUTAHY JUNIOR, DUILlO PISANESCHI,
CELSO GIGLlO. 09838

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de \A)to, os Srs. Deputados Luís EDUARDO, PAULO
OCTÁVIO, JANDIRA FEGHALI, IGOR AVELlNO,
RICARDO BARROS, EDMAR MOREIRA, ARACELY
DE PAULA, LUIZ RIBEIRO, GEOVAN FREITAS,
OSMÂNIO PEREIRA, JOÃO CALDAS, JOÃO
GOLAço, FÁTIMA PELAES, BADU PICANÇO,
FERNANDO ZUPPO, NEY LOPES. 09838

JUTAHY JUNIOR (Pela ordem) - Retirada
da Emenda Aglutinativa nll 19. 09839

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to da retirada da Emenda nll 19. 09839

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados SYNVAL
GUAZZELLI, PEDRO FERNANDES. 09840

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERALDO MAGELA. 09840

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. ....... 09840

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA. 09840

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado PEDRO CANEDO..... 09840
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS LIMA,
AGNELO QUEIROZ, JULIO SEMEGHINI,
SÉRGIO REIS, PEDRO EUGÊNIO, WILSON
SANTOS, SALVADOR ZIMBALDI, PAULO
KOBAYASHI, MÚCIO sÁ, HENRIQUE
EDUARDO ALVES................................................. 09840

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Registro de voto. Audiência de Parlamentares da
Casa com o Sr. Ministro Carlos Velloso, Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, para dis
cussão da crise gerada pela concessão de li
minar referente à concessão de auxí
lio-moradia, a parcela do Judiciário. Urgente
definição do novo valor do salário mínimo
pago aos trabalhadores do País......................... 09840

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ, PEDRO
CORRÊA. 09741

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Participação do orador e do Deputado José
Antonio em audiência de Parlamentares da
Casa com o Sr. Ministro Carlos Velloso, Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, para dis
cussão da crise gerada pela concessão de limi
nar referente à concessão de auxílio-moradia a
parcela do Judiciário. Registro de voto................. 09741

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os SIS. Deputados JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, DA. HELENO, JOSÉ CARLOS VIEIRA. . 09841

PEDRO EUGÊNIO (Pela ordem) - Aprova
ção, pela Comissão Especial do Salário Mínimo,
de proposta para financiamento do impacto do
reajuste do valor do salário mínimo vigente no
País sobre a Previdência. 09842

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO GRANDÃO
SÉRGIO MIRANDA, MALULY NETIO:
EDUARDO PAES. 09842

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PAUDERNEY AVELlNO.................................... 09842

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 09842

Rejeição da emenda. 09842
Apresentação de proposições: ANTÔNIO

DO VALLE; PASTOR VALDECI PAIVA; PAULO
PAIM; ALBERTO MOURÃO; BISPO WANDERVAL;
MARCOS AFONSO; BETINHO ROSADO;
GERALDO MAGELA; ANTÔNIO CARLOS BISCAIA
E OUTROS; JOVAIR ARANTES; CARLOS BATATA
E OUTROS; MARÇAL FILHO; DR. EVILÁSIO;
JOSÉ CARLOS ELIAS; :INOCÊNCIO OLIVEIRA;
BEN-HUR FERREIRA; NILMÁRIO MIRANDA;
ADEMIR LUCAS; GIOVANNI QUEIROZ'
INOCÊNCIO OLIVEIRA; ALEXANDRE CARDOSO;
MIRO TEIXEIRA; AUGUSTO NARDES; JOSÉ, ,

MILlTÃO; PAULO DELGADO; GUSTAVO FRUET;
IGOR AVELlNO; EDUARDO CAMPOS E
OUTROS; INALDO LEITÃO. 09845

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO LIMA. 09846

PAULO PAIM (Pela ordem) - Visita da Co
missão Especial do Salário Mínimo ao Rio de Ja
neiro, para conversações com o Sr. Governador
Anthony Garotinho e lideranças de empresários
e trabalhadores fluminenses........................... ....... 09846

LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) - Ques
tionamento à Presidência sobre a possibilidade de
viagem dos demais Parlamentares da Casa ao Rio
de Janeiro para participação nas discussões so-
bre o salário mínimo. 09847

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HAROLOO LIMA. 09847

VII - Comunicações Parlamentares
GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB - GO) 

Empenho do orador na aprovação de substitutivo
a projeto de lei sobre obrigatoriedade da inser-
ção, nos recipientes de bebidas alcoólicas, de ró-
tulo de advertência sobre o mal provocado pelo
excesso de consumo e a proibição da venda a
menores de 18 anos. 09847

ALMERINDA DE CARVALHO, EMERSON
KAPAZ, NELSON MARCHEZAN, LfOIA QUINAN
(Pela ordem) - Registro de voto. 09848

INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB - PB -- Pela
ordem) - Apresentação de projeto de lei sobre
obrigatoriedade do uso de cinto de segurança
em veículos destinados ao transporte público
ou privado de passageiros e sobre instalação
de air-bag pela indústria automobilística. ........ 09848

MARCONDES GADELHA (PFL - PB -
Pela ordem) - Justificativa da ausência do orador
nas votações da presente sessão. 09848

JOSÉ DIRCEU (PT - SP) - Inaceitabilidade
da concessão de auxílio-moradia à magistratura naci
onal antes da definição do reajuste dos salários míni-
mo e do funcionalismo público. 09849

ROLAND LAVIGNE, ANIVALDO VALE
(Pela ordem) - Registro de voto. 09850

BISPO rtODRIGUES (BlocolPL - RJ) - Ra
zões do afastamento do economista Andrea Calabi
da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social- BNDES.... ........ ...... ...... 09850

ZENALDO COUTINHO (Bloco/PSDB - PA
- Pela ordem) - Registro de voto. 09852

RUBENS BUENO (PPS - PR - Pela or
dem) - Relação entre o alto número de empre
sas inadimplentes com a Receita Federal e a difi
culdade imposta pelo Governo Federal para au
mento do salário mínimo para valor equivalente a
100 dólares ..
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GLYCON TERRA PINTO, JOSÉ PRIANTE,
LÚCIA VÂNIA (Pela ordem) - Registro de voto. 09853

WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP - Pela
ordem) - Apresentação de projeto de lei sobre
elevação do valor do salário mínimo para 272 re-
ais.......................................................................... 09853

JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA - Pela
ordem) - Ocorrência de grande safra agrícola em
Irecê, Estado da Bahia. Imediatas providências
do Governo Federal para procedimento de com-
pra dos produtos da região... 09854

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP) 
Achatamento dos valores de benefícios assis
tenciais de caráter contributivo com a
não-aplicação aos mesmos do percentual cor-
retivo do salário mínimo. 09854

SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP - Pela
ordem) - Justificativa da ausência do Ministro
Paulo Renato Souza, da Educação, em reunião
destinada à discussão de medida provisória so
bre financiamento a estudantes. Excelência da
atuação do titular daquela Pasta. 09855

XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP - Pela
ordem) - Apoio à pretendida criação, pelo Gover
nador Mário Covas, do Estado de São Paulo, da
Região Metropolitana de Campinas. 09856

VIII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Rosa Marina Neofiti........... 09862

b) Nomeação: Alessandry Macedo de
Medeiros, Ana Lúcia Dias Palácio, Ana Maria
Ribeiro de Almeida, Anderson Carvalho Portel
la, Cristiano Souza Bernardo, Daniel Caetano,
Darlene Ameida Dornelis, Edson Correia da Sil
va, Evaldo Pereira Ribeiro, Glaucia Jorge Dib,
Humberto Fernandes Garcia, José Carlos Viei
ra, José Lourenço Meira Vasconcelos Júnior,
José Martins Lopes, Kelly Pessoa de Oliveira e
Silva, Manfred Rodrigues Cordeiro, Mara de
Oliveira Kenupp, Marcos Martins Machado, Ma
ria Acione Barros Santos, Maria da Conceição
da Costa Moura, Maria das Dores dos Santos
Rocha, Maria de Fátima Freitas Lima, Maria de
Fátima Silva, Maria Ivonilde dos Reis Silva, Ma
riella Cardoso Adjunto, Marilene de Castro Ter
to Vilas Boas, Marlenice Beto Cardoso, Márcia
Maria de Albuquerque Granja, Milton Marques
de Araújo, Rosamary Aparecida Gonçalves Le
mes, Regiane Mirelle de Mello, Reginice Haiani
Dionísio Macedo Santos, Selma Leme da Silva
Oliveira, Shirley Cristina Monteiro. 09862

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAçõES,
N5S 1.737, 1.738, 1.740 A 1.747, 1.749 A 1.757, 1.759
A 1.769 DE 2000, COM PARECERES E
DESPACH()S....... 09876

5-MESA
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 - COMISSÕES

Ata da 1411 Sessão Solene, Matutina
em 29 de fevereiro de 2000

111 - EXPEDIENTE

MENSAGEM

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM Nll 271
Srs. Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 39 do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de V. Bx!!s, acompanhado de

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2 12 Vice-Presidente; Joaquim Francisco
§ 2Q do ari. 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. EDUARDO CAMPOS, servindo como 1SI

Secretário, procede à leitura do seguinte

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 17 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Declaro 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. JOAQUIM FRANCISCO, servindo como
22 Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual, é, sem observações, aprovada.
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Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 241,
de 31 de dezembro de 1999, que renova, por dez
anos, a partir de 28 de julho de 1997, a permiss~o

outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa Mana
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.

Brasília, 28 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

OFíCIOS

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

OF. PSDB/Nº 83/2000

Brasília, 24 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,

Indico a V. Exª o Deputado Márcio Fortes,
como membro suplente, para integrar a Comissão
Especial destinada a realizar estudos com vistas a
oferecer alternativas em relação à fixação do salário
mínimo.

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.

Defiro. Publique-se.

Em, 29-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL, nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 317-L-PFUOO

Brasília, 29 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,
Informo a V. Ex!! que o Deputado Pedro Bitten

court passa a fazer parte como Více-Líder do Partido
da Frente Liberal, em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em, 29-2-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Do Sr. DeputadO' Inaldo Leitão, Presidente
em exercício da Comissão de Constituição e
JU$tiça e de Redação,·nos seguintes termos:
OF. N2 1.2207P/99-CCJR

Brasília, 15 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,
Encaminho a V. EXª, para as providências regimen

tais cabíveis, os Projetos de Lei nºs 5.993/90 e 1.281/88,
2.702/89, 952/91, 1.027/91, 1.721/91, 2.872/92,
3.037/92, 3.112/92, 2.102/96, 2.800/97, 3.485/97,
4.761/98 e 4.540/98, apensados, apreciados por este
Órgão Técnico em 14 de dezembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!! protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Deputado
Inaldo Leitão, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em, 29-2-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

PROJETO DE LEI N" 2.504, DE 2000
(DO SR. NELSON PROENÇA)

DIspõe sobre ointerrogatório do acusado àdistãncta com autilIZação de meios eletrônicos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.233, DE 1999.)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. 1° •No Processo Penal poderá oJuiz, utIiizando-se de meiOS
eletrônicos, proceder ãdistância ao interrogatório do réu.

Parágrafo Único- Ointerrogatório, neste caso, exigirá que oréu
seja assistido por seu advogado ou, àfalta, por Defensor Público.

Ar!. 2° •Esta lei entra em Vlgor na data de sua publicação.

~~~L1
~[LJ1 N PfJvo ~!Jc;+
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PROJETO DE LEI N" 2 517, DE 2000
(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)

0111'6- soI>re anteclpaçla de subsldlol concedida 801 magiltllldos !llg.cloI da Jus1Jça do
T~

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMlNISTRAç}.O E SERVIÇO PÚBLICO, DE
FINANÇAS E TRJIlUTAÇÃO (ART 5<1): E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART 5<1). ART. 24. li)

F'ÇO lIabttr que o Congreglo Nacional decreta. e eu

sanciono a leguinte LeI.:

ut. l D f: concedida, a08 Ministros togado!: do

'tribunal Superior do Trabalho, & titulo d. antec1paçl.o dos

subsidiol a ••r_ fixados por projeto de lei ela que tr&ta o

artigo 4B, l.nciao xv, da ConltJ.tuiçAo F~.ral, a diferença

.nU. iI remuneraçlo que atualmente recabam. o o valor d. It$

12.084,00 (dole _11 e oitenta B qua.tro reais)

Art. 2- AOs juizes toqadol dos Tribunais Reqionail

do TrabJ.lho e daI Varal do 'l'rab.~ho .ar' aplicada a

antecipaçlo de que trata o artigo anterior, sequndo o

elcalon...nto previllt.o na Lei na 9.655, de 2 junhO de 1998.

Art. 3· Aplicu-s. aOI Ilin1.ltrol e Juizes togados

apo••ntados 8 penaiOD1lt.1 ai disposições desta LeJ..

~ • .ta As d••pe••• r ••u~t:ante. da execuc;lo d••ta

Lei correrlo l conta das dotaçõ.. consi'puldaa A Justiça do

Trabalbo no orç....nto da unil.o.

.Art. 5° Bat,.. Lei entra AlI. v.Lgor na dAt:a tI. lua

.wSTlFICATlVA

A lei detemuna que o reu seja mterro,aado no curso do processo prnal (Art

11S do CPP) E tmprOlclndível o sntetro.latóno do acusado, poli, constltUHle om meio de provI. e

Iambim de defesa no proc.tlSSO penal Dlanamente" uma mé<ha de J20 pE'aOS .10 deslocsdos dos

prelldlOI para o F-orum no DlStnto FedenJ Esses deslocamentos obnlam a Secretan& de

8eJurança Pubbca. moblll%&f um conungente de cerca de 300 pohcws. Ilfltre CIVIS e Iluhtares,

pua tW1Z&r tu.... garannr a sagurança de Ju~es. Promotol'H. advogadOll e do pubhco em geral

Essa movunentaçio custa aos cot:res do Ol.stnto Fedllral RS 3.S mil por dia ou algo em tomo de

JlS &<40 md por ano

Do outra parte, eun deslocamentos tém erlSCljado oportuOJdadcs de fuga com

la6a c a.té mortes de pobcwl da escolta. de pessoas do povo presentt:l no momento d& fuga e

também Y praol

Inquesnonavel, pOli, o pnho em economia c segurança que o IOterrogatono a

dtltÚlcl&, .través do eqUIpamento conhecido porvldeoeonferinCta ensejara

A meduia posslblht:ad, amd.. m&.'lor celendade na msuuçio processual

demonstrando ... expeciincJa que. em mUitos caos. o tnterrogatono é adsado e o preso retoma a

pcrllumciána pma aauardat nova convoca.çAo

A Justiça do DIStnto Federal tem procurado adaptar-se as movaçl5es

tecnolóSJc&I,. I*a agdlDt os ServiÇO. JudIC;umOl.

o lUftOma d. vu:1ooconkréncla)' vem sendo usado com sucesso em &t1V1dades

como telemedlC1~ teletldUC&Çlo. deslgn, IM.sMhana, etc., Conectado .. um ou vânos pontos em

uma sala apecialmente preparada o ....tema permire que os interlocutores se vejam e se &lem

como se ofiJ;va.em no m~smo ambmnte, mero! de uma perfeita quahdadle de unalem que toma

o P.J:.ID •• ~a DA ItIlPllllLICA

pouív.1 observar até OS dealh.. da ""pressio da pessoa. controlando-se a aproXJmaçio da

imagem com o recurso zoem

LEGISLAçÃO CITADA ANEXAOAPELA
COOiDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

DECRETQ..LEI N° 3.689, DE 3DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

...........................................................................................................................

LIVRO I
DO PROCESSO EM GERAL

...........................................................................................................................

TÍTULo VII
DA PROVA

··..· · ·..···..···· ·..·cÃPíTULom· · ·..···..· ..
DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

Art. 185. O acusado, que for preso, OU comparecer,
CIpOOtaneamente OU em virtude de intimação, penmte aautoridade judiciária,
no curso do processopenal, será qualificado einterrogado.
.............................................................········ ··· u······ ..··..··..· I ••

...... t _ .

publicaçlo.

zraa11ia-DJ'. , de de 2000, 1190 da

Ill«iIpondlncia o 1120 da llopfiblica.

o1UI!I!IFICJI.!I!IVA

_ ... vista quo a Il6fo..... hllúni'ltratiVll VIIicu1ada pola

_ COlllItit:uc.lalal nO 19198 pl:1Wiu a fixoç!c do tato r.amora1:6riD

para o MrViço pilbl.ico, a ..... àljoto di prcljet<> di 111:I, de U1ici&tiv&

C<lCjun1:& doi Chof... doi trflI _ da I\OlpIlblica (C!', art. 48, XV) •

_, pouodool __ 2 """" da .ua praJUlgaçlo, o referido projoto nio

logrou Nr eMAW1nbAdo ao COIJ.grI;BIIO lIAciooal, cr1ou-.. aituaçlO ~

__ pon6ri& para OI Mql.IItradol t:rabal!WItu, cuja r_raçlo nio

guarda rol.1çlo coa o a.-nto vortiqinollo ele prooeaooa que lI<lfrenta

a:t~U;~ 0l:B suas altas responaab i ] ida.cla.w •

o = t... quebrado, a cada ano, lIeWI po:6prioo roc:ordec ...

-.túi& de. na:-ro de jul~toa r-.l.iz~. Em. 1999, esu COtte j\1.lqcu

llÚll da 121.000 proc:ftoo., ,... lIl6dia da 3.270 prccatJllOlI lulqados por

1lÚlU1trO. O art. 106, S 10, da LCIWI, pormte a proposta de ....JoroçIo do

n-.:o da "*lIbrciI da \011 tr:lbunal. quanc:Io o total da prece'''OI

diIrt:r~ • jul.gldos, durante o ano antarior, superar o 1nc!ice de 300

foitoo por juiz. ora, o = ji ultrapullClU lIIlliI di 10 vo....... llJoite,

o quo lllOO1:ra a carga IObro-huIlona do prccOlI8OI quo _& lIObre aI""
~telI.

o qu.o<tto pela pdmaira im1:aDci& l.-..J. nio ,

diferente, \DI. WI: que r-=ebe, ~ta, -.ia dlI: 2 ~ da

nc~tóriu para docicli>:, .... IOWI pouco lIlAia di 2.000 ju1Hl, 9 quo

roprIIfHlt& laa lIl6di& ... torno do 1.000 prccOlI8OI ju1.godol por ano por

juu, IlllJ.1.to~ do quo &~ ~to ca.> razo&vol.

I
A oitulÇlo do lIXtr-. dif~ fiIl&ncoir&, dooor>:crte do

tio a:uJlu..:t'ic&:t:.i.va defuaqea r.-mara1:6ria, t:ea levado~ :Jm... de

pn.olra 1JllItIllei& & - a Illllgisb:&tura, a par de nio llI11:1U!7'~
lxxwI~ llD lnqreaao na InIIt1.tuiçIa, nio _tanto li

ro1el/iIleU da lIliJIdO elo ~tr&clo no con~ occi.ol..
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o d8tICOntentamento da cateqor:LA cl1eqOU 00 ponto ele se

~ .. paroli...çAo geral da prestaÇAo Jurisclicional, a1:6 que seja

reIOlvida a que!lt80 remnerat6ria. Evidente lWVilIlento, prestes a se

coocretizar, assu:m.i.t'4 contornos do verdadeJ.ra ca.lzutti,dade., caa. ser1ss1JllO

~to da credibilJ.dade do Jud:LcoArJ.O, pilar de todo o regime

d8zlocrAti.co de c:i5.xe1.to, 8am se falar, igualmente, na nefasta reperCUB!lio

in1:ulIaCional a atingu: todos OB Poderes do pais, inclusive Call o

doMDCOrajamento ele 1I1V<!etimentos, pela ausência da segurança jur1dica

ofertada polM cortee JudicJ.aia·

o que se propõe no presente projeto é a ccnc:essão de .

antec~paç80 sal.arial a1:6 a edJ.ção da le~ da lJrlciativa conjunta que

f:iJcarA o teto r-.,eratório de funcJ.ODa1J.SlllC púbueo, t<mando-se por base

a rEllIl8rllÇAo mais elevada. 'atualJnente perceb~da por MilUStro do SupralI:>

Tr1bunal Federal. de R$ 12.720,00 (doze lllJ.l. setecentos e vinte reais).

Ali".. 1evandc-sll ... ccnsuleraçiic o llscalcnamento .stabe1ecl.dc pela lAl~

nO 9.655/98, que prevê cem:> subsídio dos HinJ.stros do Tr1bunal SuperlOr

de Trl!lllüho o '/alar ele 95' doe subsídies doe lúnistros do suprellXl

Tr.ibunal tederal, tar-Se-Ul cano valor da referência para a antecipação o

do R$ 12.084,00 (doze lllJ.l. e o~tenta e quetro relUS).

O pz:DJeto contell1?la apenas os JUÍ2"" togados da Justiça ele

Trllbalhc, tende ... vJ.Sta que a representaÇão clase~sta fol. extmta pela

lllMnda ColllItitue1Olla1 nO 24/99 e os juízes classistas que lUIlda têm_to para ccnc1uír podBn te::llliná-lo antes lIleSlllC de que o tllto

dlfinJ.tJ.vo seJa aprovado, o que deaaconselha a concessão de antecipação.

=.,~.,~

WAGNER PIMENTA
Mi.niBtro presidente do

Tribunal Supenor do Trabalho

LEGt!LA.ÇÃO CITADA ANEXADAPELA.
COOlIDEN'AçAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTuLo IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULo I
DO PODER LEGISLATIVO

Scçloll
Das Atrlbulç/lcl do CODg....OO NacioDal

Art. 48. Cabe 80 CongreslO N""lCl1a~ com D ssnçlo do Pres,,!enle
da RepúblIca, nllo exigida esta para O cspe<:lficadl> 1105 artigos 49, SI • S2,
dispor sobre todas as tnlllériM de competencia da Urnllo, cspectalmcnte
lobre:

xv - lixaçIo do subsidIo dos MnuSlrOS do Supremo TnbUIUd
fedClll1, por lei de inicllltiva conjunta dos Presidentes da República, da
C*nIra dos Dep~. do Senado Federal e do Supremo TlIbunal Fedem!.
oblervlldo o que dispõem "" arts. 39, § 4', 150,11, 153, lIl, e 153. § 2', L

*Inciso XVacresCIdo pela Emenda ConstItucional nt 19. di! 04/0611998.

CAPíTULO III
DO POOER JUDIC1ARIO

SeçloI
Disposlç/lcS G....is I

~ 1".·••••••• 0'0 0'0 •••• "0 0'0

Art. 96 Compete pnv.lI~amente:

n - ao s~mo TnbUlJll1 Federal, aos Tnbunais Superiores e aos
T!1'buna1s de JUStiça propor ao PodeT Legislativo respectivo, observado o
disposw no an.169:

a) a alteraç!o do número de membros dos tnbunais inferiores'
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração ~s seus

serviços auxili~es e dos juizos que lhes forem vinculados, bem como a
tixaçao do subsidiO de seus membros e doa Juízes, inclusive dos tnbunais
inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no art.48, XV.

• AllMa com retfaçl10 dada pela Emenda Constitucionaln' 19. de 04/0611998.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998.

MODIFICA O REGIME E DISPOE SOBRE
PRINCIPIOS E NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBpCA, SERVIDORES E AGENTES
POLmCOS, CONTROLE DE DESPESAS E
FJNANÇAS PÚBUCAS E CUSTEIO DE
ATIVIDADES A CARGO DO DISTRITO
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROvmfiNCIAS.

As Mesas da C8mm'a dos Deputados e do Senado FedemI. nos termos do
§ 3° do, art. 60 da ConsblUÍçIo Federal, promulgam esta Emenda 80 texto
COIIlIbtlroloml

Art. 1° Os incisos XIV e XXII do art 21 e XXVII do art. 22 da
Constituiçlo Fcdctal passam a vigOl'llt com a seguinte redação:

'Art. 21. Compele à UniIo:

XIV - organizar e manter a policia civil, a policia militar e o corpo de
bomb.~osmílit:tt?'> Distrito Federal, bem como prestar assistllocia
financell'3 ao DlSlríto Federal para a exeeução d. serviços públicas
por meio de fundo próprio; ,

XXII - executar OS sel'V1ÇOS de policia marituDs, .....oporlUária e de
fronteiras; .............................
'J'll1. 22. Compete privlllivamente à União legislar llObre

xxvn - norttU1S gerais de Iicdação e .<>ntralllÇlo, em lodas as
modalulades. para as administraçlles públicas diretas, lIIItárquícas e
fimdaclOnais da UniIo, EsllIdos, Dislnto Fedenll e Mumclpioo
obedecIdo o disposto no art. 37, XXI, e pllll18S empresas pCibUcas ~
sociedades de economia mista, nos lermos do art. t73, § 10, III;
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Art. 2' o § 2' do art. 27 e 05 incisos V e VI do M'l. 29 da CooSlltuiç!o
Fadcnl punm a vigon.r com a aegumte reda<;lo, lIlllermdo-se § 2' 00 ano 2& e
fllIIIIIlICI'II-se p.... § l' o atual IJlÓ8llIfo ÚnJco

"Art.27.. " .. .

§ 2' O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de
miciat1va da AS5ClIIbléia Legislallva, na razIo de, no máxmlO,
setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em cspkle, para os
Deputados Federais, observado o que dispõem 05 artlI 39, § 4', 57, §
7',150, I!, 153, IlI, e 153, § 2",1

"An.28......

§ l' Perderá o 1IIlIIIdato o Governador que llSSUIlI1t outro cargo ou
funçio na admímstraç40 pública direta 00 mdireta, ressalvada a
posse em virtude de concurso público eob~o o disposto no art
38, I, IV e V

§ 2' Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos
Secrelános de Eslado serão fixados por lei de Ifficlatlva da
Ammbléla LelllSlativa, observado o que dispõem os artlI 37, XI, 39,
§ 4', 150, n, 153, IlI, e 153, § 2', I"

"An 29 .

V - subsidlos do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
MUDlClpais fixados por lei de mlctaltva da CAntara MUUICIpal,
observado o que dispõem os arts 37, XI, 39, § 4', ISO, I!, 153, m, e
153, §2', I;

VI - subsidiO dos Vereadores fixado por lei de IDlClatlva da Cftmara
Municipal, na razAo de, no máxmlO, setenta e croco por cento
daquele estabelecido, em espéCie, para os Deputados Estaduais,
ob5ervado oque dispõem os arts. 39, § 4', 57, § 7', ISO, fi, 153, !lI, e
153, § 2", I;

Art. 3' O caPu~ os inCisos I, I!, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII
e XIX e o § 3' do Ilrt. 37 de ConstilUlçílo Federal passllDl a Vigorar com a segurote
redaçíIo, acrescendo-se ao artigo os §§ 7' a 9"

•Art. 37 A admirustraçíIo publica direta e mdireta de qualquer dos
Poderes da Uniílo, dos Estados, do Dlillnto Federal e dos Murnclplos
obedecerá aos pnncfplOS de legalidade, Impessoalidade, moralidade,
publiCIdade e efici!ncia e, também, ao segumte'

I - os cargos, empregos e funçlles públicas do "",,"sivels aos
brasileiros que preencham os requISitos estabelecidos em l~ assim
como aos es~eiros, na forma da lei,

II - a ínvestidura em cargo ou em!"'Cgo publico depende de
aprovaçllo prévia em concurso publico de provas ou de provas e
titulos, de acordo com a natureza e a ccmplexidllde do cargo ou
emprego, na forma preVISta em lei, ressalvadas as nomC8ÇÔes para
Cllrgo em COOl1SllIlo declarado em lei de livre nomeaç!o e
exonersçilo;

v -as funções de confi~ exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em COII1Issio, a serem
preencludos por semdores de cam:tra nos casos, condições e
percentuais mlnimos preVistos em lei, dts1lrWl1-se 8JlCII1IS às
alribuições de direçIlo, chefia e assessolllll1Cllto;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei especifica,

x . a remuneraçio dos servtdores publicos e o subsldio de que trata o
§ 4" do srt. 39 somente poderíIo ser fixados ou aItt:rados por lei
especifica, observada a iniciativa privativa em cada .,..." auegurada
revlSllo geral &IDla1, sempre na mesma data e sem distlnçilo de
índices;

Xl - a remUllCl'llÇSo e o S\IbJldio dos QÇUJ>lIDteII de CllIllOS, funções e
empregos públicos da adminiStrllçilo direta, llIl1Mqwca e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da Umlo, dos Estados, do
DIstrito Federal e dos MunicípiOS, dos detentores de mandato eletiVO

e dos deIIUl15 agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cmnulativamente ou não, incluIdas
as vantagens pe!llOlÚS ou de qualquer outra natureza, não poderllo
exceder o subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal;

xm - é vedada a vincuIação ou equIparaçlio de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneraçlio de pessoal do serviço
público;

XIV - os acréscimos pCCUIlJários percebidos por servidor público nlio
serlio computados nem acumulados para iInS de concesslio de
acréscimos ultenores;

XV - o subsidio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos silo irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos
XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4·, 150, n, 153, m, e 153, §
2',1;

XVI - é vedada a acumulaç40 remunorada de cargos públicOd,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso O disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um clU'go de professor com outro, técnico ou Cientifico,

c) a de dois cargos privativos de médico;

XVII - a proihlç!io de acumular estcnde-se a empregos e funções e
abrange autarquias, fundações, empreSllIl públicas, sociedades de
economia mISta, suas Subsldiánas, e sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder público;

XIX - somente por lei especifica poderá ser criada autarquia e
autonzada a instituIção de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, defiUlr as áreas de sua atuação;

§ 3' A leI d1SClplinará as fonnas de par1IC1paçílo do usuário na
administração pública dileta e indireta, regulando especialmente

I . as reclamações relativas à prestaçOO dos serY1ços públicos em
geral, wegUl1ldas a manutençllo de servtços de atendunento 80
usuorio e a avaiillÇílo penódil:a, externa e mterna, da qualidade dos
SC!VIços,

n-o acesso dos usuános a registros lldmimstrativos e a informações
sobre atos de govemo, observado o di5posto no art 5·, X e XXX1ll;

lU • a disciplina de rcpresent8çio contra o exercício neglígente ou
abusiVO de CIIl'gO, emprego ou funç!o na admmistraçJo pública.

§ 7' A lei disporâ sobre os requisitOS e as res~ ao ocupante de
CIIl'gO ou emprego da administraçlo direta e mdirelll que possibilite o
acesso a tnformações pnvilegtadas.

§ go A IlI1lOnOD1la gerencIal, orçamentária e ftnaneeira dos órgAos e
entidades da admintstraçllo dtreta e indireta podetá ser ampliada
mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores eopoder
público, que tenha por objeto a fixaçio de metu de desempenho para
o 6rg1o ou entidade, csbeodo à lei dtspor sobre:

I· opmo de duraçIlo do COI1trato,

!l . os controles e cntérios de avalillÇílo de desempenho, direitos,
obngaçOes e responsabilidade dos dirigentes,

lU· arem.uneraçJo do pessoal

§ fJ' O disposto no ínCIJO XI aplica-8C às empresas púbhcas e is
sociedades de econonua mista, e suas subsidiárias, que receberem
reeursos da UniIo, dos Estados, do Distnto Federal ou dos
Mumcipios para pagamento de despesas de pessoal ou de C11SleIO em
gctal" )

Art. 4' O caput do art 38 da Constituiç!o Federal pu.. a vigorar com I
segumte redaçílo ,

'Ar! 38. Ao servtdor público da admimstrllÇ!o dirct8, autárqUIca e
fundaclOlla1, no exerclC10 de mandatb eletlvo, ap!ICIlll1-5C as
segl1tntes disposições. . .
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Art. S· O llrt. 39 da COll5tituiçAo Federal passa a vigOl'llI com a seguinte
redaÇãO;

•Art. 39. A Uni!o, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
imtituir!o coJl5elho de pollnca de administraçlo e remW1eraçlio de
pessoal, integrado por servidmes designados pelos respectivos
l'oderes.

§ 1° A1ixaç50 dos padrões de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratório observará:

I - 8 natureza, o gnru de responsabilidade e a complexidade dos
cargos compollenlCS de cada CllICira;

II -os requisitos para ainvestidUra;

In • as peculiaridades dos cargos.

§ 2' A UniAo, os Estados eo Distrito Federal manterão escolas de
governo JlIlI a form~ c o llpCIfeiÇOlllllento dos servidores
públicos, coostituindo-sc a parlicipaçAo nos cursos um dos requisitos
para. a promoçlo na carreira, facultada, para isso, a celebraçlio de
ooovenios 011 conlrlltoS entre os entes federados.

§ 3· ApIica-se llOII servidores ocupantes de cargo público o disposto
no ar! 7",IV, vn, VIll,1X, XIl, xrn, XV, XVI, XVn. XV1ll, XIX,xx. XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admisslo quando • natureza do cargo o exigir.

§ -4' Omembro de Poder, o detentor de mandato elellvl), os Ministros
de Esllldo e os Seçtetjrios Estaduais e MUDlcipais serão remunerados
excluslvll1lelllC por subsidio flXlldo em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gralilicaçio, adicional, abono, prêmio, verba
de teprdcnlIçlo 011 outra espécie remuneratória, obedectdo, em
qualquer uso, o disposto 110 BIt. 37, Xe Xl

§ S· Lei da Unilio, dos Estados, do Disl11to Federal edos Municípios
poderá estabelecer a relaç!o entre a maior e a menor remW1eração
dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no
Itt. 37, XI.

§ 6" 05 Poderes EltCWtivo, Legislativo e Judiciário publicarGo
anualmente os valores do subSidio e da remuncraçlo d05 cargos e
empregos pllbticos.

§ .,. Lei da Uni80, dO<l Eslados, do Distl'Íto Federal e dos MunIcípios
di!lClpllJllll'á a IIpliçaçllo de recllOOS orçamClllários proVClIlCDICS da
ccooomía éom dcapftlS correntes em cada órglo, autarquia e
fundaçIo, para aplicaçAD no dcscovolvimcnto de programas d~

qualidade e produtividade, treinamento e desCllvolvimcnto,
tnodénuzliÇlo, !aparelhamento.e raçi.WlçAo dó serviço público, •
lrtclusive sob a forma de adlcionll ou pttlmo de prodUltvidade.

§ r A remuneraçAo dos semdores públicos organizados em cmreira
pódcrá ser tixllda nos ténIIOS do § 4°.~ ,

~ 6" o ~. 4l ,da fOl\ltitui9&O FedcrI1 pqsa a vi!!"..... com B,s~gwnte
redaçIo'

•Ar!. 41. SIo esltveis após tr!s anos de efetivo cxcn:lcio os
servidoteS noltlcldos para cargo de provimento efetivo em virtude de
COlICW1IO público.

§ I"Ó scmdor'pllblieo esUvel só perderi o cargo:

I • em virtude de scntcnçajudlcia1 transitada em julgado,

II -'me<lianlC proccuo administratillo em que lhe seja assegurada
ampla defesa; ,

lU - mediante procedimento de avabaç!o pcnódica de desempenho.
na forma de lei complemClll&r, assegurado ampla defesa.

§ 2" lnVl1i~ por sentença judicial a demis5&o do servidor estável,
será ele reintegmdo, e o eventual ocupante da vaga, se estável,
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a mdcni2açllo,
aproveitldo em outro cargo OU posto em chSpolllbilidade com
remuneraçAo proporclOll81 ao tempo de serviço.

§ 3" Extinto o carso.pú declll'lda a sua dcsncce!Sldade, o sCl'VIdor
csl&vel ficara em disponibilidade, com remuncraçio proporcional ao
tempo de scsyiço, BIé seu adequado aproveitamento em outro cargo

§ 4· Como CÓlIdiçlo JllII'& a aquisiçao da e!tabúldade, é obrigalória a
avaliaçlo especial de desempenho por cotnI5sAo insutuida para essa
finalidade.'

A.rt. .,. O art. 48 da Constituiçlio Fedenl passa a vigorar acrescido do
seguinte mmso XV:

•Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sançIO do Presidente
da Repllblica, nllo exigida esta para. o especificado nos ans. 49, SI e
52, dispor sobre todas as matérias de compet!ncia da Unilo,
especialmente sobre:

XV • lixaçlio do subsidio dos Ministros do Supremo Tnbunal
Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidcntes da República,
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo
Tn'buna1 Federal, observado o que displlem os arts. 39, § 4°, ISO, n,
153,llI, e 153, § 2°, 1."

AI!. 8" Os inCISOS VII e Vlll do art. 49 da Constituição Federal pl5sam a
Vigorar com aseguinte redaçlio'

"Art. 49. Éda competência exclusiva do Congresso Nacional:

vn . roolr idênllco subsidio para os Deputados FedCl'8l$ e os
ScnadoIes, observado o que wspllem os ans. 37, XI, 39, § 4°, ISO, n,
153, In, e 153, §2',1,

vm . rJX8l' os subsidios do Presldenle e do Vlce·Presidente da
República e dos Mini!lrOS de Estado, observado o que dtspõcm os
arts 37, XI, 39, § 4°, 150, lI, 153,llI, e 153, § 2°, I;

Iut. 9" O inciso IV do l1It SI da Constituiçlo Federal passa a vigorar com
aseguinte redayão;

"Art. SI. Compete privativamente à CAmata dos Deputados:

IV - dispor sobre sua organi~, funcionamento, polie... crillÇllo,
transfonnaçiD ou cxtinçlio dos cargos, empregos e funções de seus
serviços, e a iniciativa de lei para. fixaçIo da respectiva remunerDÇlo,
observados os plllimetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias,

Att 10. Oinciso xm do l1It 52 da Constttwção Federal passa a vigorar
com a 5efUinte redaçIo'

"Art. 52. Compete privativamente ao SClWIo Federal:

xm -dl5pOr sobre 5Ua orgsruzaçio, funcionamento, policlB, criaçIo,
transfonnação ou extinção dos cargos, empregos e funçlles de seus
serviços, e a miciativa de lei para fixaçIo da respectiva rcmuncraçlo,
observados os parmnetJ'OS estabelecidos na lei da dirclrizes
orçamentárias;

Art. 11. O §7" do art 57 da COllstilUiçao Federal passa a vigorar COlll a
seguinte redaçIo:

"Art 57. . .

§ .,. Na sessâo legisll1tlva extraordinária, o Congresso Naciooal
somente deb'bcnuá sobre a llllllCria para a qual foi convocado,
vedado o pagamento de parcela mdcnizalória em valor superior 10 do
SI.:,.idlO mensal"

Art. 12. O parágrafo único do an 70 da ConstibÚçilo Federal passa a
Vigorar com a seguinte redação'

"Art. 70 ..

Parágrafo únICO. Prestará contss qualquer pessoa fisica ou Jurlwea,
pública ou pnvada, que uliJize, mecade, guarde, gerencie ou
admini5tte dinheiros, bens e valores púbheos ou pelos CjUIIlS a Unilo
responda, ou que, em nome de,... lIIS\IllI& obrigllÇGc1 de llII1IreZa
pectIIIÜria "

A1t 13. O mclSO V do art. 93, o inciso III do art. 95 e a aIlnea b do mclSO
11 do ano 96 da ConstlbÚçlio Federal pusam avigorar com a seguinte rcdaçlo;

"Art 93 ..
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v-o subsidio dos Mimstros dos Tribunais Supenores correspondem
a noventa e cmco por cento do subsldto meosal fixado para os
Ministros do Suprcroo TnbunaI Federal e 05 subsldios dos demais
Il1&gistrmlos seria fixados em lei e escalooados, em nlvel federal e
estadual, conforme 115 respectivas categorias da estrutura JudIciária
nacIOnal, nIo podendo a diferença entre wna e outra ser supenor a
dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e
cinco por cento do subsidio mensal dos Ministros dos Tnbunais
Supmores, obedecido, em qualq\ler caso, o disposto noo arts. 37, XI,
e 39, § 4°;

•Art. 95 Os JUízes gozam das segumtes garantias'

1II - irredullbdldade de subsidio, ressalvado o disposto nos arts 37,
X e XI, 39, § 4', 150, ll, 153, m, e 153, § 2°, I

"Art 96 Competeprivallvamente'

n - ao Supremo TnbunaI Federal, lUIS Tnbunais Supenores e aos
Tn'blUlllÍS de Justiça prupor ao Poder LegislatiVO respecllvo,
observado o disposto no ar!. 169'

b) a coação e a exl1nção de cargos e a remuneraçlo dos seus serviços
auxiliares e dos juiZos que lhes forem vincu1ados, bem como a
fixação do subsidIo de seus membros c dos Juizes, mcluslvc dos
tnbun81s infenores, onde houver, ressalvado o disposto no an 48,
XV,

An. 14 O § 2° do lIrt 127 da COnsbtulÇll.O Federal plWla a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 127 ..

§ 2° Ao Muusténo Públtco é 8llseguradA aulOl1<llllla funciOllll1 e
lIdnlll11stratlva, podendo, 00"",000 o dIsposto no art. 169, propor 00

Poder Lelll.latlvo a criaÇli.o e extinçfto dt: seu. cargos e .emÇ05
awoliares, provendo-os por concurso púbhco de provas ou de prov85
e titulo., a poUllca remuncmt6nll e os plano. de ClIITelIll: a leI
disporá sobre sua orgllIllzaçfto e funCIOnamento

Art 15. A alines c do fiCISO I do § 5° do 8rt. 128 da COltSt1tulçfto Federal
passa a VIgorar com a segulllte redaçAo

"Art. 128 .

§ S' leis complemenlllIes da UmAo e dos Estados, Cl\la inicIatIva é
fllCUltada aoa ....pcCtlVOS Procuradores-Genu., estabelecerfto a
orgaOlzaçio, as llIribulç/les • Oesl!tuto d. cada Mimsth10 Público,
ob.erv0d85, relwvl1llentt a seus membro.'

i - as .egumt.. glll1l11lÍ8S

c) UTedutlbJlldade de SUbSIdIO, fixado na forma do arl 39, § 4°, e
re..alvOOo o dupo'lo no. arts 37, X c Xl, ISO, fi, 153, lO, 153, § 2°,
I,

Art 16 A Seç50 11 do Capitulo IV do Titulo IV da CotlStltuíçfto Federal
passa a denoml1l8l"-sc "DA ADVOCACIA PúBLICA"

An 17 O arl 132 da Constltulçlo Federal pu.. a VlgOl'lll" com a segumtc
redaçAo

"Art, 132 Os Procuradores dos Estados e do DIstrito Federal,
organIZadOS em ClIITtlIll, na qual o IOgre.SO dependerá de concurso
públtco de proVllS e titulas. com a panicipaçlO da Ordem do.
Advogados do Brasd em todas ll!l .u.. fases, cxercerlo a
representaçjo JudlC18l e a consultona Jundic, das respecllvas
umdade. federadas

Pll<ágrafo unlCO Aos procuradores referidos neste arIlgo é
....gurada estab,hdade apó! tr!. ano. de efetivo exercfclo, mediante

avaliaçlo de desempenho perante llIl órg50s próprios, apóI rclJtório
circunIlllnciado das conegedorias."

Art 18. O art. 135 da Coostítuiçio Federa! pwa 11 vigorar com a JCiUÚl1Il
redaçio

..Art 135. Os servidores integnntes dai cmeíru disciplinadas nas
Seções nem dClte Capitulo lCtIO IClI1unCl'ldos na fonna do aI!. 39,
§ 4""

Art 19 O § 1° e seu inciso m e OS §§ ZO c 3' do ar!. 144 da Coostítuiçio
Federal p...am a vigorar com a seguinte redac;!o, inaerindo-se no IIIltgo § 9".

"An. 144 .

§ 1° A polícia federal, inalituida por leI como órglo pennatlente,
orpnizado e mantido pela UDiIo c estruturado em carreira, deIttna
se a.

UI • cx=er as fimçllcs de policia marItima, aeroportuária e de
ÚIlIlIeirall;

§ 2° A policia rodoviária. fcderaI, órglo permanente, organizado c
t1IIlIlldo pela Unillo c estluturado em carrctra, destinll-BC, na forma
da le~ ao pal1'UIhamenlo ostensIVO das rodOVIas federais

§ 3° A policia ferroviária federal, 6rglo pet1lllllla1te, ofl!lLll&'lldo e
mCltido pela Unílo e estruturado em cammll, deslll1ll-se na forntA
da lei, ao patru11uunCllto ostensivo das ferrovias federais

§ 9" A rertluneraÇlI.o dos servtdorea policiai5 integrantes doa órgb
relaciooados nene artigo será fixada na ferma do § 4" do art. 39."

Art 20. O caput do arr. 167 da COD5lltuiÇlI.o Fcdcral p_a a vigcrar
acrescIdo de mclOO X. com a seguinte redllÇlo.

"Ar!. 167.810 vedados'

x . a lranlIf~ia voluntária de =01 e a conceuIo de
empri:stim0!l, inclusive por 1IllecipeçIo de receiIa, pelDl Governos
Fedaal e EatsduaiJ e SlIU in5tituiyOes t'inaatceino&, pIrlI pIilIII1alto
de dt:spesas com pcssoal ativo, inativo e pCllSÍOllÍ5la, doe Estados, do
Distrito Federal e dos MlJlIicíptos.

Art. 21. O art. 169 da Constitutçlo Federal paua a vigcnr com a seguinte
redaç1o:

"AI!. 169 A deopesa com peuool ativo e mativo da UniIo, doi
EsIados, do DlSIt1IO FoderII e doi MuniclpiOl nIo poderá exceder OI

limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1° A coocmlo de q1Wquer vantaaelO 011 _to dt: remlIIleI'IIÇIo
a criaçIo de eqos, t:rnpIeSO'l e 1\mçlIes 011 alb:raçIo de estrutura de
CIllI'Ch1lI, bem cano a admiaaIo ou COI1tratlIfIo de pcssoal, a
qualquer titulo, pelos órgIOI e entidades da~ dírcla 011
mdirera, inclUSive fundações inatítuídas e mantid85 pelo poder
púbhco, 9Ó poderio lei' feills:

1 • le houver préVIa doIaçIo OI'ÇIIIIlerttíria suficiente plI'a atender às
projeçlle! de despesA de pessoal e aos acréscimos dela deeurente5;

11 • IIC houver auIorizaçIo especifica na lei de d1IClIJZCS
orçamClllárJM, rewlv0d85 as empresas públicas c as sociedades dt:
etllIIomiamim.

§ 2" Decorndo o prazo CJtabelectdo na lei complementar referida
lICIte artigo jllVlI a adaptaçIo llO5 par!mctros ah previ5tos, seria
imcdill1lmCItte !lUIpeIlSOS lolIos os repaues de vemas fedc:ms Oll
eslIduais 80Il ElIIdoJ, ao DIMto Fedenl e aos M\IllICíplOS que nIo
obaervlll'C11l 00 refcr:idoa 1ímítel.

§ 3" PId o cumpnmento dos limites ClIabeIecIdos com bue llCIte

artigo, d1lIlllle oprazo fixado na lei,complementarn:fenda no CI(lIIl,
a Unílo, os Estado8, o DIJtrito Fedetal e os Muoícip105 adotalo ..
seguímu provid!nl:l..:

I - rcduçlo em pelo menos vinte por teIItII da despesas eom CIl'gllS
em comisslo efunçIlcs de COIÚÍança;

11- CXOIW8ÇIo dos acrvidoreJ nIo CIlivelJ•
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§ 4° Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior nlIo
forem sufiCientes para assegurar o cumpnmento da delermmaçilo da
lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá
perder o cargo, desde que ato normativo mOl1vado de cada um dos
Poderes especifique a atividade funCIOnai, o órgBo ou unidade
administrativa objeto da reduçilo de pessoal.

§ 5° O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior
fará jus a indClllZllçilo correspondente a um mês de remuneraçilo por
ano de serviço.

§ 6° O cargo objeto da reduçâo prevista nos parágrafos antenores
será considerado extinto, vedada a crlaçilo de cargo, emprego ou
funçllo com atrIbuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro
anos

§ .,. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efeovação do disposto no § 4° ,

Art. 22 O § 1° do ar!. 173 da Conshtwçilo Federal passa a vigorar com a
seguinte redação'

"Art.173 ..

§ 1° A lei estabelecerá o estatuto jurldico da empresa publica, da
sociedade de econorma mista e de suas subsidiárias que explorem
atiVidade econômica de produç!o ou comercialização de bens ou de
presmçilo de serVIços, dispondo sobre'

I . sua funç!o SOCial e folllUlS de fisca1izaçilo pelo Estado e pela
sociedade;

II . a sujelçilo ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
mcluslve quanto aos direitos e obrIgllÇÕCS civis, comerciais,
trabalhistas e tnbutários;

m - licltaçilo e contrataçilo de obras, SerVIçoS, compras e
alienllÇÕCS,observados os pnncipios da admmistração publica;

IV - a conslJtuiç!o e o funcionamento dos conselhos de
admmtstraçilo e fiscal, com a paniclPaçilo de acionistas mmoritános;

V • os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade
dos administradores.

Art. 23. O mciso V do ar!. 206 da Constitlllçilo Fedcral passa a Vigorar
com a seguinte redação'

"Ar! 206 O ensino será minIstrado com base nos segumtes
princlpios'

V- vlliorizaçilo dos profissionatS do ensino, garanndos, na fotma da
lei, pIAnos de carreira para o magIStério público, com pISO salarial
profissional e mgresso exclusivamente por COOCUIllO público de
provas e ttwlos,

Art. 24. O ar!. 241 da Cons1ilUlç1O Fedcrnl passa a Vigorar com a seguinte
redaçilo.

"Art. 241. A União, os Estados, o Dlstnto Federal e os Municiplos
disciplinar!o por meIo de lei os COO5órCIOS públicos e os conv&l1os
de cooperaçilo entre os entes federados, autorizando a goslilo
associada de ServIÇOS públicos, bem como a tnmsferenclII totll1 ou
pan:laI de encargos, ServIços, pessoal e bens essenciais •
continwdade dos servIços transfendos."

Art. 2~ Até a instituiçilo do fundo a que se refere o mCISo XIV do ar!. 2I
da ConstilUlçilo FederpI, compele à União IDBIllCl' os atuais compronussos
fmanceiros com a prestaç!o de setVlÇoS públicos do DIStrito Federal.

Art. 26 No prazo de dOIS BIlOS da promulgação desta Emenda, as
enndados da administraÇilo mdireta terilo seus estatutos revistos quBllto à respecnva
natureza Jtnidica, lendo em conta a finalidade e as compettnclas efel1varnente
executadas.

Ar!. 27. O Congresso NacIOnal, dentro de cento e vinte mas da
promulgaçilo desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços púbhcos.

Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercfcio para
aquisiçllo da estabilidade aos atuais servidores em estagio probatóno, sem prejuízo
da avaliaç!<> a que se refere o § 4° do art. 41 da CotlStituiçllo Federal.

Art. 29. Os subsldios, vencunentos, rcmuneraç!o, proventos da
aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adcqllll1'-se-ão, ~

pllIl1r da promulgação desta Emenda, llOS lmúles decorrentes da Consl1lU1çílo
Federal. do se adminndo a percepção de excenD a qualquer titulo

Art. 30 O projelo de leI complC1l1entar a que se refere o Ilrt. 163 de
ConstílUlçilo Federll1 será apresenUldo pelo poder Execuuvo 80 Congresso NaclOnlli
no prazo máxImo de cento c oitenta dIas da promuJgaçIo desta Emenda.

Art. 31. Os servIdores publicas fedetlUS da adnunlSttação direta e mdltCl8,
os sCI"Vldorcs mumclplUS e os integrantes da C8ttCIIll policial milltar dos ex
Territonas Federlus do Amnpá e de Rol'llllllJl, que comprovMarnenle encon1nMD11
se no exercfclo regular de S1llIS funções presllll1do SctVlços àqueles ex·TerritónOll na
data em que foram tmnsformados em Estados, os poliCl81$ nuhtares que tenham !lIdo
adnutidos por força de 101 federal, custeodos pela Ul1lllo, e, muda, os sel'V1dores civis
nesses Estados com VInculo fimciona! Já reconheCIdo peta UmAo. COIl5t1tuirlo
quadro em cxtinçAo da administraÇlo federal, assegurados 05 d1reitos C vantagens
merentes 80s seus servtdores~vedada o pagmnento. a qunlqucr tltulo. de chferenças
remtmeratonas

§ 1° Os SC1'Vldores da can:eltll policial militar conbnuorl!o prestando
serviÇM aos respectivos Estados, na condtç!o de cedidos. submeud05 h disposições
leglUs e rcgu1amentlUes a que estio SUjeito as corporaçlSes das respectivas POliC185
MIlitares, ebser'Vadu as atn'buiçOcs de ftm9la compativClS com seu gnm
hicrárqwco

§ 2° 05 servidores CIvis continuarlO prcstendo SCI"V1ÇOS aos respccnvOB
Estado!>. na condição de cedidos, até seu aproveItamento em órglo da admül1stmçAo
fedem/o

ArL 32 A Conslltuiçilo Federal pnssa a V1gorar acrescida do segumte
llIlIgo.

"Art 247 lu leis previstas no inciso mdo § I' do art. 41 e no §.,.
do Ilrt. 169 estabelecerilo critérios e gannnas especiais pma a perda
do cargo pelo servidor púbhco estável que, em d~C1B du
lItrIbUlçOes de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de
Estado
Plrigrafo 1lnieo. Na rupótese de insufielencta de desempenho, a
perda do cargo somente OCOlTerá medumte processo lIdmuullntlvo
em que lhe sejam. assegurados o contradItório e a ampla defesa."

Art. 33. Consideram..c servtdorcs nllo estáveis, pam os fins do BIt. 169. §
3', lI. da Conslltuiçllo Federal aqueles admitidos na lIdminístraçlo direta, IlUblrqtuca

e fundaCIonal sem concurso público de provas oU de provas e lituIos após o di. ~ de
outubro de 1983.

Art 34 Esta Emenda ConsblUclOnal cntta em V1gor na data de sua
promulgaç.lo

B"",lha, 4 deJunho de 1998

AS MESAS DA cÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL, NOS TERMOS DO § 3°
DO ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
'IEXTO CONSrrruCIONAL:

, Art. l° Os arts. 111, 112, 113, Il5 e 116 da Constituição Federal passam a
Vigorar com a scgumte redação:

"Attl11 ..

li - Juizes do Trabalho. (NR)

§ 1°. O Tribunal Supcnor do Trabalho compor-se-á de dezessete
Ministros, togados e vitalfcios, escolhidos dentre brasileiros com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados
pelo PreSidente da RepiJblica, após aprovaçllo pelo Senado Federal,
dos quais onze escolhidos dentre juizes dos Tnllunais Regionais do
Trabalho, integrantes da carreira da magistratura trabalhista, tres
dentre advogados e Ires dentre membros do Mmisterio Público do
Trabalho. (NR)

I· (Revogado)

n•(Revogado)

§ 2°, O Tribunal encaminhará 80 Presidente da República listas
trlplices, observando-se, quanto às vagas destinadas aos advogados e
aos membros do Ministério PiJblico, o disposto no ar! 94; as listas
trlplices para O provimento de cargos destinados aos juizes da
magistratura trabalhista de carreira deverão ser elaboradas pelos
Ministros togados e vitalicios. (NR)

"Art. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em
cada Estado e no Distrito Federa!, e a lei instituirá as Varas do
Trabalho, podendo, nas comarcas onde nllo forem instituldas, atnbuir
sua junsdiçllo aos juizes de direito.· (NR)
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"Ar!. 113. Alei disporá sobre a conslilUIç!o, investidura, jurisdição,
compet!ncla, garantias e CODdições de exerclcio dos 6rg105 da
Justiça do Tl'llbalho." (NR)

"Art. m. Os Tribllll8ÍS ReguJDais do Trabalho serão compostos de
Juízes nomeados pelo Presidente da República, observada a
prOjlOrcionalidade estabelecida no §2" do art. 111. (NR)

Parágrafo ímico .. .. ..

m· (Revogado)"

"Art. 116. Nas VMM do Trabalho, ajurisdiçAo suá exeroda por \DIl

JUIZ singular. (NR)

Paritgrafo ímico (Revogedo)"

Ar!. 2° li IlS!egurado o CIlIllPrUnento dos mIlldatos dos atuais ministros
classlSlaS cemporários do Tribunal Superior do Trabalho e dos atuais juizes
cla!slSlas tempcnirios d()'; Tnbunais Regionais do TllIbllho e das JUIllas de
Coociliação eJulgamento

Art. 3° Esta Emcrn:\a COOlItitueional entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4'Revoga-se oart. 117 da Constituição FedeIlII.

BrasillB, em 9de dezembro de 1999

DISPÕE SOBRE ALEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL.

••• , , ••• , '., ,••" "111 •• ' "••• ,1." ••" , , ,••• , .

LEI N° 9.655, DE 2DE JUNHO DE 1998

ALTERA OPERCENTUAL DE DIFERENÇA
ENTRE AREMUNERAÇÃO DOS CARGOS
DE M1N1STROS DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EDOS JUÍZES DA JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS.

Art. 10 Os subsidias dos Ministros dos Tribunais Superiores
correspondem anoventa ecinco por cento do subsídio mensal fixado para os
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 2° Os subsídios dos juizes dos Tribunais Re~onais

correspondern anoventa por cento dos subsidios dos Ministros dos Triblll\3is
Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsidios
daqueles eos dos cargos de juízes ede juizes substitutos, da Justiça Federal e
da Justiça do Trabalho.

TITULO VIll
DA JUSTIÇA DOS ESTADOS

.... • .. "', • ·,, • , .. • u , 11 .

OF.STST.~.Gl1.lI·JC;J;

CAPÍTULon
DOS 1RIBUNAIS DE JUSTIÇA

................• • " " ..1 1' , ,."."." ,

Art 1M.•derã de proposta do Tnbunal de Justiça, ou de seu
órgão espooi~ aalteração nlllllérica dos membros do próprio tnbunal ou dos
tribunais inferiores de segunda instância edos juízes de direito de primeira
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Finda a leitura do expediente, passa-se à
IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão é em homenagem aos 40 anos de cria
ção da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, sendo autores do requerimento
os Deputados Severino Cavalcanti, Ricardo Rique e
Fernando Ferro.

Convido o Sr. Marcos Formiga, Superintendente
da Sudene, e a Sra. Anna Christina Kubitschek Barbará
Alves Pereira, neta do ex-President8 Juscelino Kubits
chek, para fazerem parte da Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta Presidência convida a todos para, de pé, ouvir o
Hino Nacional, cantado pelo Cora! do Senado Fede
ral, sob a regência da maestrina Licínia Mendes.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Ouviremos, agora, também pelo coral do Senado Fe
deral, algumas músicas nordestinas, para que nosso
Superintendente fique mais feliz.

(São executadas músicas pelo coral do Senado
Federal.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Registro a presença do Sr. Ricardo Nunes de Miran
da, representante do Sr. Ministro da Integração Naci
c'1al; do Sr. George Emílio Bastos Gonçalves, repre
sentante da OAB do Estado de Pernambuco; do Sr.
Jorge Sccavuzzi dos Santos, Auditor-Geral da Sude
ne; do Sr. Vicente Câmara, coordenador do escritório
da Sudene em Brasília; do Sr. José Elmo da Silva,
Presidente da Associação dos Servidores da Sudene;
do Sr. José Raimundo de Jesus Pereira, Procurador
Autárquico da Sudene; do Sr. Francisco de Barros e
Silva, Procurador Autárquico da Sudene; da Sra. Ma
ria Inez Barros Lyra, representante dos servidores
aposentados da Sudene; da Sra. Maria Betânia Silva,
Assistente da Superintendência da Sudene.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra a um dos autores do requerimento
de convocação desta sessão, o ilustre Deputado Fer
nando Ferro, do PT de Pernambuco, que disporá do
tempo necessário para sua exposição.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severino
Cavalcanti, representando o Presidente desta Casa,
Sr. Superintendente da Sudene, senhora descenden
te do grande Juscelino Kubitschek, demais membros
da Mesa, senhoras e senhores, servidores da Sude
ne, Srs. Parlamentares, primeiro quero registrar o

gesto fidalgo do Deputado Severino Cavalcanti, que
tomou a iniciativa primeira de homenagear a Sudene
nos seus quarenta anos e incluir-nos entre aqueles
que gostariam de se manifestar nessa direção.

Ao mesmo tempo, quero parabenizar o Coral do
Senado, que nos saudou com uma seqüência de mú
sicas nordestinas, de Luiz Gonzaga, esse nordestino
que, como ninguém, mergulhou na alma do povo da
nossa região e pôde trazer com poesia as músicas
que falam das dores, das esperanças e das alegrias
desse povo.

Nada mais adequado neste momento do que fa
zermos uma viagem no tempo, olharmos para aque
les empreendedores, aqueles homens públicos deste
País que, na década de 50, finalmente estabeleceram
as bases para a discussão e a promoção de um deba
te sobre a questão regional, para inserir de alguma
maneira o Nordeste na cena política, geográfica e so
cial deste País. Além disso, ouviriam o grito de uma
região que tem características muito particulares e,
na verdade, expressa muito menos do que uma ca
racterística homogênea, mas um universo extrema
mente rico, política, cultural e historicamente, berço
deste País. Lamentavelmente, do processo de cresci
mento desta Nação, o Nordeste tem sido, de uma ma
neira ou de outra, menos considerado, apesar de ex
pressar vontade de crescer e apresentar índices de
desenvolvimento acima da média deste País. Infeliz
mente, é uma região que ainda tem um fosso imenso
com o restante da nossa Nação.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Mauro
Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado, an
tes de mais nada, quero louvar a iniciativa de V. Exª e
dos nobres Deputados Severino Cavalcanti e Ricardo
Rique de promoverem esta homenagem que objetiva
realçar os quarenta anos de existência da Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste. Como
representante do Ceará nesta Casa, tenho acompa
nhado toda a trajetória de quatro décadas em que a
Sudene procurou cumprir o seu papel dentro daquele
delineamento orogramático concebido pelo genial
Celso Furtado, com apoio irrestrito do grande Presi
dente Juscelino Kubitschek. Sinto-me no dever de tra
zer publicamente a minha adesão a esta sessão sole
ne da Câmara dos Deputados, exatamente porque
tive o privilégio, na ocasião em que exercia a Presi
dência do Banco do Nordeste, de integrar o Conselho
Deliberativo da Sudene e conviver com os Governa
dores, os técnicos e, sobretudo, o qualificado corpo
de servidores daquela autarquia, todos eles dedica-
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dos, competentes e desejosos de ver a Sudene cum
prir realmente o seu papel no desenvolvimento regio
nal. Portanto, neste aparte que talvez, ou certamente,
deslustre o discurso de V. EXª, quero expressar tam
bém a minha homenagem à Sudene, aos seus ideali
zadores e àqueles que, ao longo do tempo, te
nham-se empenhado para que ela cumpra admiravel
mente os seus nobilitantes objetivos. Muito grato, no
bre Deputado.

O SR. FERNANDO FERRO - Deputado Mauro
Benevides, agradeço a V. Ex!! a intervenção, porque
reconheço em V. Ex5! o testemunho vivo da história,
pois presenciou o esforço dos nordestinos. Como mu
ito bem situou, através da Sudene nossa Região arti
culou-se e uniu-se para discutir, a partir das diversas
instâncias que foram criadas, dos movimentos que,
por fim, resultaram no Codeno, expressão de uma
ação integrada da nossa inteligência, da nossa histó
ria e das nossas capacidades. Isso ficou registrado
nesse esforço coletivo.

Por fim, atendendo a esse chamamento do ines
quecível Presidente Juscelino Kubitschek, o Dr. Celso
Furtado ficou com a responsabilidade de seguir adi
ante naquela tarefa, na compreensão do significado
do Nordeste e das possibilidades que a Sudene lan
çava a partir daquele debate na nossa Região.

Essa realidade é atual e permanente. O papel
da Sudene, em que pesem as críticas e todas as ten
tativas de modificar o seu roteiro, é necessário. Se al
guém quer desinventar a Sudene, tem de criar outra
instituição parecida. Essa é uma realidade sobre a
qual temos de refletir.

Este País passa por um momento difícil, mas
devemos ter a coragem de nos levantar. Ao mesmo
tempo que exaltamos o gesto e as ações do Governo
Juscelino Kubitschek, que ficou conhecido como o
que promoveu 50 anos em 5, não podemos permitir
que, hoje, o Governo Fernando Henrique fique conhe
cido como aquele que destruiu 80 anos em 8. Essa é,
lamentavelmente, a sensação que temos com o pro
cesso de desconstrução ora em curso.

Nesta hora de homenagem é muito mais um gri
to que quero deixar aqui, muito mais uma voz que se
levanta para exigir que interpretemos a realidade do
nosso País e da nossa Região de forma diferenciada.

Se o País precisa integrar-se internacionalmen
te, se a chamada globalização nos convoca e nos ar
rasta, temos de compreender que é preciso primeiro
globalizar o País; que é preciso integrar suas diversas
realidades regionais nesse processo de construção
de um Estado-Nação.

É muito difícil para todos nós imaginarmos que
num processo exacerbado de competição, de esgar
çamento das tensões geopolíticas do mundo, possa
mos pensar em fazer uma leitura deste País sem
compreender que instituições como a Sudene e ou
tras instituições regionais efetivamente contribuam
para fazer esse ajuntamento, esse ordenamento das
necessidade de integrar Região tão plural, diversifica
da e cheia de diferenças, como é o Nordeste, com o
contexto deste País, deste Estado-Nação.

Com esse sentimento, ao homenagear os qua
renta anos da Sudene, vendo o seu sofrimento, quero
dirigir-me aos seus servidores, que também têm
acompanhado o processo de enfraquecimento e es
vaziamento da entidade. É lamentável que presencie
mos esse processo de desconstrução. Insistimos na
necessidade de um debate sobre a Sudene. Quere
mos rediscutir o assunto, mas nunca nos passou a
idéia de que essa superintendência não foi necessá
ria e importante para o Nordeste. Épreciso integrá-Ia
e rearticulá-Ia.

Esse sentimento está na cabeça e no coração
dos seus servidores, daqueles que fazem a Sudene
ao longo da sua vida, e não daqueles que lá passam
férias, momentos ou períodos de Governo. Falo da
queles que, de uma forma ou de outra, se integram à
idéia da Sudene, como temos a idéia da Chesf e ou
tras que movimentaram a Região. Foram iniciativas
de pessoas visionárias como Delmiro Gouveia e o
próprio Celso Furtado, homens que compreenderam
a dimensão desta Nação e a necessidade de inte
grá-Ia. A continuar esse processo político que vive
mos, corremos o risco de entrar em um processo de
esgarçadura que aprofunda o estilhaçamento deste
País.

A Sudene é um instrumento para agregar e uni
ficar. Não podemos perder a oportunidade de saudar
todos aqueles que contribuem e contribuíram para le
var a Região Nordeste, com todas as suas dificulda
des, ao patamar em que hoje se encontra. Não pode
mos perder a oportunidade de insistir na necessidade
de manter esses instrumentos de aglutinação da nos
sa Região, de unificação e de condução do Nordeste,
com toda sua riqueza histórica, política e cultural, a
ser efetivamente um instrumento de desenvolvimento
deste Estado-Nação. Queremos a Sudene como um
órgão de construção de um Estado-Nação, e não
como uma massa falida que negocia os estertores de
uma idéia implantada nos gloriosos anos da década
deSO.
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É com esse sentimento, com um misto de ale
gria e de tristeza, de esperança e de expectativa, mas
acima de tudo convencidos da necessidade de refor
çar essa entidade é que homenageamos seus servi
dores, aqueles que fizeram e que fazem a Sudene,
colocando nas suas mentes e nos seus corações a
esperança de que ela não morrerá, porque faz parte
de uma trajetória necessária e fundamental para a
construção da nossa Região.

Senhores, nossa esperança e nosso compro
misso é de continuar essa caminhada em defesa dos
nossos Estados e da nossa Região, para que o País,
efetivamente, se globalize com grandeza e com a
exata dimensão da importância que tem para o mundo.

Muito obrigado e parabéns a todos os que fa
zem a Sudene. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Fernando
Ferro, o Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Joaquim Fran
cisco, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR PRESIDENTE (Joaquim Francisco) - Re
gistramos a presença dos Srs. João Silva Neto, Se
cretário-Executivo do Escritório Regional do Governo
do Estado do Piauí, em Brasília, representando o Go
vernador do Estado do Piauí, Francisco de Assis de
Moraes Santos, e do Sr. Cláudio Chaves, represen
tante da Secretaria Extraordinária do Governo do
Estado da Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Joaquim Francisco) 
Concedo a palavra a um dos autores do requerimen
to, Deputado Severino Cavalcanti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Exmº Sr. Superintendente
da Sudene; Dra. Anna Christina Kubitschek Pereira,
representando a família Kubitschek, que tantos servi
ços prestou ao País; Sr. Presidente; Sras. e Srs. Depu
tados; prezados dirigentes da Sudene - aqui está re
almente a elite dessa instituição; minhas queridas e
diletas amigas da seicho-no-iê, que vieram aqui hoje
prestigiar o Nordeste, o meu abraço cordial, minhas
senhoras e meus senhores, esta sessão destinada a
homenagear a Superintendência do Desenvolvimen
to do Nordeste - SUDENE pelo transcurso do seu 40º
aniversário de fundação não tem o caráter festivo que
poderia ter. Tanto é verdade que a data histórica
aconteceu sem repercussão maior, fato que reflete o
impasse que. marca o seu destino na atualidade.

,,' Se não é de festa o clima, de desencanto tam
bém não pode ser. Permeia toda a atmosfera um so-.

pro que carrega dúvida e inquietação, mas incumbe,
sobretudo a nós, nordestinos, atuar no sentido de
substituir os maus augúrios por iniciativas arrojadas
que eliminem de vez as ameaças que se renovam,
com freqüência, contra a Sudene. (Palmas.)

Entendo que devo firmar, desde logo, o princípio
de que uma mudança estrutural da Sudene poderá
ocorrer sem o exame e a aprovação do Congresso
NacionaL Esta é a forma mais explícita, acredito, de
homenagear-se a Sudene, preservando-a da fúria
tecnocrática que avassala o País, no empenho máxi
mo de demonstrar o que foi feito ao longo dos anos
com o apoio, c,om a participação e com a intervenção
do Estado.

Esperamos que o bom senso do mais alto digni
tário do País saiba impor os necessários limites às
elucubrações dos que colocam o seu saber e o seu
talento a serviço da derrocada de organismos como a
Sudene.

Essa falsa modernidade, pregada e executada
de acordo com o receituário de entidades internacio
nais que comandam políticas monetaristas em vários
países do mundo, nós a repelimos. Trata-se de expe
riências desastrosas, que só agravaram os proble
mas, ampliando o abismo que os separa das nações
mais ricas.

Para que tenhamos uma avaliação objetiva e im
parcial do que a Sudene fez até hoje, é fundamental
que remontemos um pouco no tempo, relembrando o
cenário que a antecedeu e o do seu nascimento.

Ouço, com satisfação, o nobre Deputado
Armando Abílio.

OSr. Armando Abílio - Deputado Severino Ca
valcanti, em primeiro lugar, em meu nome e no da Pa
raíba quero parabenizar V. Exª, assim como o Deputa
do Fernando Ferro, por esta feliz iniciativa, quando a
Câmara Federal presta esta homenagem aos 40 anos
de existência da Sudene. Em segundo lugar, quero
exatamente me acostar a toda essa preocupação de
V. EXª com o atual estado de esvaziamento daquele
órgão. Nó.:>, da Paraíba, temos a obrigação de partici
par desta homenagem, porque, em primeiro lugar, foi
um paraibano que idealizou o órgão e o fundou: nosso
querido Dr. Celso Furtado. E somos obrigados tam
bém porque, atualmente, o seu Superintendente é
igualmente um paraibano, mais precisamente da ci
dade de São João do Rio do Peixe. Fazemo-lo exata
mente no período em que nosso Estado, Deputado
Severino Cavalcanti, está atravessando, talvez, uma
de suas: piores crises, principalmente no que diz res
peito à. falta de água. A Sudene, é verdade, está parti-
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cipando do enfrentamento dessa crise, até fazendo
pagamento das frentes produtivas e construindo al
gumas ações governamentais, mas isso é pouco. E
como é pouco! Quero, com a devida permissão de V.
EXª, centralizar nossa preocupação não s6 na crise e
no esvaziamento da Sudene, mas gostaria de enfati
zar o problema da falta de água, que é o grande tema.
Moro, Deputado Severino Cavalcanti, perto de Cam
pina Grande, mais precisamente na cidade de Espe
rança, região que, há mais de um ano, está com seu
abastecimento de água desativado. Há mais de um
ano! A cidade, cuja população gira em torno de 30 mil
habitantes, está fazendo seu abastecimento de água
por meio de carros-pipas. Os custos desses carros gi
ram em torno de 68 reais, sendo parte paga pela Su
dene e a outra, pela população. Realmente esse valor
está afetando, e muito, a renda familiar da população
daquela cidade situada na Paraíba. Mas o nordestino
é forte e apresenta alguns instrumentos para a sua
sobrevivência. Como assim? Não 56 o esperancense,
mas todo o povo daquela região polarizada por Espe
rança, hoje, toma banho dentro de uma bacia, para
que, depois do banho, a água seja reutilizada. Esse é
um dos instrumentos encontrados exatamente para
que os custos dos carros-pipas não afetem mais a
renda familiar. Feita essa explanação, quero concluir
dizendo que n6s, da Paraíba, temos a obrigação de
nos manifestar - não só pelo lado sentimental, em vir
tude de seu fundador e seu Superintendente serem fi
lhos ilustres do nosso Estado -, e a principal razão da
nossa participação é exatamente apoiar sua preocu
pação com o fortalecimento daquele órgão, que no
passado recente mudou a cara do Nordeste e, princi
palmente, do meu Estado, a Paraíba. Vamos nós,
Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte,
todos juntos trabalhar na busca da sua recuperação,
porque a recuperação da Sudene, sem sombra de
dúvida, representa progresso e bem-estar para o
povo nordestino. Muito obrigado a V. Exª pelo aparte
que me concedeu.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado
Armando Abílio, não teria consistência meu pronunci
amento se não tivesse recebido seu aparte. Agradeço
a V. EXª

Sr. Presidente, prossigo. O século XVII assinala
ra a prosperidade do Nordeste com a ca
na-de-açúcar; o século XVIII registra a transferência
do eixo da economia para o Sul, em franca expansão;
enquanto, no século XIX, houve o agudamento das
crises, mediante a combinação sinistra dos impactos
sofridos pela dependência do açúcar e da grande

seca de 1877, que abalou a Nação, levando o Gover
no Imperial a encará-Ia como problema nacional.

O panorama econômico do Brasil, no começo
do século XX, já estava sensivelmente mudado: en
quanto a economia nordestina conhecia declínio
crescente, o Centro-Sul expandia-se acentuadamen
te, através do café e do início acelerado da industriali
zação.

As dificuldades do Nordeste crescem e agra
vam-se seguidamente até o desastre da seca de
1957, que sacudiu e abalou o Governo Federal. Te
ve-se a percepção, então, nas mais altas esferas do
Poder, de que a problemática nordestina não podia
ser limitada ao combate à seca, posto que a estia
gem, apesar de cíclica, às vezes prolonga-se por
anos seguidos.

Tem início, então, a fase da racionalidade. Deci
de-se substituir os métodos empíricos, representados
pelas obras de engenharia, por diretrizes de ordem
econômica.

Como se vê, o final dos anos 50 demarca um
período de transformações altamente significativas
no Nordeste.

Os dados do período revelam as disparidades
gritantes entre o Nordeste e o Centro-Sul. Já com
uma população de 22 milhões de habitantes, corres
pondendo a 31 % da população, o Nordeste participa
va com apenas 13% da renda nacional e dispunha de
uma renda per capita de 43% da média brasileira.
Eram índices socialmente explosivos.

Surge, então, o Banco do Nordeste do Brasil- e,
com ele, os trabalhos e as pesquisas do Escritório
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste 
ETENE, que, como acentua Guido Fidelis, "acabaram
justificando a nova política, tornando-se evidente a
necessidade de um órgão de planejamento regional".

O Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento
do Nordeste - GTDN, ligado inicialmente ao Etene,
sediado no Recife e criado pelo ex-Presidente Jusce
lino Kubitschek em 1956, foi o embrião da Sudene.
(Palmas.)

Registre-se, de passagem, que os primeiros tra
balhos de pesquisa e planejamento sobre o Nordeste
nasceram, basicamente, no Banco do Nordeste.

Coube ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek
instituir a Sudene, pela Lei nº 3.692, de 15 de dezem
bro de 1959, num gesto ousado, ao enviar mensagem
ao Congresso Nacional, que provocou discussões
durante dez meses.

É evidente que não vou inventariar tudo o que a
Sudene fez ou deixou de fazer nesses quarenta anos.
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Apenas farei referência a pontos essenciais, indis
pensáveis a uma análise serena e percuciente de sua
atuação.

Ela foi criada com a finalidade de coordenar,
planejar e controlar os investimentos federais no Nor
deste. Esse planejamento regional seria feito pelos
Planos Diretores, que tinham força de lei. Por meio de
emenda ao Primeiro Plano Diretor, o então Deputado
Gileno De Carli criou os incentivos fiscais, que vieram
a transformar-se no Fundo de Investimentos do Nor
deste - FINOR. Quando, Sr. Presidente, na partida,
aquele ilustre pernambucano teve a iniciativa de apre
sentar esse projeto, uma nova aurora surgiu para a
nossa Região.

Detenho-me tão-somente nos aspectos econô
mico-financeiros. Ela elaborou, aperfeiçoou e operou
o sistema de incentivos fiscais e financeiros mais
bem-sucedido do País, capitaneado pelo Finar. O se
tor industrial responde por mais de 50% dos projetos
apoiados pelo Finor. Absorve, até hoje, os maiores in
vestimentos; cria o maior número de empregos e gera
grande parcela dos impostos arrecadados na Região.

Vejamos como sua atuação alterou a fisionomia
econômica do Nordeste, com a implantação de em
preendimentos diversos, distritos industriais, pólos e
complexos agroindustriais e industriais, voltados para
os setores dinâmicos da economia regional e para a
modernização de setores tradicionais: uma taxa mé
dia anual de expansão do PIS de 5% nos últimos trin
ta anos; a criação, transformação e diversificação da
base industrial do Nordeste no período 1959/1984; a
alteração do perfil da pauta de exportações da Re
gião, em que os produtos manufaturados evoluíram
de 20% para 80% nos últimos 16 anos; o crescimento
da indústria de transformação do Nordeste, no perío
do de 1981 a 1995, a uma taxa média anual de 0,94%;
a criação de 3,2 milhões de empregos diretos e indire
tos na área de atuação da Sudene; a criação de um
grande parque industrial manufatureiro, com cerca de
1.760 projetos funcionando nos diversos setores da
economia; aumento no recolhimento dos tributos fe
derais, estaduais e municipais na área de atuação da
Sudene, a partir da implantação das empresas incen
tivadas, responsáveis por mais de 60% do que se ar
recada de IPI e de ICMS; a produção de uma variadís
sima gama de produtos na área de atuação da Sude
ne, que antes eram adquiridos fora da Região e do
País; e a criação de uma mentalidade de base empre
sarial e gerencial moderna, de serviços especializa
dos de consultoria e assessoramento empresarial
técnJco e tecnológico em toda a Região.

Sr. Presidente Joaquim Francisco, diante de re
senha tão expressiva, poder-se-á perguntar por que,
então, o Nordeste continua enfrentando tantos desafi
os. As respostas são muitas e complexas.

Tentarei, porém, simplificá-Ias, com lastro espe
cialmente na minha larga vivência de Parlamentar,
conhecendo de perto as conseqüências devastado
ras das secas e os gargalos estruturais e conjunturais
da nossa economia.

Preliminarmente, é de ser frisado o desvio do
sistema de incentivos fiscais, que foi realmente um
grande golpe ao espírito inicial de Juscelino Kubits
chek e de Celso Furtado. Ele gerou grande desconfi
ança entre os aplicadores e eventuais aplicadores.

Fui, talvez, o primeiro Deputado a denunciar o
fato e a sua extensão na tribuna da Assembléia Legis
lativa do Estado de Pernambuco, quando revelamos a
corrupção existente naquela época, em que as altas
comissões cobradas dos incentivos fiscais desvirtua
vam por completo a intenção do seu fundador. Os
desvios e as altas comissões fizeram-me ir duas ve
zes, na época do governo revolucionário, quando de
nunciei as falcatruas que existiam já naquela época,
ao ParquEt Treze de Maio, onde participei de uma co
missão com coronéis e generais. Naquela oportuni
dade, disse que o que eu queria era uma Sudene
pura, através da qual os nordestinos não precisassem
mais migrar, não tivessem de sair da sua região. As al
tas comissões eram cobradas por escritórios sedia
dos em São Paulo, para onde eram destinados tais
benefícios, no caso as altas comissões cobradas
àquela época. Agi como nordestino, como brasileiro e
como admirador da obra da Sudene. Tinha a esperan
ça de vê-lo contido.

Às deformações do sistema somaram-se outros
fatos que :só concorreram para o enfraquecimento da
autarquia, notadamente a influência políti
co-partidária, determinando estabilidade administrati
va.

O prestígio da sigla Sudene foi sendo abalado
sem que houvesse, em contrapartida, esforço coope
rado em favor do seu fortalecimento. Apresento aqui
também o mea-culpa. Devia ter sido mais enérgico,
devia ter lutado com mais força, devia ter gritado des
ta tribuna ou da tribuna da Assembléia Legislativa,
para que a Sudene não fosse estrangulada e, ao mes
mo tempo, não tivesse que encarar o vazio existente
daquele edifício construído para redenção da nossa
região.
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Ela viveu o apogeu no período de 1966/1968, na
gestão do Gen. Euler Bentes, sendo Ministro do Interi
or o Gen. Albuquerque Lima.

Aproveito esta oportunidade para render minha
homenagem a esses dois homens, que fizeram com
que a Sudene, de um sonho acalentado pelos nordes
tinos, se transformasse em realidade.

Os superintendentes sempre demonstraram
grande vontade de acertar. A partir de certo momento,
porém, ficou patente o desinteresse da área federal
pela Sudene.

Infelizmente, forçoso é registrar, as bancadas
nordestinas no Congresso, desmobilizadas em razão
de compromissos partidários, não souberam e não
quiseram reagir, não só à r;::erda de força da Sudene
como ao crescente aumento das desigualdades in
ter-regionais.

Ouço, com satisfação, o aparte do nobre Depu
tado José Pimentel, uma das grandes figuras do Esta
do do Ceará.

O Sr. José Pimentel - Deputado Severino Ca
valcanti, quero inicialmente parabenizar V. Ex!! e o De
putado Fernando Ferro pela excelente idéia de reali
zação desta sessão solene. Ao mesmo tempo, desejo
saudá-lo pelo brilhante pronunciamento em que faz
não só um diagnóstico da Região Nordeste, como
também apresenta uma série de alternativas para
que possamos superar esse quadro difícil. É bom re
gistrar que o desenvolvimento econômico da nossa
Região está diretamente vinculado ao papel da Sude·
ne e do BNB. Enfraquecer a Sudene e o BNB é, na
verdade, esvaziar a Região Nordeste. Se observar
mos o crescimento e o desenvolvimento econômico
do País de 1950 para cá, veremos que estão vincula
dos a essas duas organizações. É bom lembrar que,
no auge da Sudene, nas décadas de 60 e 70, no início
da década de 80, as sessões deliberativas daquela
entidade eram fortalecidas com a presença de todos
os Governadores, das várias forças políticas que re
presentavam a Região. Hoje, infelizmente, quando
comparecem alguns Secretários de Governos Esta·
duais, já nos damos por satisfeitos, sendo isso ae
monstração clara do esvaziamento daquela institui
ção. Mas é preciso também constatar que o esvazia
mento da Sudene faz paralelo com o esvaziamento
socioeconômico da Região Nordeste. Quando parà
mos para refletir, vemos que os atos baixados pelo
Governo Federal são todos no sentido de, cada vez
mais, enfraquecê-Ia. Em 1º de janeiro de 1999, atra
vés de medida provisória, foi extinto o DNOCS, insti
tuição com 89 anos de serviços prestados, detentora

do maior acúmulo de experiência em recursos hídri
cos e, também, na piscicultura em nosso País. Mas
entre um cálice de uísque e uma dose de vinho, na
passagem do ano, de 1998 para 1999, quando da
posse do novo Presidente em seu segundo Governo,
assistimos à extinção do DNOCS. Se analisarmos a
Nota Técnica nº 20, de julho de 1995, de autoria do
Ministério da Fazenda, veremos que a proposta visa
transformar o BNB em mera agência de fomento.
Quer dizer, ele vai deixar de ser um banco múltiplo, e
a poupança popular, os depósitos e as economias do
povo nordestino migrarão para outras regiões. Feliz
mente, após esse debate - e V. Ex'!, como sempre,
traz a sua contribuição -, os burocratas e os tecnocra
tas, num sentido menor, do Palácio do Planalto, resol
veram recuar e o BNB ainda permanece como banco
múltiplo. O DNOCS ainda continua sob a vigência de
uma medida provisória, já na sua 11@ reedição. Não
conseguimos aprovar a lei que vai regulamentá-lo,
porque não houve acordo político com o Palácio do
Planalto. Se pararmos para analisar, a Chesf, que
para nós é fundamental, só não está ainda na pauta
de privatização por conta da reação desta Casa em
querer discutir a questão da água. Se pararmos para
refletir a concentração das riquezas, não é bem dife
rente. Neste instante em que se homenageia os 40
anos da Sudene, é importante que pensemos sobre a
região não como uma questão regional, mas nacio
nal. Nesse sentido, parabenizo V. Ex!! por trazer es
ses dados. Espero que esta Casa tenha ouvidos e
ecos, para que, no dia de amanhã, voltemos a ter
uma Sudene forte e fortalecida, que é a vontade de
todo o povo nordestino e brasileiro. Parabéns pelo
seu pronunciamento. (Palmas.)

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado
José Pimentel, não preciso registrar mais nada. As
palmas são a evidência do oportuno aparte de V. ExI,
que, com muita satisfação, incorporo ao meu pronun
ciamento, para que, no futuro, meus netos possam di
zer: no pronunciamento do meu vovô houve um apar
te do Deputado José Pimentel. (Palmas.)

Prossigo, Sr. Presidente. Sua perda de impor
tância pode ser medida com esta simples compara
ção: o seu orçamento de 368 milhões de cruzeiros,
em 1966, caiu para 134 milhões, em 1971. Vejam os
senhores o esvaziamento, a sangria!

Igualmente os incentivos fiscais foram reduzi
dos sucessivamente, sendo estendidos à Sudam
(1963), ao reflorestamento e ao turismo (1966), à Su
depe (1967). Foram cortados 30% para criar o PIN e
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mais 20% para o Proterra (1971), além de terem ocor
rido reduções.

São os criminosos enrustidos no Governo Fede
ral que querem a destruição de parte ponderada do
País; querem a segregação, o desvirtuamento da
grandeza de um país uno. Que este seja realmente
llm país com irmãos que não sejam miseráveis por
que nasceram no Nordeste e beneficiados porque ti
veram a sorte de nascer no Sul do País. Queremos a
unidade pátria. Temos de lutar, seja em que Governo
for, e levantar nossa voz para fazer aquilo que Kubits
chek desejou em todo seu tempo: 9 unidade do País.

Portanto, prezados convidados, é uma satisfa
ção saber que há pessoas que ainda se preocupam
com o Nordeste ao ponto de sair de sua casa para vir
prestigiar esta sessão em homenagem aos quarenta
anos da Sudene.

Hoje, os incentivos do Finor restringem-se a
0,6% do orçamento nacional. É uma vergonha, uma
excrescência! Não podemos continuar cabisbaixos,
aceitando as imposições desses tecnocratas.

Em 39 anos eles totalizaram 8 bilhões de dóla
res. Se não tivessem havido esses sucessivos cortes,
eles seriam de 44 bilhões.

Vejam só, Sras. e Srs. Deputados: antes da Su
dene lá existiam menos de quarenta estações meteo
rológicas, apesar de ser a região do País mais neces
sitada de dados pluviométricos. A Sudene - veja a im
portância da chegada dela - já montou mais de 1.100
pluviômetros espalhados em toda a região. Possuí
mos também um levantamento aerofotogramétrico de
toda a região, a classificação do solo por inteiro e de
grande parte do subsolo.

Essa é a Sudene que nós, nordestinos, conhe
cemos e aprendemos a respeitar e admirar.

Com satisfação ouço o aparte de um grande
Parlamentar de Brasília, que vai mostrar que o Brasil
tem Brasília porque teve Kubitschek. E temos a Sude
ne porque Kubitschek também existiu. (Palmas.)

O Sr. Paulo Octávio - Obrigado pelo aparte,
Deputado Severino Cavalcanti. Cumprimento tam
bém o Deputado Fernando Ferro, assim como a
Mesa, com a presença do Presidente Joaquim Fran
cisco e da Sra. Anna Christina Kubitschek, herdeira
de Kubitschek em Brasília e mãe ae dois candangos
na Capital. Prezado Deputado Severino Cavalcanti, é
emocionante assistir a esta sessão em homenagem
aos quarenta anos da Sudene, porque para nós, bra
silienses e candangos, que temos a grande maioria
do nosso povo vinda do Nordeste, a Sudene passou a
fazer' parte do nossas vidas, e o progresso lá repre-

senta o progresso cá. A Sudene foi fundada por Jus
celino Kubitschek, sem dúvida o maior estadista des
te século, o maior estadista que o Br3.sil teve nos últi
mos tempos. (Palmas.) Inclusive foi eleito recente
mente, em pesquisa promovida pela revista IstoÉ,
em todo () País, o grande brasileiro de todos os tem
pos. Esta homenagem vem em boa hora mostrar a
nós, homens públicos, a responsabilidade que temos
com este grande Brasil, com a união deste País. E
não tenho dúvida, caro Deputado Severino Cavalcan
ti, que o Nordeste continua precisando muito do in
centivo dEfi:odo o País, do Governo Federal, no senti
do de apoiar o desenvolvimento econômico daquela
região que abriga hoje milhões de brasileiros, muitos
deles em-ttificuldades. Parabéns pela homenagem!
Registro aqui uma frase do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek no primeiro ano de criação da Sudene:
"Não pudemos fazer mais do que fizemos e sabe
Deus se não fizemos mais do que podíamos". Ela
mostra a grandeza de um homem, sua preocupação
em fomentar o Nordeste e dar à Sudene os indicado
res e as condições para promover o desenvolvimento
daquela região. Parabéns, nobre colega, Deputado
Severino Cavalcanti! (Palmas.)

O SR. SEVERINO CAVALÇANTI - Deputado
Paulo Octávio, é bom que se diga, como V. Exll afir
mou, que Brasília foi constituída pelos braços dos
nordestinos. Quando falamos nordestinos incluímos
os mineiros. Eles também fazem parte da Sudene, e
aqui estão para prestigiar o grande trabalho desse ór
gão, que modificou também afisionomia daquela par
te onde Minas Gerais tem miséria, como o Nordeste.

É uma satisfação grande vermos aqui paulistas,
como o Deputado Moreira Ferreira, querendo tam
bém dar o seu contributo para que a Sudene não seja
esfacelada, não seja arrasada como querem os tec
nocratas. Encontramos homens de sensibilidade de
todos os setores. É preciso uma reação para que o
Governo saiba que ainda queremos a unidade do
País, a unidade pátria. Sem unidade pátria este País
estaria esfacelado. O que queremos é um pouco para
aqueles que nada têm, para os que vivem sofrendo o
tempo todo e não têm um espaço ao sol.

Portanto, meus prezados e diletos companhei
ros de representação popular, é bom poder desabafar
em determinados momentos. Hoje é um desabafo
ql,le faço. São quarenta anos que convivi com a Sude
ne, são quarenta, anos de vida pública. Iniciei-a quan
do se pensava em fazer algo. Em 1940 eu estava ain
da nos bancos escolares, na escola primária, e via o
mesmo cl~tmor que existe hoje. Há trinta anos, quan-
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do assumi o meu mandato de Deputado estadual na
Assembléia Legislativa de Pernambuco, fiz um pro
nunciamento que eu poderia fazer agora; não há dife
rença, a mesma miséria continua na nossa região.

É isso meus queridos e diletos companheiros,
vamos continuar nessa luta. Fiz menção, no início de
minhas palavras, à inquietação e às dúvidas que pai
ram sobre a autarquia homenageada. Nas ante-salas
dos tecnocratas todo-poderosos, ardilosas maquina
ções são urdidas às escondidas, à sorrelfa, das quais
vamos tomando conhecimento por notas da mídia ou
reticentes confidências de membros dos escalões in
feriores.

Já se falou até em extinção da Sudene. Por últi
mo, de sua transformação em agência de desenvolvi
mento. Sabem o que significa essa agência de desen
volvimento? É tirar os poderes da Sudene, é fazer
com ela não possa ter a influência que sempre teve.
Agência de desenvolvimento ql]eremos para outra
época, quando tivermos igualdade e condições em
todo o País. (Palmas.)

Nada é intocável no mundo. Portanto, Sr. Presi
dente, ela pode sofrer alterações estruturais e opera
cionais. O que não se há de permitir é que se lhe vi
brem golpe mortífero, em nome da falsa modernida~

de, responsável pelo crescimento da fome e da misé
ria no mundo.

Para a segurança do Nordeste e a preservação
da unidade nacional, é fundamental que esta premis
sa, já aludida, seja assegurada: qualquer alteração na
estrutura da Sudene deverá ser submetida ao crivo
do Congresso Nacional, depositário da confiança e
da delegação do povo brasileiro, expressas através
do sufrágio universal. (Palmas.)

Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
faço uma advertência aos que manobram nos basti
dores contra a Sudene ou à sua desfiguração: não es
caparão ao juízo implacável da História nem ao estig
ma de inimigo de todos os nordestinos e, por que não
dizer, inimigos do Brasil, porque sem a unidade Pátria
não temos Nação; temos uma Nação subdesenvolvi
da. (Palmas.)

A todos os senhores o meu muito obrigado por
terem me toleral Jurante tanto tempo. (Palmas.)

O SR. PREtilDENTE (Joaquim Francisco) - A
Mesa registra, ainda, a presença de D. Antônio Maria
Mucciolo, Arcebispo de Botucatu e Presidente da
Rede Vida de Televisão (palmas); do Sr. Petronilo
Santa Cruz de Oliveira Filho, Coordenador-Geral da
Fundação Joaquim Nabuco; e do Sr. Roberto Mauro
Amaral, Diretor da Sudene em Minas Gerais.

o SR. PRESIDENTE (Joaquim Francisco) 
Passo a palavra ao Deputado Sérgio Guerra, para fa
lar pelo PSDB.

O SR. SÉRGIO GUERRA (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; autoridades
aqui presentes; Sr. Superintendente da Sudene, Dr.
Marcos Formiga; Srs. Deputados Federais, meus se
nhores e minhas senhoras, comemoramos e sauda
mos hoje os quarenta anos de criação da Sudene.

Esta é uma boa oportunidade para reflexão, de
nós nordestinos e de nós brasileiros, sobre esses
quarenta anos de uma instituição que foi símbolo de
um determinado momento de mudança social, políti
ca e econômica no Nordeste.

A Sudene foi a primeira experiência brasileira
estruturada de planejamento e a primeira resposta
democrática que o Brasil produziu aos problemas crô
nicos do Nordeste, problemas que remanescem em
grande parte.

Todo um processo de exploração, de distribui
ção precária dos recursos públicos, de política pater
nalista, de uso das várias formas de recursos públicos
para a organização do voto e a conquista meramente
eleitoral, o processo secular de obras contra as se
cas, foi denunciado naquele momento.

Há quarenta anos a sociedade brasileira, de
uma maneira especial, percebeu que não havia con
cretamente uma ação para resolver as dificuldades
permanentes do Nordeste.

Sob a inspiração de alguns grandes brasileiros e
a visão de um estadista de Minas Gerais - e Minas,
mais que qualquer outro Estado, sem nenhum demé
rito para todos, sempre teve competência para produ
zir estadistas capazes de criar sínteses da consciên
cia política deste País, no seu sentido mais positivo 
formou-se um consenso do que de melhor havia no
Brasil e no Nordeste e produziu-se uma resposta: a
criação da Sudene, sob inspiração de muitos e princi
palmente como movimento político do conjunto de
quem queria mudar o Nordeste; de quem queria dar
melhores condições de vida ao povo do Nordeste; de
quem não aceitava o uso da água como instrumento
miserável de mobilização eleitoral; de quem desejava
organizar a ação pública para que ela fosse capaz de
dar soluções, de liquidar na origem todo o movimento
de assistência, de distribuição de favores, que ao in
vés de fazer crescer o cidadão o humilha, como até
hoje acontece.

Essa resposta democrática dos brasileiros,
como muitas outras, foi diminuída ao longo do período
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em que o Brasil esteve sob o governo de presidentes
que representavam o autoritarismo.

Progressivamente, a Sudene foi sendo esvazia
da. Primeiro, muitos dos seus melhores quadros, a
pretexto de uma revolução, foram afastados, punidos,
presos. Depois, ao longo de todo um período, a con
centração do poder em Brasília ou, mais ainda, na au
toridade política central de Brasília, fez reduzir o pa
pei concreto da Sudene como instrumento de mobili
zação e de ação planejada para o Nordeste. Foi-se
quebrando progressivamente aquele núcleo de resis
tência que desejava o Nordeste verdadeiramente mo
dificado. Aos poucos, a instituição foi dobrando a espi
nha, perdendo os seus melhores valores, foi sendo
progressivamente drenada no seu melhor conteúdo,
nos seus mais importantes compromissos. Resistiu a
Sudene por conta de um pequeno grupo de técnicos,
de funcionários que mantêm a instituição ainda viva,
apesar de tudo, ainda viva.

A ação pública federal foi progressivamente
para desgastar, desestruturar, desfazer a Sudene. E
devemos reconhecer, nós nordestinos, que a ação
que produziu a Sudene forte, quando ela foi criada,
resultou da união de quem desejava, naquele mo
mento, mudar o Nordeste e que uma ação desse tipo
dos nordestinos também não se reproduziu.

O enfraquecimento da Sudene tem duas causas
políticas. Primeiro, a concentração do poder em Bra
sília e o enfraquecimento das instituições democráti
cas, das quais a Sudene era um belo representante e,
segundo, a fragilização da liderança do Nordeste...

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Sérgio Guerra, o tempo do PSDB já está
esgotado, mas V. Exª. tem mais um minuto.

O SR. SÉRGIO GUERRA - ...que ontem, hoje e
amanhã continua e remanesce. Estamos, no Nordes
te, incapazes de estabelecer objetivos que nos unifi
quem. Somos, no Nordeste, permanentemente inca
pazes de nos dividir, abrindo o flanco para que seja
mos sempre e permanentemente enfraquecidos.

Não há o que saudar da Sudene nos últimos
anos. Há muito tempo que a instituição deixou de
cumprir o seu papel. Há muito tempo não cumpre o
seu compromisso de transformação regional. Todos,
de uma maneira ou de outra, temos a ver com isso.
Importante é que, ao comemorarmos os quarenta
anos da Sudene, façamos a reflexão sobre o que, de
fato, inspirou-a como instituição e a fez surgir como
esperança e símbolo de uma vontade do povo brasile
iro e da vontade do povo do Nordeste, para que pos
samos agora tomar um rumo.

"

Ouç;o o Deputado Pedro Eugênio, com prazer.

O Sr. Pedro Eugênio - Sr. Presidente, Sr. Supe
rintendente. Deputado Sérgio Guerra, V.Exa. introduz
nesse debate o hoje e o amanhã. A importância da
Sudene para o desenvolvimento do Nordeste é algo
que todos conhecem e comemoram. Os dados aqui
apresentados por outros oradores já demonstram
isso sobejamente. A crise que se abate sobre a Sude
ne tem raízes profundas, e o pronunciamento de V.
Exª chama a atenção para elas. Uma instituição como
a Sudene não se esvazia por si própria, mas porque
os elementos constitutivos da vontade política nor
destina se desagregaram. Em âmbito nacional, a con
cepção de planejamento foi perdendo substância e
sendo substituída por uma visão liberal de gerência
do Estado. Há de se resgatar a idéia de planejamento
e, antes ele tudo, a capacidade do Nordeste de se unir
em torno daquilo que as elites nordestinas tradicíoilã
is perderam. Essas lideranças têm de ser substituí
das. Se não tivermos essa capacidade não teremos o
que fazer. É preciso que a Sudene, instrumento fun
damentai para o desenvolvimento do Nordeste, seja
resgatada e volte a cumprir o papel relevante para o
nosso desenvolvimento. (Palmas.)

O SR. SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, este
é o momento central para uma revisão do papel da
Sudene e do Nordeste. Estão estabelecidas as pre
condições de estabilidade monetária. O País pode
lançar plataformas para o desenvolvimento econômi
co, introduzir novas estruturas e novas políticas. Nos
so desejo é de que a Sudene esteja no centro desse
processo para que recomponha a vontade e a espe
rança dos nordestinos. Esperamos que o espírito pú
blico prevaleça, a fim de que seja atendido o interesse
do Nordeste e de sua população esquecida.

Que sirva essa comemoração para saudar a
vontade brasileira para dar à Sudene o papel que os
brasileiros esperavam que cumprisse e poderá cum
prir. (Palmas.)

Ourante O discurso do Sr. Sergio Guer
ra, (, Sr. Joaquim Francisco, § 2 9 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidênCia, que é ocupada pelo Sr. Severi
no Cavalcanti, 2 9 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com a'pí'-iavra o Deputado Jorge Alberto, pelo Bloco
Parlamenlar PMD8/PST/PTN.

, '

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Severino Cavalcanti (saúdo também ,os .Deputados



09740 Quarta-feíra I DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Ricardo Rique e Fernando Ferro, como co-autores do
requerimento desta homenagem); Sr. Marcos Formi
ga, Superintendente da Sudene; Sra. Anna Cristina
Kubitschek Pereira; Sr. Ricardo Nunes de Miranda,
representando o Ministro da Integração Nacional, Sr.
Fernando Bezerra; Srs. Parlamentares, minhas se
nhoras, meus senhores, hoje ocupo esta tribuna, indi
cado pelo meu partido, o PMDB, para saudar o trans
curso do 40º ano de existência da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste Sudene. É com sa
tisfação que realizo este pronunciamento, pois sem
sombra de dúvida a citada autarquia muito contribuiu
e continua a contribuir para o crescimento da região
nordestina e para a melhoria da qualidade de vida do
seu povo.

Instituída pela Lei nº 3.962, de 15 de dezembro
de 1959, com o objetivo de promover o desenvolvi
mento do Nordeste, a Sudene vem oferecendo nos úl
timos quarenta anos uma série de incentivos que se
revelam grandes aliados da economia da região, tor
nando-a mais dinâmica e incentivando o crescimento
e a implantação de empresas de diversos setores
econômicos constituídos.

Na época da criação da Sudene, a Região Nor
deste tinha uma participação de 13% no Produto Inter
no Bruto brasileiro. Hoje este índice é da ordem de 16%.
Graças aos investimentos realizados, o crescimento
econômico da Região Nordeste apresentou, entre os
anos de 1990 e 1997, um índice de 3,2%, enquanto a
média da economia brasileira cresceu 3,1%.

A Sudene, através do FINOR Fundo de Investi
mento do Nordeste, criado em 1974, já financiou na
ordem de 2.076 projetos na região nordestina, os
quais geraram uma injeção de capital da ordem de 13
bilhões de reais e 433 mil empregos. Dos projetos já
executados podemos destacar, entre tantos outros, o
Pólo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, além de
diversos incentivos às companhias telefônicas, elétri
cas e de águas que pretendam se instalar ou ampliar
a sua atuação na Região Nordeste.

Há muito a se falar dos feitos da Sudene nestes
quarenta anos e pouco tempo para se falar tanto, mas
gostaria de evidenciar as ações desenvolvidas por
esta autarquia, com seus programas emergenciais de
combate principalmente aos efeitos da seca na nossa
região, programas esses que permanecem até hoje,
atendendo aos Estados de Sergipe, do Piauí, do Cea
rá, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernam
buco, de Alagoas, de Minas Gerais e do Espírito San
to, somando assim um total de 854 Municípios benefi
ciados pela sua ação.

Estes mesmos Estados agora serão atendidos
pelo Programa Regional de Desenvolvimento Local e
Sustentável, fruto de um convênio da Sudene com o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen
to. Este projeto é pioneiro e, se bem sucedido, contri
buirá para reduzir as desigualdades regionais hoje
existentes no território brasileiro.

A Sudene, portanto, se prepara para uma nova
etapa, uma vez que está sendo transformada em uma
agência de desenvolvimento, o que lhe propiciará ma
ior agilidade na organização de suas políticas de de
senvolvimento regional e, com certeza, nos premiará
com muitos outros projetos audaciosos e inovadores,
que em muito contribuirão para o crescimento e de
senvolvimento da nossa Região Nordeste, como, por
exemplo, o Pólo de Telemedicina em Pernambuco
projeto a ser realizado em parceria com a Universida
de Federal daquele Estado e empresas privadas. Há
também a Ferrovia Transnordestina e a Refinaria do
Nordeste, esta última a ser implantada no Estado do
Ceará.

Atualmente a Sudene tem um total de 281 proje
tos em fase de implantação na região, os quais, se
gundo as expectativas, devem gerar em torno de 410
mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos.
Enfim, os fatos demonstram que a Sudene foi, é e
sempre será uma grande aliada e colaboradora da
Região Nordeste.

Neste momento, em nome de meu partido, o
PMDB, congratulo todos aqueles, colaboradores e
gestores, que trabalharam para que a Sudene pudes
se ser esse símbolo de crescimento e desenvolvi
mento para o Nordeste brasileiro. Que neste novo mi
lênio muitos novos projetos possam ser implantados,
de forma a reduzir as diferenças regionais, para que o
País se torne um único e grande Brasil. Parabéns à
Sudene por seus feitos e realizações, e, especialmen
te por sua grande e inestimável contribuição ao povo
nordestino.

Antes de encerrar minhas palavras, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, minhas senhoras e meu se
nhores, quero deixar registrado o meu desejo, como
Deputado nordestino, represerltante do Estado de
Sergipe, de que a Sudene, nessa nova fase, particilJe
cada vez mais, como coordenadora, de um plano de
desenvolvimento para a região nordestina. É isso que
espera o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra, para falar pelo PFL, ao nobre De
putado Cleuber Carneiro.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severino
Cavalcanti; Sr. Marcos Formiga, Superintendente da
Sudene; Sra. Anna Cristina Kubitschek, esposa do De
putado Paulo Octávio e neta do sempre festejado
ex-Presidente Juscelino Kubitschek; Sras. e Srs. Depu
tados; minhas senhoras e meus senhores, a criação da
Sudene foi uma resposta à constatação de que as dife
renças regionais deveriam ser minimizadas para auxili
ar o desenvolvimento e o equilíbrio nacional.

Havia, como há hoje, a percepção de que a Re
gião Nordeste necessitava de uma intervenção criati
va, por parte das políticas públicas, para que fosse
rompido o círculo vicioso da miséria que aprisionava
milhões de famílias brasileiras.

A falta de chuvas e de terras em condições ótimas
para a agricultura, a concentração da renda ea predomi
nância da agropecuária de subsistência deveriam ser
substituídas por atividades que aproximassem o Nordes
te dos centros mais dinâmicos da economia nacional.

Passados quarenta anos, podemos dizer que foi
possível avançar bastante, e também que muito ainda
resta a fazer. De certa forma, os mesmos objetivos se re
novaram no contexto da globalização, que trouxe ao País
novos paradigmas de eficiência e de produtividade.

À distância entre o Nordeste eo Centro-Sul do País
acrescentou-se a distância em relação aos centros finan
ceiros e tecnológicos mundiais. Mais do que nunca, tor
naram-se imprescindíveis políticas de desenvolvimento
regional que amparem os setores menos produtivos e
sirvam de alavanca para a criação de um modelo econô
mico "includente" e auto-sustentável.

A Sudene tem atuado nas áreas de capacitação
de mão-de-obra, produção e armazenamento de in
formações, planejamento e programação de obras e
serviços. Foram desenvolvidos projetos de incentivo
agrícola e de irrigação, e nos setores de energia elé
trica, saneamento, transporte e turismo. Também foi
montada uma base de dados estatísticos e um siste
ma de contas regionais para acompanhar a evolução
socioeconômica da área analisada.

Desde o início do trabalho da Autarquia, o Nor
deste aumentou de 13% para 16% sua participação
no PIS nacional. O Fundo de Investimentos do Nor
deste FINOR já financiou mais de 2 mil projetos, res
ponsáveis pela geração de cerca de 400 mil empre
gos diretos, com injeção de mais de 13 bilhões na
economia regional.

Em relação à economia mineira, que acompanha
mos mais de perto, os avanços foram muito significativos.

Em 1998, o Vale do Jequitinhonha passou a fa
zer parte da área de atuação do órgão, junto com o norte
de Minas, incluído desde o início. Desde então, são 140
Municípios, com uma população de mais de 2 milhões de
pessoas bemeficiadas pelos programas da Sudene.

Naquela região prevaleciam a pecuária de corte, a
cultura algodoeira e.a cultura de subsistência. A atividade
industrial era incipiente e destinava-se a processar algo
dão e produtos alimentícios tradicionais. Fabricava-se
tela de algodão em Montes Claros, aguardente de quali
dade na zona ribeirinha ao São Francisco, em Januária,
em Salinas, e açúcar em Bocaiúva.

Os incentivos fiscais e os programas de planeja
mento da Sudene permitiram a criação de um parque in
dustrial com elevado nível organizacional e tecnológico
em Montes Claros, acapital mineira da Sudene, Pirapora
e Várzea da Palma, entre outros pólos. Foram implanta
das indústrias químicas, mecânicas, metalúrgicas, de
transporte de material eletrônico, sem falar da produção
têxtil, com grande impacto na geração de emprego. Hoje,
espera-s~. e pede-se também, Sr. Superintendente, uma
atuação mais difusa e diversificada, não só entre todos
0& EZstadÓ$. mas entre tantos Municípios quanto possí
veis de serem atingidos.

No total foram 226 projetos implementados em
Minas Gerais nos diversos setores econômicos, com
um total de investimento de 7,5 bilhões (22% oriundos
do Finor). Deve-se ressaltar que mais de setecentas
empresas da indústria, agropecuária e construção ci
vil beneficiam-se atualmente dos incentivos de rein
vestimento, redução e isenção de Imposto de Renda.
Os novos projetos em implantação vão demandar in
vestimentos totais de 5,8 bilhões.

No aspecto social e esse é um dos mais importan
tes, senão o principal o impacto da Sudene tem sido
enorme. Foram gerados, devido aos incentivos do Finor,
56 mil empregos diretos e 225 indiretos. No norte de Mi
nas Gerais, 78% da população economicamente ativa,
360 mil pessoas, vinculam-se a projetos da Sudene.

São muitas realizações em todas as áreas. Sem
aprofundarmos em detalhes, citaremos algumas: ex
pansão das linhas de transmissão de energia elétrica;
implantação dos sistemas de 000 e DDI na telefonia
regional~ implementação da rodovia BR-135, que liga o
Rio de Janeiro a São Luís do Maranhão; viabilização da
ponte sobre Maria da Cruz, no Rio São Francisco, por
meio do Prodetur; cursos de alfabetização em convêni
os com Senai e Sebrae; implantação de silos e arma
zéns municipais de estímulo ao desenvolvimento de
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distritos industriais; aproveitamento racional de recur
sos hídricos através de poços, açudes e barragens.

São dados que comprovam a importância da atua
ção da Sudene em Minas Gerais, hoje com um homem
de bem como seu Diretor, o ilustre Dr. Roberto Amaral,
meu colega por oito anos como Deputado na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Quanto mais nos aprofun
darmos em análises da economia nordestina, mais fica
remos convencidos de que a região tem dado respostas
altamente positivas aos estímulos que recebe.

A decisão de transformar a Sudene numa agên
cia de desenvolvimento abre novas expectativas para
a participação das empresas privadas no fortaleci
mento da infra-estrutura produtiva da região. Nesse
contexto, merece apoio o Plano de Desenvolvimento
do Nordeste, que inclui o norte do Espírito Santo, o
norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha.
Sem dúvida, temos com ele maiores possibilidades
de inserir os programas estaduais nos programas de
modernização da economia nacional.

Sr. Presidente, com a aquiescência de V. Exª pres
tes a terminar meu discurso e por dever de justiça, faço
um registro especial relativo ao Banco do Nordeste nes
se contexto dos quarenta anos da Sudene.

Vivemos um momento de inflexão na história bra
sileira. Vivemos Vemos que o perfil da economia nacional
sofre grandes mudanças com impactos ainda não total
mente previsíveis sobre asociedade. É, portanto, impres
cindível, que as lideranças políticas dessas regiões me
nos desenvolvidas saibam articular-se para definir um
modelo de desenvolvimento mais justo e equilibrado.

Para que o Brasil reencontre os caminhos do cres
cimento e da harmonia social, não temos dúvida de que
precisamos atualizar os ideais que levaram à criação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Terminando, Sr. Presidente, em nome do PFL,
meu partido, e de Minas Gerais, homenageando
Juscelino Kubitschek, lembrando do Nordeste de
Celso Furtado e de todos os cidadãos brasileiros in
teressados no futuro desta Nação, saúdo a Sudene
com respeito, na certeza da sua revitalização e efi
cácia, tão importantes para o Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Registro a presença do Prof. Humberto, Presidente
da Organização Pró-Vida.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Waldir Pires, que fa
lará em nome do PT.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severino Cavalcanti;
Sr. Superintendente da Sudene, Prof. Marcos Formiga; D.
Antônio Maria Mucciolo; Sra. Anna Christina Kubitschek;
Dr. Humberto Vieira; Sras. e Srs. Deputados.

Sr. Presidente, V. Exª teve uma iniciativa admirá
vel. Esses quarenta anos da Sudene, nos tempos que
hoje estamos a viver, creio que são uma espécie de
acicate, tenho a impressão de que são uma chicotada
na consciência política deste País para os instantes
que atravessamos.

Esta homenagem que se faz à Sudene e, por
tanto, a sua origem, a sua inspiração, poderá resultar
numa espécie de decisão política que este País pos
sa adotar e dizer: vamos pôr um ponto final nesta pas
sividade, nesta complacência, nesta incapacidade de
pensar nos sofrimentos da população, de pensar no
destino do Estado democrático, de suas tarefas, sua
missão para cumprir a natureza elementar do seu de
ver que é cuidar da sua população, que é servir às
pessoas, às famílias, que é não permitir a ignomínia
do sofrimento, da fome, da pobreza, da miséria.

Sr. Presidente, ouvi V. Exª, com muita atenção,
no momento em que proferia o seu discurso. Fui con
temporâneo da criação da Sudene. Foi meu primeiro
mandato, no Governo daquela filJura extraordinária
que se chamava Juscelino Kubitschek de Oliveira do
seu avô, D. Anna Christina, casado com a vida, com a
alegria, com a esperança, com a confiança, com o
sentido de solidariedade e de desenvolvimento.
Quando assumia meu primeiro mandato, o
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, em 1959, depois
da terrível dor procedida na população brasileira pela
seca de 1957 e 1958, com meio milhão de pessoas
mortas de fome, nas ruas, chama um jovem paraiba
no, uma grande figura da inteligência nacional, Celso
Furtado, e lhe dá a tarefa de pensar o desenvolvimen
to do Nordeste. Deu-lhe todos os poderes e todas as
atribuições, sabendo que ali estava alguém absoluta
mente comprometido com a idéia de uma transforma
ção essencial do Nordeste. Celso acabara de escre
ver e de concluir a obra clássica da formação histórica
da economia brasileira. Estava absolutamente, diga
mos assim, acostumado com toda a problemática do
Nordeste e do Brasil. O Brasil tinha acumulado um
grande atraso. Éno pós-guerra que o Brasil se sacode
e vai vencer, como venceu nos anos 50, até o começo
dos anos 60. Venceu dez anos de atraso. Supera a
Argentina, o Chile e o México com uma concepção de
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de integração
social. Como era possível pensar em desenvolvimen-
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to do Brasil sem pensar e sem realizar a integração
social do Nordeste? E aí está o eixo central do concei
to de Celso Furtado, ao lado de uma concepção que
vinha, um pouco antes, de uma grande figura nordes
tina também, um grande baiano, Rômulo Almeida,
fundador e criador do Banco do Nordeste e que tinha
realizado um estudo extraordinário sobre a fonte dos
enigmas que atrasavam a minha terra, a Bahia, como
todos os Estados irmãos do Nordeste. No entanto, o
Brasil, o Governo Federal tinha sustentado o desen
volvimento do Sul, acelerando os desequilíbrios regi
onais em face da aplicação de uma política cambial
naquele instante chamada política dos ágios, através
da qual o Sul recebia um aporte de estímulo e de re
curso extraordinário para sua industrialização e o
Nordeste tinha um desequilíbrio na sua posição de
trocas, pois era muito mais um exportador.

a SR. PRESIDENTE (Severino CB.\'alcanti) 
Deputado Waldir Pires, é um deleite ouvir V. Exª
Quem não gostaria de passar o resto da tarde ouvin
do o pronunciamento de V. Exª? Mas o temoo é impla
cável e daremos mais um minuto pa~V ~!1·concluir.

Vamos nos privar dessa proverbial e'éostumeira ora
ção que sempre nos dá alento.

Concedo a V. Exª mais um minuto para concluir.
a SR. WALDIR PIRES - Muito obriaado, Sr.

Presidente.
Aquele foi o instante em que o Nordest~ se uniu

num determinado momento para dizer: õ1há aqui, este
País não pode ser construído sem o Nordeste. Portanto, é
uma nação que se organiza através de mecanismos de
política cambial para estimular e su<stentar o desenvolvi
mento industrial do Sul. E grande parte é sustentado pela
capacidade exportadora de matérias-primas do Nordeste,
que não recebia, como resultado, no mesmo plano dos
valores do câmbio destinado à indústria.

A sensibilidade de Juscelino Kubitschek foi extra
ordinária, assim como sua capacidade de comando,
com aquela alegria e enorme aglutinação de forças. Ea
Sudene foi aprovada, com resistências da bancada do
Nordeste, com apoios da bancada do Sul. Épreciso que
digamos isso, porque grande parte do que se conseguiu
para o Nordeste não se concluiu. A concepção da Sude
ne é voltada para o desenvolvimento econômico do
Nordeste. Uma concepção voltada para a integração
social da sua população, para a infra-estrutura básica
indispensável'ao desenvolvimento.

Conseguimos, ao longo de um certo período,
que se fizesse o desenvolvimento industrial. A indus
trialização foi estimulada no processo ,centri!~~e Cel
so furtado, inspirado até na grande política dó"C1esen-

volvimento do mezzagiorno italiano, de estímulos e
de incentivos ficais. Mas, na verdade, a estrutura
agrária tem que mobilizar toda esta Nação.

Não podemos permitir o desenvolvimento do
Nordeste com o abandono, hoje, de 10 milhões de
nordestinos, que passam fome em todas as secas.
Isso é inadmissível, porque a seca não pode gerar a
fome. Ela é previsível, é muito mais um fenômeno de
incapacidade de organização social do que de dificul
dades técnicas ou econômicas.

O que posso dizer, hoje, é que temos um desafio
neste País. Vamos nos levantar. Não pode haver, em um
Estado democrático, passividade, incapacidade, compla
cência em relação ao crime que se pratica contra as pes
soas. Ternos que devolver à Sudene, ao corpo dos seus
técnicos, de seus servidores a organização política, que
deve ser não uma agência simplesmente tecnocrática,
mas uma organização política do nordeste, como foi pen
sada, reunindo seu corpo de dirigentes políticos e sua
sociedade inteira para dizerem: queremos um nordeste
integrado com o Brasil, porque não há Brasil forte expe
lindo o Nordeste. São 900 mil quilômetros quadrados,
com a população mais numerosa de qualquer semi-árido
do mundo. Conseqüentemente, é o desafio da humani
dade que deve nos convocar.

Estou muito grato a V. EXª Quero reiterar a certeza
de que todos nós, de todas as áreas, vamos dar um bas
ta à corrupção no Nordeste, vamos dar um basta ao atra
so das relações sociais, vamos dar um basta ao carone
lismo dominante, à manipulação dos interesses eleitorais
evamos fazer do nordeste uma grande região unida e in
tegrada com o Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Gerson Peres,
que falará pelo PPB.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Superintendente
da Sudene, srª Anna Christína Kubitschek, Sras. e
Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores,
o Partido Progressista Brasileiro me convocou para
dizer algumas palavras no momento em que o Brasil
ainda assiste à Sudene em plena atividade.

E o faço imbuído dos melhores propósttos de ver
essa Superintendência modificada, transformada, mas
não eliminada, não extinta. A história costuma, às vezes,
estabelecer marcos, e o marco d~s políticas de desenvol
vimento nós extraímos da Sudene para o nordeste. O nor
deste antes da Sudene e o nordeste depois da Sudene.

Aos meus 11 anos de idade saí do Norte para
buscar minha cultura humanística do Nordeste, estudar
num seminário. E não concluí, porque gostaria de cons-



09744 Quarta-feira 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

tituir minha família e o celibato é implacável. Temendo
ser estigmatizado pelo estigma da excomunhão, resolvi
deixar o seminário porque poderia casar com uma filha
de Maria e acabava sendo cunhado de Jesus Cristo.

Não querendo, portanto, continuar a missão sacer
dotal, abracei na carreira política. Mas devo ao nordeste
a fibra que está nas raízes históricas do seu povo, da sua
gente. Antes o nordeste engatinhando, mas trabalhando,
gerando progresso ao Norte do Brasil, à Amazônia, ao
Sul. Uma raça forte, indomável, corajosa, franca, hones
ta, um povo que sabe preservar sua história e conservar
aquela coragem de construir seu próprio chão.

A Suclene veio aproveitar esta coragem do povo nor
destino, e incutir na cabeça de cada gente daquela área a
necessidade de desenvolver-se através da planificação.

O Presidente Juscelino acionou apenas as aspi
rações do povo. Esse grande brasileiro, estadista,
compreendeu a necessidade de ali colocar um órgão
de planejamento. Foi desenvólvido o trabalho, e co
meçaram então a florescer os frutos.

Por entre virtudes e pecados, dualidade inte
grante da unidade de substância do caráter humano
de todos os povos, mas por entre virtudes e pecados
a Sudene conseguiu transformar o Nordeste numa re
gião melhor de vida, mais rica, de cidades mais de
senvolvidas, de um povo mais feliz embora sofredor
no passado, feliz no presente. .

Os dados que pude colher para justificar essa
transformação são poucos, mas quando criada a Sude
ne abrigava 31 % da população brasileira; participava
com 13% da renda nacional e tinha uma renda per capi
ta 43% inferior à média nacional. As regiões sul e sudes
te, ao contrário, reuniam 61 % da população, detinham
83% da renda nacional e renda per capita, equivalente a
130% da média da renda per capita nacional.

Portanto, o nordeste cresc;:eu com a Sudene.
Entre 1990 e 1997 a economia da região nordeste ex
pandiu-se 3.2%, enquanto a economia brasileira
apresentou crescimento de 3.1 %. A participação nor
destina no PIB nacional, que em 1960 era de 13%,
aumentou para 16%. Ninguém pode negar à Sudene
a alavancagem para o alcance desses dados.

O que nos compete, hoje, como Parlamenta
res, é não permitir que a Sudene seja tocada em
sua estrutura básica de órgão de planejamento e
desenvolvimento de uma grande área do País. Que
venham as transformações! Aliás, a única coisa per
manente no mundo é a mudança, e quem duvidar,
que olhe nos espelhos e verificará.

De forma que a Sudene tem de passar por mu
danças, o Brasil mudou também e, naturalmente,
mudaram-no para melhor. Está bem entregue ao Dr.
Formiga, que há de zelar pelo nome e sobrenome
que tem. As formiguinhas constroem e fazem muito
pelo progresso e pelo desenvolvimento, e o Dr. For
miga é um ponto de referência para que essas mu
danças possam surtir efeito.

Gostaria de parabenizar todos que construíram
a Sudene, os que a fazem a protegem e os que por
ela lutaram durante esses quarenta anos, lembran
do o pensamento do filósofo, que diz que o impor
tante na vida não é o triunfo; o essencial na vida é
combater o bom combate e lutar bem.

Quem faz isso constrói o futuro de um povo e de
uma geração. A Sudene deverá continuar a ser o instru
mento dessa força viva do povo nordestino, que constrói
o seu próprio nordeste, deixando que todos o invejem
pela bravura, pela garra, pela inteligência e pelo amor ao
Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo
Campos, pelo PSB.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Severino Cavalcanti; Dr. Marcos Formiga, Superinten
dente da Sudene; Dr" Anna Christina Kubitschek, repre
sentando aqui a família do ex-Presidente Juscelino Ku
bitschek; senhoras e senhoras, é com muita satisfação

_ que, em nome do meu partido, venho à tribuna desta
Casa parabenizar os Deputados Severino Cavalcanti,
Femando Ferro e Ricardo Rique pela iniciativa de prestar
uma homenagem aos quarenta anos da Sudene.

Em rápidas palavras, farei uma breve reflexão
sobre o papel da Sudene no desenvolvimento regio
nal e como se pensa, hoje, o planejamento neste
País. A Sudene enfrentou, na última década, todo um
pensamento que se abateu sobre nosso País: qual
seria o papel do Estado; qual seria o papel do planeja
mento? Nesse papel, pensado por aqueles que estão
hoje no poder, o planejamento regional já não cabia; o
planejamento no âmbito da União já teria outro senti
do. Coube toda uma campanha na tentativa de des
merecer o que foi, efetivamente, a presença da Sude
ne no cenário nordestino nesses quarenta anos.

Parecia até que a Sudene s6 foi os equívocos de
alguns empreendimentos do Finar e não exatamente
o que se mostrou nesses quarenta anos: uma institui
ção que refletiu o nordeste, que pensou o fomento,
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que fomeceu as condições para que construíssemos,
hoje, uma base industrial resistente, responsável por
larga parte da renda pública do nordeste, pela gera
ção de emprego industrial, por todo um processo co
nhecido dos senhores.

A Sudene, hoje, com certeza, enfrenta a incom
preensão daqueles que defenderam a guerra fiscal do
início dos anos 90 para cá. Em vez do planejamento
articulado, pensado, fomentado, discutido com a po
pulação, o que vale é a guerra fiscal.

A Sudene teve a sorte de contar com a perseve
rança de seus trabalhadores, técnicos; daqueles que
na sociedade a defenderam não como uma instituição
que não careça de mudanças, mas como instrumento
de reflexão sobre o nordeste, e sobreviveu. E os de
fensores da guerra fiscal já não agüentam mais essa
guerra fiscal como instrumento, dito por eles, quase
pós-moderno de planejamento regional.

O que se vê são os Estados perdendo 10% de sua
arrecadação de tributos estaduais, uma mudança de es
paço de exploração por empresas que simplesmente
saem trocando de endereços, repetindo os equívocos que
eles apontavam em alguns empreendimentos do Finor.

Nesses dez anos, Sr. Presidente, por incrível
que pareça, àqueles que acusavam o nordeste de re
ceber muitos benefícios a partir das políticas da Su
dene, quero dizer que a Região reduziu à metade a
participação que tinha no conjunto dos benefícios fis
cais, enquanto o sudeste e o sul multiplicaram por
dois o que tinham na participação dos seus benefíci
os fiscais. Esses são dados de estudo de técnicos da
própria Sudene, do Heródoto, que mostra muito claro
isso, Dr. Marcos Formiga.

Por isso, vim aqui, em nome do PSB, firmar o
nosso compromisso. Entendemos que o Estado pre
cisa ter suas instituições de planejamento, de fomen
to, de interação com a sociedade, para que as desi
gualdades regionais não sejam como são hoje no
Brasil. Se hoje existe 20% de desemprego na Capital
de São Paulo, é verdade que, na periferia das grandes
cidades do nordeste, o desemprego já anda na casa
dos 23%, segundo dados do Dieese.

É importante reafirmar que existem por trás, Sr.
Presidente, perspectivas diferenciadas do papel do
Estado no desenvolvimento regional; existem diferen
ças de fundo de pensamento. Gostaríamos de explici
tá-Ias e dizer que estamos no campo daqueles que
entendem que guerra fiscal não é instrumento de pla
nejamento; que planejamento se faz com a elite políti
ca nordestina entendendo que não é disputando em
preendimentos de 100 milhões de dó/ares, um com o

outro, dando tudo terreno, galpão e isenção de im
postos, que vamos fazer o crescimento articulado no
nordeste. Mas é com o nordeste formulando, como
teve a capacidade de formular, em 1950, com o bri
lhante Presidente Juscelino Kubitschek, uma mudan
ça social e política, como havia naquela época; a luta
por instrumentos de planejamento regionais, em que
o Ceará não dispute com o Pernambuco as bananas
ou as batatas, mas disputemos, juntos, um espaço na
economia nacional, de forma integrada e capaz de
gerar o emprego e a renda de que necessitamos.

Esse sim é o espaço. O Congresso Nacional
tem sua contribuição nessa luta, Sr. Presidente. Preci
samos deixar de estar disputando fábricas de cerveja
para disputarmos o emprego e a renda no semi-árido
e nos grandes centros, de forma articulada, com o for
talecimento, sim, da Sudene.

Estar a Sudene contra o Banco do Nordeste é
conversa de quem quer guerra fiscal, que não interes
sa ao nordeste, ao futuro nem à história que a Sudene
construiu. Por isso, deixamos aqui nossa solidarieda
de aos que pensam a Sudene para a frente, para o
novo milênio, para o desenvolvimento de uma região
de forma articulada com outros instrumentos de fo
mento e desenvolvimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Concedo a palavra ao Deputado Inácio Arruda, que
falará pelo PCdoS.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhores convidados, srª Anna Christina
Kubitschek Pereira, que representa a família do Exm2

ex-Presidente da República, renomado criador da Su
dene, Juscelino Kubitschek; Dr. Marcos Formiga, Su
perintendente da Sudene, em nome da eminente eco
nomista Tânia Bacelar e com a licença do Sr. Superin
tendente da Sudene, desejo fazer uma saudação a to
dos os funcionários dessa instituição, tanto àqueles
que estão na ativa quanto aos aposentados.

A SuJene e outras instituições que atuam no
Nordeste e no semi-árido, como o Dnocs, conforme
citei há alguns meses, são verdadeiras universidades
do semi-árido, do Nordeste como um todo, que pen
sam a região, que tratam das questões concretas do
seu desenvolvimento, como a agricultura, a indústria,
os serviços; articulam-s.e as universidades da região
e de cada Estado.

Esse pensamento nordestino mais recente tem
muito a ver com a existência da Sudene. Por isso,
quero saudar todos em nome dessa fabulosa econo-
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mista, Tânia Bacelar. Ela afirmou, criticando a opção
das elites brasileiras pelo desprezo às políticas regio
nais, que a adversidade brasileira não é um proble
ma, mas uma vantagem, mesmo em uma época na
qual o jargão predominante ganhou o nome de globa
Iização. É uma vantagem desde que seja concreta a
disposição política de resolver a favor das popula
ções os problemas regionais, assegurando-lhes o de
senvolvimento e a prosperidade.

Mas por que não tem sido assim com o Nordes
te e com a Sudene? Por que este relevante organismo
regional de planejamento e desenvolvimento encon
trou, desde seu nascimento, gigantescos obstáculos
à realização de seus objetivos? E cito, mais uma vez,
porque aqui já desfilou com galhardia nos pronuncia
mentos dos demais Deputados, o eminente econo
mista Celso Furtado, que afirma em seu livro "O longo
amanhecer' que teve forte oposição das elites locais
do Nordeste para a criação da Sudene. Então, per
guntamos: por que hoje, mediante a ação dúbia do
governo brasileiro, persiste a iniciativa de Iiqüidar
esse órgão, após a sua neutralização histórica e su
cateamento?

A passagem para o atual estágio da chamada
globalização e, junto a este fenômeno, os desdobra
mentos do desenvolvimento desigual nas diversas re
giões do planeta foi obra de séculos e progrediu com
as conquistas do desenvolvimento social, da ciência e
da técnica no avanço das forças produtivas e relações
sociais de produção. Tudo isso progrediu. As desco
bertas foram aproximando as diversas regiões do glo
bo. Mas, hoje, ao tempo em que ignora as necessida
des das populações e as peculiaridades regionais, a
moderna globalização cuida dos ganhos fáceis na
gangorra financeira e da expropriação das reservas
estratégicas dos países periféricos, subordinando os
estados nacionais sob a hegemonia hoje dos Estados
Unidos da América.

O Sr. Ubiratan Aguiar - Deputado Inácio Arru
da, concede-me V. Ex!! um aparte, com a benevolên
cia do Presidente, que avisa estar seu tempo esgo
tando-se?

O SR. INÁCIO ARRUDA - Com grande satisfa
ção, meu caro Deputado Ubiratan Aguiar.

O Sr. Ubiratan Aguiar - Serei rápido, mas pedi
ria que agregasse ao seu pronunciamento o desejo
de que nesses quarenta anos da Sudene possa ser
examinada a possibilidade que ela volte realmente a
ser agência de desenvolvimento do Nordeste. Essa
instituição passou do caráter regional para o critério
de polígono das secas, depois para o critério de po-

breza. Aliás, já que está no norte do Espírito Santo,
não tarda mais a chegar às favelas do Rio de Janeiro
ou de São Paulo. Quando temos a agência de desen
volvimento para desenvolvera região, elas vão sendo
esvaziadas de tal forma que deixa de cumprir o seu
papel principal, uma vez que a área de abrangência
se amplia e os recursos diminuem. Essa é uma forma
de protestar. Solicito a V. EXª a inclusão de minha in
tervenção no seu pronunciamento. Solidarizo-me
com os que fizeram a Sudene nesses quarenta anos,
esperando que o Poder Público realmente faça com
que ela se transforme na grande agência fomentado
ra do desenvolvimento do Nordeste.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Acolho com satisfa
ção o aparte de V. Exi!, subscrevendo-o de pronto.

Prossigo, Sr. Presid~nte. Os estados nacionais
foram submetidos à lógica rentista dos mecanismos
inspirados em Bretton Woods e no Consenso de Was
hington, oráculos que atribuíram à humanidade novos
deuses, muito materiais: o dólar dos Estados Unidos
e o mercado. Apesar dessa globalização rentista, por
tanto, as regiões não deixaram de existir. Pelo contrá
rio: realçou-se a existência de regiões estruturalmen
te depreciadas pela ênfase nas ilhas de investimento.
E o Nordeste é uma dessas reg'iões.

Enquanto região submetida a essa lógica mundi
al, o Nordeste sofreu e sofre as contradições que mar
cam as áreas miseráveis do planeta. Além dessas, pa
dece com as acentuadas contradições internas ao País.
No fim da década de 1950, o documento do Grupo de
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTON),
chefiado por Celso Furtado, ainda registrou que, naque
le momento, o Sudeste experimentava grande dinamis
mo, enquanto o Nordeste estava estagnado. Nessa
época, quando o dinamismo industrial da era juscelínis
ta centrava-se fortemente no Sudeste, a questão regio
nal nordestina e a questão da Amazônia emergiram
com força. A industrialização mudava a face do País,
mas a apartação persistia.

A criação da Sudene, em 1959, já encontrou a
preocupação do Governo dos Estados Unidos - para
o qual o Nordeste representava uma "re
gião~problema", a "área mais pobre do hemisfério oci
dental", no interior de um "paísMproblema". É o econoM
mista Francisco de Oliveira quem descreve as cir
cunstâncias da época, quando a Presidência Ken
nedy inaugurava um novo estilo de relacionamento in
ternacional, adaptado às condições da competição
interimperialista e de sistemas sociais. Surge a New
Frontier, que, na sua versão para a América Latina,
ganha o pomposo título de Aliança para o Progresso.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 1 09747

o serviço de inteligência dos Estados Unidos a
CIA voltava-se de há muito para o Nordeste. Um con
tingente de "olheiros", que incluía o quase anônimo
Mr. Henry Kissinger, foi ao Nordeste, observá-lo. A
Casa Branca chegou a convidar o nosso Celso Furta
do para ir a Washington debater diretamente com o
Presidente John Kennedy os problemas do Nordeste
e os meios pelos quais a Aliança para o Progresso po
deria ajudar os programas da Sudene.

Em 1961, uma "Missão da Aliança" chegou ao
Nordeste, produzindo um relatório que circulou no iní
cio de 1962 com recomendações no sentido de con
ter o movimento das Ligas Camponesas e a coligação
das forças populares do Nordeste.

Mostrou-se tão descarada a intrusão que o texto
foi alterado por interveniência do governo brasileiro.
Mas ficou bem claro, logo na sua primeira parte, que a
preocupação dos Estados Unidos com o nordeste es
tava restrita a mediante a implementação de um pro
grama assistencial de impacto esvaziar as Ligas e a
influência de lideranças emergentes na região.

A segunda parte do relatório dessa "Missão" é
ainda mais contundente. Avançando nas surradas
metas de liquidar tudo que lhes pareça subversivo, os
Estados Unidos estabelecem um programa de esva
ziamento demográfico do nordeste, no sentido de re
duzir as pressões agrárias e urbanas emergentes,
mediante um conjunto de projetos de mero efeito. Tais
projetos visavam montar uma estrutura para ação mi
litar de envergadura, capaz d~ evitar que o Nordeste
caísse nas mãos das forças populares (como o fora
Cuba, pouco tempo antes). A vitalidade e sucesso da
Sudene dependia da emergência e sucesso dessas
forças, entendiam os Estados Unidos e as oligarquias
nordestinas.

Oliveira acentua que os Estados Unidos não
confiavam na Sudene (e no próprio governo brasilei
ro), e, mais que isso, trataram de sabotar os progra
mas da instituição que ameaçassem construir algo
parecido com desenvolvimento econômico. Não me
xer na estrutura da zona canavieira ou não ampliar a
capacidade geradora da Chesf, em PauloAfonso, es
tavam entre as cautelas e r:lE~ga.tividades que .evita
vam hostilizar a oligarquia nordestina ali,ada ou forta-,
lecer uma empresa ~statal estratégica numa.situação,
política nacional adversa. ,

Nesse rumo, a ação da USAID (expressão co:.
nhecida da "Aliança") no nordeste visava claramente
minar a autoridade-da Sudene, reforçando sua ambi·'
güidade para suborçliná-Ia, articulando-se dir,etamen
te com Çl~.governos ~:oligarquias estaduais. O Consu-

lado dos Estados Unidos no Recife apresentava ares
de Embaixada muito importante, com mais de onze
vice-cônsules e uma legião de servidores que incluía
os indefectíveis agentes da CIA disfarçados em "Cor
pos de Paz", além do pessoal técnico e diplomado.
Além dos programas diversionistas filiados ao cha
mado A.cordo nordeste, havia iniciativas como a de
uma certa Clusa, mencionada por Joseph Page, a
qual infiltrava agentes nos próprios sindicatos rurais
controlados pela Igreja Católica.

Esses acontecimentos articulados levaram en
fim a Sudene à capitulação diante dos EUA e aliados
internos, quando se aproximava o golpe militar de
1964. O organismo foi utilizado no desmonte da força
política das associações camponesas, a serviço do
Usaid. Um dos episódios dessa ópera bufa leva o Se
nador Edward Kennedy ao Recife, onde o "democra
ta" vai doar aos camponeses do Engenho Galiléia
(símbolo das Ligas Camponesas), em nome de seu
irmão, () Presidente dos Estados Unidos, um gerador
de energia que pretende ser a prova do interesse nor
te-americano pelo sofrimento dos camponeses nor
destinos. Este Kennedy jamais terá esquecido a res
posta de um camponês à pergunta "humanitária" so
bre qual presente gostariam de ganhar: "A retirada da
polícia do Engenho Galiléia", disse de pronto o traba
lhador rural.

S/3guiram-se a esse momento 21 anos de regi
me militar, quando se prosseguiu, dentro de um mes
mo ideário, a tarefa de dar curso à modernização con
servadora do grande capital, submetendo as forças
políticas emergentes no nordeste. Essas forças, que
alimentaram para a Sudene o papel de organismo
alavaneador do desenvolvimento regional, realiza~

ram, no entanto, já na chamada Nova República, a re
tomada. da inspiração original do GTDN, realizando,
em 1985, em seminários regionais que envolveram
expressiva participação da sociedade, o I Plano de
Desenvolvimento do Nordeste (I PDN). Denominado
"Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste",
o I PDN foi materializado na Lei nº 7.499, de 26 de ju
nho de 1986, sancionada pelo então Presidente da
República. Sua implementação esbarróu na sobrevi
vência reciclada das velhas idéias - renitentes nas
barreiras ao desenvolvimento regional e à .sudene,
aspiradas pela sociedade e pelo GTDN.

Como informam as estatísticas mais atuais, o
nordeste é a região mais povoada entre as regiões
semi-áridas do mundo. Mas isso não se deve, portan~
to, aos Estados Unidos e aos seus aliados 'entre as'
elites brasileiras e junto às oligarquias regionais dó'
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nordeste - que trataram e tratam estrategicamente de
perpetuar o atraso e a "indústria da seca", desviando
inclusive os recursos públicos para fins privados.

De acordo com Tânia Bacelar, o GTDN propôs
uma coisa, mas colheu outra. A pretensão de Celso
Furtado consistia em realizar uma substituição de im
portações no plano regional. As indústrias deveriam
explorar os recursos locais e seria gerada uma cama
da empresarial da região. O art. 34 do Primeiro Plano
Diretor da Sudene, que definia o sistema de incenti
vos, afirmava que agentes de todo o Brasil podiam
optar por não pagar 50% do Imposto de Renda devi
do, colocando esses recursos à disposição para in
vestimentos no nordeste.

Paralelamente, investidores forneceriam proje
tos para a Sudene, e esses projetos captariam os re
cursos dos optantes. Assim, na orígem, optantes e in
vestidores eram agentes diferenciados, e estes últi
mos deveriam ser figuras jurídicas de capital nacio
nal, estabelecidas no nordeste. Aidéia subjacente era
a da criação de uma nova classe industrial nordesti
na, até mesmo para neutralizar o peso da oligarquia
conservadora.

No Segundo Plano Diretor, as duas premissas
foram desmontadas: o optante podia ser o próprio in
vestidor, nacional ou não. Isso correspondia ao está
gio de internacionalização a que o Brasil chegara. So
mente a partir daí o sistema de incentivos deslancha,
com o deslocamento para o nordeste de numerosas
filiais das empresas instaladas no Sudeste. Inicia-se
de fato o processo de integração produtiva do grande
capital industrial, inclusive o multinacional.

Em seus primeiros 35 anos, a Sudene conseguiu
aplicar cerca de 30 bilhões de dólares sob a forma de in
centivos o que não é muito diante do tamanho da economia
brasileira edo nível de concentração das atividades dinâmi
cas. Não houve nenhuma revolução no padrão de concen
tração espacial brasileiro (no início dos anos 90, o sudeste,
com 44% da população, respondia por mais de 60% da
produção total do País), mesmo porque a renúncia fiscal da
União sempre foi, e continua a ser, muito maior para o su
deste (43% dos benefícios tributários da União, em 1996)
do que para o nordeste (13% do mesmos benefícios).

As indústrias que se deslocaram para o nordes
te foram, basicamente, a de bens não duráveis de
consumo, como têxtil e confecções (base dos pólos
de Fortaleza e de Natal); e, nos anos 70, a de bens in
termediários, especialmente mediante a instalação
de grandes complexos ligados a investimentos dire
tos de empresas estatais. A Petrobras trouxe o com
plexo petroquímico para a Bahia, desembarcou em

Sergipe e no Rio Grande do Norte, alterando a dinâ
mica da economia local. A Companhia Vale do Rio
Doce fez o mesmo no Maranhão, montando um com
plexo minerometalúrgico. Pernambuco formou um
perfil mais diversificado: do ramo têxtil à metalurgia.

Os anos 90 marcam uma nova ruptura. Numa ou
tra grande fase, o "mercado" deve ser liberado para c0

mandar todo o processo. A omissão do Estado é ressal
tada, poís o Brasil é muito diferenciado regionalmente, e
o processo de desconcentração, ainda incipiente. A com
pleta predominância da categoria mercado traz uma ho
mogeneização de tratamentos que é problemática, pois,
na prática, tende a ampliar as diferenciações. A atuação
do Estado oferecia equilíbrio.

Além disso, no mercado global, seus grandes
protagonistas manejam-nos de acordo com seus obje
tivos estratégicos. A dinâmica regional brasileira é cada
vez mais trabalhada pelas empresas globais, que deci
dem onde vão montar novas unidades, onde vão fechar
as antigas, etc. Ou seja: as estruturas regionais são re
definidas segundo essas estratégias, globais ou nacio
nais. Há um abre-e-fecha de indústrias que não tem
nada a ver com as opções da sociedade brasileira. Não
há mais mecanismos de regulação pública das deci
sões ou política regional. A Sudene" por exemplo, é con
duzida à agonia. Uma medida provisória, editada em
pleno susto da crise asiática, marca a data para a morte
dos incentivos (no início do próximo século).

Hoje, não se age em nome da preservação de ob
jetivos do País como um todo. Os pólos de coordenação
estão atomizados na esfera privada, pois o governo se
nega a desempenhar o papel de coordenador. A indús
tria está redefinindo-se. Logo, não se pode negar a exis
tência de uma política industrial, mesmo que seja apolíti
ca dos grandes grupos nacionais e internacionais. Não
há um agente que negocie com eles em nome da socie
dade brasileira; que diga, por exemplo: não vamos deixar
desaparecer tais setores, por tais motivos.

Políticas para setores e regiões são perfeitamente
compatíveis com oprocesso de globaJização. A Alemanha
segura sua indústria têxtil para evitar mais desemprego. A
China tem polfficas regionais e sub-regionais explícitas.
Planeja a modernização de sua agricultura inclusive para
evitar o êxodo para as grandes cidades, mantendo um
programa para as cidades médias, onde a preocupação
não é realizar integração competitiva, mas gerar empre
gos. A União Européia, em nível supranacional, tem vários
fundos regionais. Os Estados UnidOS também eStão ple
nos de políticas regionais. Não é porque há gloloalização
que essas políticas não podem existir. Essa é lJfl'Ia opção
das elites brasileiras. .,;":!.
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No Brasil, os conceitos desapareceram no altar
do conceito abstrato de mercado. Mas não é verdade
que hoje o Estado se afasta da economia, embora te
nha assumido outro papel. Tínhamos um Estado su
peravitário, que patrocinava a acumulação produtiva.
Hoje, temos um Estado atolado no déficit financeiro,
refém dos seus credores, queimando tudo na fogueira
do endividamento em juros estratosféricos. Um Esta
do quebrado não pode ser desenvolvimentista, mas
financiador da acumulação rentista. O único gasto pú
blico com estabilidade constitucional é o do paga
mento da dívida. A estabilidade dos servidores caiu,
mas a dos credores, não. Quando o Congresso discu
te o Orçamento da União, não pode alterar o item
"serviço da dívida". O Estado extrai renda da maior
parte da sociedade para premiar os agiotas de todo
mundo, empobrecendo o País.

Interrompemos o modesto movimento de des
concentração espacial da base produtiva brasileira.
Diversos estudiosos de economia regional afirmam
isso. Os dados do BNDES sobre a tendência dos in
vestimentos privados a se realizar até 2000 cerca de
100 bilhões de reais comprovam isso: cerca de dois
terços deverão concentrar-se no Sudeste, sendo qua
se 30% em São Paulo, com apenas 17% no Nordeste
e 9,5% no Sul.

Além disso, a dinâmica regional do Brasil pas
sou a ser trabalhada pelos grupos econômicos, volta
dos apenas para os espaços dinâmicos. A ação do
governo com o programa Brasil em Ação, por exem
plo, apenas reforça essa lógica. Todas as obras em
curso pretendem acessar os pólos competitivos, a in
fra-estrutura do País na direção dos portos, o Estado
correndo atrás do setor privado. Prioriza apenas ligar
os pedaços dinâmicos do Brasil ao mercado global.
Além disso, a abordagem macrorregional é insuficien
te. Cada grande região tem "pedaços" competitivos, e
as regiões não estão mais descoladas umas das ou
tras. As "ilhas" espalharam-se, com "ilhas" de exc,elên
cia e de abandono. E as "ilhas" competitivas voltam a
ter uma articulação predominante com o mercado ~x

terno, quebrando a lógica que comandou a moderni-
zação do Brasil neste século. .

Rumamos na direção de UfTla "desintegração.
competitiva". Ao invés de políticas regionais, passa-o
mos a ter.a guerra fispal. Antes, o Estado nacional de
finia seus programas de investimento. Agora, a coor~

denação"do processo decisório foi delegada ao em- .
presário:privado. Benjamin Steinbruch, por exemplo,. I

disse qu~.poderá cor;lstruir quatro usinas .siderúrgicas·
no Nordeste, desde que algum governador arranque-

do Governo Federal a garantia de que a Petrobras lhe
fornecerá gás pela metade do pre;:o.

Para o "projeto" hegemônico, o semi-árido não
existe. Somente 5% interessam (onde se pode fazer
fruticultura irrigada). A Zona da Mata foi abandonada;
até mesmo as usinas estão fechando. Nesse cami
nho, pedaços de Brasil vão sobrando.

Essa heterogeneidade do Brasil não é um pro
blema, é um potencial, reafirmo com Tânia Bacelar.
São Paulo representa praticamente a metade da nos
sa economia, mas a outra metade é de uma pluralida··
de fantástica. Os gaúchos, os nordestinos, os nortis
tas, os goianos percebem isso com mais nitidez por
que não estão no núcleo hegemônico. Temos áreas
competitivas, em processo de reestruturação incipi
ente, em degradação, e áreas a conquistar. Temos
uma magnífica diferenciação geoambiental, cultural e
econômica. Deveríamos valorizar o esforço de coor
denação, com estratégias definidas e políticas explíci
tas para essa diversidade.

A trajetória de desenvolvimento do Brasil não é
só de fracassos. Podemos considerá-Ia vitoriosa, pelo
menos sob um ângulo da apreciação histórica. Entre
1938 e 1980, nossa produção industrial foi multiplica
da 27 vezes, ritmo não igualado por nenhum outro
País. Ao final desse período, instalamos os setores de
bens de capital e de grandes insumos básicos, e for
talecemos nossa base secundária, construindo o ma
ior sistema produtivo do Terceiro Mundo, o maior par
que industrial.

O debate acerca dos rumos do País e de suas
Regiões não é um fato novo. Em 1898, há mais de 100
anos, eleito Presidente da República, Campos Sales
viajou à Inglaterra para estabelecer negociações com
os credores brasileiros rentistas da época, os
Rothschild. As exigências dos banqueiros eram as se
guintes: demissão de servidores, hipoteca das em
presas estatais, redução da demanda interna e entre
ga dos saldos de exportação aos credores. Mas, mes
mo depois, já nos anos 30 e 40, havia os que equivo
cadamente se posicionavam contra. a industrializa
ção. Se suas opiniões prosperassem, continuaríamos
na primária condição da fazenda de café, cacau, ca:'
na-de-açúcar e gado.

As desigualdades regionais existem, sim, pois o
capital prospera distribuindo desigualdade, com níti
das tendências a perpetuar carências de toda ordem.
Contudo, não faz mais sentido dizer: "O Sudeste vai
bem, o Nordeste vai mal". Lá, existem áreas dramáti
cas, como cá, no Nordeste. A partir.dessa perspectiva'
é necessário que fóruns de coordenação da socieda-':
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de estabeleçam objetivos comuns que conduzam o
Brasil no rumo do desenvolvimento e da prosperida
de. Não aceitemos o reboque da lógica decisória que
apresenta como matriz o interesse individual e a lógi
ca rentista global.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com a palavra o nobre Deputado Marcos de Jesus,
que falará pelo Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Severino Cavalcanti; cumprimento o ilustre e compe
tente Superintendente da Sudene, Prof. Marcos For
miga; a Srll Anna Christina Kubitschek; os funcionári
os da Sudene; e especialmente o mineiro Juscelino
Kubitschek, que, preocupado com o povo nordestino,
teve a maravilhosa idéia de criar a Sudene, que tem
sido a responsável pelo cresc.imento e desenvolvi
mento do Nordeste.

Antes de começar meu pronunciamento, trago a
lembrança de alguns fatos tristes que ocorreram no nor
deste brasileiro, especificamente em Pernambuco, quan
do, visitando a cidade de São José do Egito, coordenei a
campanha da Associação Beneficente Cristã na distribu
ição de alimentos aos flagelados da seca. Na ocasião,
tive a oportunidade de filmar e acompanhar de perto uma
famnia que estava alimentando-se de palma alimento
oferecido ao gado, de gosto horrível, porque não tinha
nada para comer. Ela teve a oportunidade de cozinhar
para que eu experimentasse, porque as pessoas diziam
que não era tão ruim. A palma tem um gosto amargo,
mas a criança se banqueteava como se fosse o melhor
manjar do mundo.

Nesse mesmo dia, tivemos a oportunidade de
ver irmãos nordestinos caçando ratos. Já havia dois
escalpelados, pendurados na cerca, e mais um
aguardando, e todos seriam alimentados, porque
nada havia para comer. Isso é triste.

Também pude ver, no Lixão da Deolinda, uma
senhora pegar a mama de determinada cirurgia de
"CA" e fritar para se alimentar. Esse fato ocorreu em
Pernambuco. É triste, horrendo e constrangedor, mas
é bom citá-lo, para que o povo saiba a situação do
nordeste brasileiro.

A Sudene, com seu trabalho e afinco, nasceu
pela idéia de um grande estadista podemos dizer um
dos maiores que o Brasil já teve, Juscelino Kubits
chek, em 15 de dezembro de 1959. Assim, esse ór
gão de fomento regional acaba de completar seus 40
anos de existência. Portanto, há que homenageá-lo.

Esse é o propósito do presente, porque a Sude
ne foi a primeira experiência concreta, efetiva e
bem-sucedida de abordar de frente o crônico proble
ma do subdesenvolvimento nordestino, problema
este que assola vergonhosamente o País, talvez des
de o seu começo já faz praticamente 500 anos, la
mentável e incompreensivelmente acompanhando-o,
como seu pecado congênito, desde o nascimento.

Mas se até o pecado original tem salvação, como
não teriam os infortúnios nordestinos? Se até o próprio
corpo humano tem suas doenças degenerativas rasaM
das com êxito por via de tratamento genético, por que não
teria solução o desnível econômico do Nordeste? Se mes
mo outros inúmeros bolsões de menor desenvolvimento
acabaram por progredir, por que isso não ocorreria com
a nossa estimada Região?

Pecado original trata da alma; doenças degenerati
vas, da organicidade dç>s corpos; e bolsões de desenvol
vimento, de dinheiro. E na exata metáfora dessa tríade
que a Superintendência do Desenvolvimento do Nordes
te se estriba na luta insana para que o Nordeste passe
merecidamente a ombrear com as demais Regiões do
Brasil, em termos de desenvolvimento socioeconômico e
de igualdade de oportunidades.

Nobres Parlamentares, a essência da fundação da
Sudene foi a institucionalização da alma nordestina alma
pujante, alma culturalmente rica, cientificamente promis
sora e artisticamente tão criativa ao traduzir seus anseios
e seus vetores sociais de desenvolvimento e de trabalho
num único representante do próprio Estado nacional.

Questão eminentemente política, foi mesmo
essa institucionalização unificadora a virtude primor
dial do órgão, que fez com que o espírito do tão sofri
do povo nordestino viesse a pulsar na mesma cadên
cia que resultaram as ações concretas que levou a
cabo nessas quatro décadas de existência.

No efeito, a Sudene é a própria precursora da
paz fiscal entre os Estados, e as recentes guerras tri
butárias não passam de sinais de que o espírito da
quela Superintendência ainda não se espraiou intei
ramente pelo restante do País.

Ilustres pares, doenças degenerativas, ao trata
rem-se com medidas genéticas, refletem disposição do
terapeuta em atingir de plano o próprio corpo, no âmago
de seu arcabouço hereditário, qual seja, sua inerência
própria. A Sudene, via medidas estruturais, como a uni
formização da política de investimentos para todo o Nor
deste, aliada à política de análise de projetos comuns à
inteira área de sua competência e a critérios, unificados
de disciplina, no que tange aos incentivos fiscais respec
tivos, nada mais fez senão sacramentar o fatcJtlje que o
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todo é maior que a soma das partes; a região é mais que
a soma dos Estados, como o organismo vivo, exato por
sê-lo, é mais que a soma de seus órgãos.

Daísera Sudene síntese orgânica, isto é, não frag
mentada, estrutura unificada e harmônica da região nor
destina, que, antes dela, foi eclipsada por diversas tenta
tivas estaduais esparsas de progredir, que acabaram por
não realizar a contento esse sonho. Havia a falta de uma
visão do sistema interestadual, que aquele órgão estatal
considerou, ao tratar holisticamente do todo, e não das
partes isoladamente imaginadas.

Demais disso, na definição desse corpus, não
se ateve aos estreitos limites tão-só geográficos bra
sileiros, senão veio a conceber-se como entidade in
ter-regional, na expressão de seu alongamento a par
cela da insuspeita Região Sudeste, reputada como,
mas de modo algum sendo, inteiramente desenvolvida.

Nessa linha, é precursora não somente da inte
gração intra-regional, senão também da in
ter-regional, antecâmara da nacional, de que a preci
tada guerra fiscal tanto precisa.

Nobres Deputados, neste século que termina, o
exemplo princeps mais acabado e bem sucedido de
desenvolvimento de um "bolsão" subdesenvolvido é o
do Tennessee Valley Authority TVA ("Superintendên
cia" do Vale do Tennessee), manifestação do New
Deal, programa integrado de desenvolvimento da
quela área dos Estados Unidos, promovido pelo Pre
sidente Rooseve/t, nos idos da década de 30. Seu su
cesso deveu-se à "mola do mundo": dinheiro!

De regra, por meio do Fundo de Investimentos
do Nordeste FINaR, à Sudene, a exemplo de sua ci
tada congênere norte-americana, previram-se recur
sos, embora não de todo suficientes, para cumprir
seu objetivo de equilibrar o Brasil.

Ante tudo isso, em face de todos 'esses princípi
os norteadores e pragmáticos da Superintendência
aniversariante, globalmente resta-nos relembrar ha
ver a Sudene, entre outros, aumentado substancial
mente o PIB global e mais ainda o PIB per capita da Re
gião que circunscreve; favorecido suas exportações, em
especial as industriais; significativamente contribuído
para alentado aumento dos investimentos diretos na
área e da fixação do homem ao solo, a que por laços cul
turais pertence; enfim, promovido salutar desenvolvi
mento agrícola, numa terra assolada pela seca, com re
flexos positivos na alimentação e saúde de seu povo.

E,.topicamente, destacar parcela desse elenco
de suas realizações, citando pontualmente algumas
das inúmeras cidades em que deixou a sua marca,
como c'atalisadora da melhoria geral das condições

de vida, como Belo Jardim, em Pernambuco; Juazei
ro do NOIte e Sobral, no Ceará; Campina Grande, na .
Paraíba; a baiana Feira de Santana e as mineiras
Montes Claros e Pirapora, todas retrato da desejada
interiorização que a Sudene conseguiu medrar.

Enfim, renovar à Sudene nossas congratula
ções pelos quarenta anos que a vida nessa idade re
começa, essa Superintendência ímpar, que tanto nos
trouxe em feitos exemplares e emblemáticas realiza
ções. E desejar-lhe que ainda por muitos anos conti
nue a cumprir o papel de estimuladora do progresso
social dos brasileiros do Nordeste e de parte do Su
deste, que é o que se quer e que, mais do que um
mero desejo, é certeza de que conseguirá.

Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado,
povo brasileiro. Que Deus abençoe todos; abençoe
nosso professor e amigo, Marcos Formiga, à frente
desse grande trabalho tenho ouvido muitos elogios ao
seu trabalho na direção da Sudene e a família ,do
grande estadista Juscelino Kubitschek. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Regis Caval
cante, do PPS do Estado de Alagoas.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severi
no Cavalcanti; Prol. Marcos Formiga, Superintenden
te da Sudene; srª Anna Christina Kubitschek; Sras. e
Srs. Deputados; senhoras e senhores.

Quero, inicialmente, parabenizar o Deputado
Severino Cavalcanti, que preside esta sessão, por
essa iniciativa de considerar registrados nesta Casa e
para a sociedade brasileira os quarenta anos de uma
instituição que cumpriu um papel fundamental, e está
cumprindo, numa das regiões brasileiras que mais
precisa da reflexão, da discussão e do debate nesta
Casa, principalmente nos dias de hoje.

ASudene cumpriu um relevante papel nesses qua
renta anos de existência, como destacado aqui pelos
Parlamentares que nos antecederam e lembraram a im
portância, os números, a realidade desoladora de qua
renta anos passados do nosso Nordeste. É verdade:
crescemos, avançamos, mas ainda sofremos, violenta
mente, com essas desigualdades, com o profundo fosso,
o distanciamento em relação a outras regiões brasileiras.
Não importa se a Sudene será uma superintendência ou
uma agência, não importa o nome. a momento atual me
rece, sim, uma reflexão mais que necessária do papel de
uma instituição, de uma agência de desenvolvimento
como a Sudene na sua origem.

O que interessa é fazer uma reflexão neste País
sobre as profundas desigualdades que se vêm tradu-



09752 Quarta-feira 1 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

zindo com essa política irresponsável das nossas eli
tes neste País. A Sudene teve e tem um compromis
so. Está aí na ordem do dia até um grupo de trabalho
nesta Casa para discutir a velha questão da água no
Nordeste. Que discussão está fazendo o órgão regio
nal para aprofundar, com os nossos irmãos nordesti
nos, a necessária formação de um projeto, para apre
sentar à Nação? Que modelo, que bacia, que trans
posição, que discussão e como aproveitar as águas
do São Francisco? O que está sendo elaborado e uni
ficado pelas forças nordestinas?

A guerra fiscal é apresentada de forma perversa
diante principalmente dos nordestinos. Hoje, quando
encaramos toda essa situação, não é momento de
querer colocar a Sudene como um órgão esvaziado. É
momento de cobrar, especialmente do Governo Federal,
um modelo de desenvolvimento para este País que in
clua milhares de brasileiros, sobretudo nordestinos, que,
diante da revolução tecnológica, diante da perversa ex
clusão provocada pelos desníveis sociais, estão fora do
processo de desenvolvimento neste País.

Por isso, Sr. Presidente, nesses quarenta anos
dessa instituição, que marcou, marca e é fruto de um re
ferencial de resistência, é preciso mais do que nunca dis
cutir o modelo de desenvolvimento que queremos esta
belecer neste País para contemplar aqueles brasileiros
que estão fora desse processo e dessa revolução que se
deu no mundo. É preciso que este País seja integrado.

Sim, defendemos essa integração, mas com a
inclusão do povo brasileiro. Uma elite irresponsável
não soube construir um modelo de desenvolvimento
que incluísse principalmente nós nordestinos.

É este o desafio que fazemos para a reflexão
principalmente daqueles que representam a base de
sustentação do Governo nesta Casa: que reflitam so
bre o papel do Nordeste, das regiões brasileiras e
desse profundo fosso de desigualdade existente no
País e que precisa ser contido.

Parabéns, Deputado Severino Cavalcanti, por
essa iniciativa. Parabéns funcionários e técnicos que
formam a Sudene.

Muito obrigado. (Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Conce

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Moreira Ferreira.
O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sr.
Superintendente da Sudene, economista Marcos For
miga; Srll Anna Christina Kubitschek; Sras. e Srs. De
putados, é com muita satisfação que ocupo hoje esta
tribuna para homenagear os quarenta anos de ativi
dade da Sudene. E, ao fazê-lo, gostaria de associar

também a homenagem da indústria brasileira que re
presento, como Presidente da Confederação Nacio
nal da Indústria, a essa instituição que tem prestado
relevantes serviços para o desenvolvimento brasilei
ro, através de sua ação de planejamento e coordena
ção dos investimentos federais na Região Nordeste.

Depois de quatro décadas de atuação, a Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste atinge,
agora, uma nova etapa de sua trajetória, ao transfor
mar-se em agência de desenvolvimento, seguindo as
novas diretrizes atribuídas ao órgão pelo Ministro da
Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra.

Na época da criação da Sudene, o Nordeste ti
nha uma população de 22 milhões de habitantes, me
tade da atual, e explosivos índices sociais. As dispari
dades de desenvolvimento entre as diferentes re
giões do País eram enormes. O Nordeste tinha 31 %
do total da população brasileira, participava com 13%
da renda nacional e tinha uma renda per caplta 43%
inferior à média brasileira. Já o Sul e o Sudeste partici
pavam com 61 % da população, detinham 83% da ren
da nacional e tinham uma renda per caplta 130% su
perior à renda per capita nacional. Era a materializa-'
ção dos dois brasis, do País dos contrastes.

Hoje, quarenta anos depois, os números com
provam que o nordeste brasileiro cresceu com a Su
dene. Embora a região ainda precise de incentivos e
investimentos para completar definitivamente a sua
trajetória de modernização e de adaptação aos novos
tempos de uma economia globalizada, a economia
nordestina tem se mostrado, em certa medida, até
mais dinâmica que a economia brasileira.

Entre 1990 e 1997, o Nordeste apresentou um cres
cimento econômico de 3,20k, enquanto a economia brasi
leira cresceu 3,1%. Em decorrência disso, o Nordeste au
mentou para 16% a sua participação no PIB brasileiro,
participação essa que, em 1960, era de 13%. Além disso,
é saudável veJificar que a participação dos setores indus
trial ede serviços hoje representam 25% e 00010, respecti
vamente, da riqueza econômica nordestina.

De 1960 a 1997, o PIS nordestino cresceu
463%, enquanto o crescimento do PIS nacional no
período foi de 363%. Hoje, o Nordeste possui o quarto
maior PIS da América Latins, inferior apenas aos do
México, da Argentina e do Brasil.

A mesma evolução verifica-se nos indicadores s0
ciais da região, que, entre 1960 e 1997, apesar de ainda
permanecerem baixos, apresentaram uma sensível evo
lução. O índice de Desenvolvimento HumanCJ),' medido
pela ONU, cresceu 103% no Nordeste, enquanto a taxa
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brasileira cresceu 68%. Também melhoraram a renda, a
escolaridade e a expectativa de vida dos nordestinos.

A Sudene, seguindo a lúcida orientação do Ministro
da Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra,
está trabalhando para consolidar o desenvolvimento eco
nômico do Nordeste no terceiro milênio, mostrando as
múltiplas potencialidades econômicas da região, através
da execução de projetos inovadores e audaciosos, que
estão sendo desenvolvidos pelo competente Superinten
dente do órgão, economista Marcos Formiga.

Dentro dessa nova filosofia, a Sudene ingressa
no terceiro milênio convencida das potencialidades
econômicas do Nordeste e preocupada em atrair e
promover investimentos públicos e privados, naciona
is e internacionais, para a realização desse objetivo.
Hoje, constata-se que a Sudene está preparada para
executar estratégias de ação para apoiar os projetos
de infra-estrutura complementares aos eixos nacio
nais de desenvolvimento, implementar políticas inovado
ras de desenvolvimento sustentável, voltadas para a ge
ração de empregos e oportunidades de renda para os
setores ainda não competitivos da economia.

Nesse sentido, cabe um registro especial para
as mudanças implantadas pelo Ministro Fernando
Bezerra e pelo Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso na sistemática de operação dos
Fundos Constitucionais das Regiões Nordeste, Norte
e Centro-Oeste, que foram um importante passo na
busca do equilíbrio entre as diferentes regiões e que
deverão beneficiar sobremaneira os Estados do Nordes
te, por meio do estabelecimento de juros fixos, adoção de
bônus de adimplência e outras medidas destinadas a es
timular a atividade produtiva naquela região.

Sabemos que a redefinição dos rumos do de
senvolvimento do Nordeste vai exigir também a com
plementação da sua estrutura hídrica, viária e ener
gética e a consolidação das suas bases agrícola, in
dustrial, turística e comercial, com o fortalecimento do
setor privado e a sua integração aos setores mais di
nâmicos das economias nacional e internacional.

Por isso é importante que o Congresso Nacional
e a iniciativa privsda brasileira tenham suas atenção
voltadas para esse esforço realizado pela Sudene no
sentido de contribuir para a construção de uma agen
da positiva capaz de consolidar o crescimento social
e econômico do Nordeste, estabelecendo para isso
parcerias e reunindo conhecimento técnico e ação
política para a adoção das medidas necessárias.

Esse é o desafio do futuro. Essa é a contribuição
que a população brasileira e a nordestina, em particl~-

lar, no momento em que se comemoram os quarenta
anos da Sudene, espera de todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. MANOEL CASTRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já
estamos encerrando, mas quero fazer um breve re
gistro. Cumprimento V. Exª pela iniciativa desta ses
são solene, o Superintendente da Sudene e a srª
Anna Cristina Kubitschek. Saudamos, com muita
honra, todos os presentes e os Srs. Parlamentares.

Meu registro, como Parlamentar, é sobre um
dos assuntos de meu interesse nesta Casa, desde a
Constituinte, inclusive com participação ativa na cria
ção do Fundo Constitucional do Nordeste, que faz
parte do desenvolvimento regional.

Nesta última Legislatura temos feito um esforço
direcionado especificamente para uma área para a
qual quero chamar a atenção do Superintendente da
Sudene. Inclusive chamei a atenção de outras autori
dades no sentido de trocar idéias. Hoje, refletimos, fa
lamos muito do passado, da história gloriosa da Su
dene, graças à visão de homens extraordinários aqui
citados, como Rômulo Almeida e Celso Furtado, mas
não estamos à altura do que eles fizeram. Temos tam
bém de propor novas idéias, novas perspectivas para
o Nordeste, a exemplo do que eles fizeram.

NóS continuamos insistindo em modelos, muitas
vezes, ultrapassados ou sem a mesma eficácia. Esta
mos nos perdendo em discussões, como outros dis
seram aqui, de problemas internos, seja da guerra fis
cal, seja da transposição do São Francisco. Estamos
perdendo, no meu entendimento, a oportunidade de
atuar mais concretamente, com a participação da pró
pria Sudene e dos organismos regionais em questões
cruciais da nova realidade, não apenas brasileira,
mas internacional.

Tenho insistido em discutir isso com o Superin
tendente, Dr. Marcos Formiga. Discuti com o Ministro
da Educação. Não há como pensar em desenvolvi
mento e quebra das desigualdades regionais sem
pensar em um modelo que invista na educação firme
mente e direcionadamente para que o Norte, o Nor
deste e o Centro-Oeste vejam diminuído esse fosso.

Falamos em infra-estrutura, falamos no homem na
seca, cheiramos, lamentamos, mas não buscamos cami
nhos alternativos. Entre eles necessariamente está o da
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educação, novos instrumentos, como educação à dis
tância, a área da informática, da ciência e da tecnologia.

Há um trabalho excelente realizado pelo nosso
companheiro Deputado Ariosto, no Ceará, com os
centros tecnológicos. Discutíamos, quando estáva
mos falando na Lei da Informática, a alteração dos in
centivos na área de desenvolvimento científico e tec
nológico. O Deputado Ariosto me apresentou, agora
de manhã, um quadro que mostra a extraordinária ci
fra das bolsas de estudos. A participação do Norte, do
'Nordeste e do Centro-Sul, na área de incentivos, na
área de desenvolvimento tecnológico, representa me
nos de 10%. Só o Estado de São Paulo detém 60%
dos incentivos nacionais nessa direção. Devemos tra
balhar em direção aos recursos de ciência e tecnolo
gia, na modificação desses instrumentos, inclusive da
informática, cuja lei ainda está em tramitação no Se
nado Federal. Devemos sair do discurso para a ação.
Há uma alteraçãó'; há uma emenda feita por mim com
o apoio da bancada nordestina, da bancada da Bahia,
no sentido de alterar essa sistemática.

É muito pouco tempo para aprofundar esse as
sunto. Vou fazer um pronunciamento e encaminhá-lo
a V. S!!, meu caro Superintendente. Mas não gostaria
que a sessão em homenagem aos quarenta anos da
Sudene passasse sem esse registro.

Falou-se muito nesse trabalho futuro, que exige
de todos nós criatividade, objetividade e o reconheci-

mento dessa nova realidade, para que possamos ter
propostas atualizadas em relação à Sudene.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado pela sua aquiescência.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - V.
Ex!!, Deputado Manoel Castro, fechou com chave de
ouro esta solenidade.

Esta Presidência pede a V. Exª que comande
esta ação com o discernimento e a inteligência que
lhe são peculiares, sempre a serviço do bem. Coman
de esta ação para que possamos realmente dizer que
este encontro foi coroado de êxito.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que
aqui vieram, parabenizar o nosso eminente Superin
tendente e dizer da satisfação de estarmos presidin
do esta sessão de homenagem que contou com a
presença desta criatura extraordinária que aqui veio
mostrar que ainda corre em suas veias o sangue da
quele que pôde dar ao Brasil a oportunidade de ouvir
os brasileiros que querem que o Brasil cresça, o
exemplo de Juscelino Kubitschek. (Palmas.)

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas.)

Ata da 151 Sessão, em 29 de fevereiro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Ubiratan Aguiar, 1ª Secretário;

Jaques Wagner, 3ª Secretário; Marçal Filho, Temístocles Sampaio,
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O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lista
de presença registra o comparecimento de 220 Se·
nhores Deputados.

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

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

sessão anterior.
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o Sr. Presidente (Ubiratan Aguiar) - Passa-se à
leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda

a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr.lnaldo Leitão
O SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como membro da Comissão Especial re
centemente instalada nesta Casa com o objetivo de
estabelecer o valor do salário mínimo dos trabalhado
res brasileiros, recebi com surpresa e perplexidade a
notícia da curiosa liminar concedida pelo Ministro Nel
son Jobim, presenteando os magistrados brasileiros
com um auxílio-moradia que varia de R$3.000,00 a
R$1.969,00.

Aliás, daqui a pouco, estaremos mais uma vez
reunindo a Comissão, em audiência pública, para dar
seqüência à discussão sobre o futuro valor do salário
mínimo, que praticamente desaparece diante dessa
cifra substancial do chamado auxílio-moradia dos
magistrados.

Não há por que ser contra o reajuste salarial
para os magistrados ou qualquer outra categoria pro
fissional. Somos todos a favor, até porque é necessá
ria a correção do valor dos salários e há previsão legal
para tanto.

O que está a merecer severa crítica é a forma
ilegal, casuística e abstrusa encontrada pelo Ministro
Nelson Jobim para aplacar o ânimo grevista dos juí
zes.

Imaginemos duas situações. Muitos ju ízes têm o
privilégio de uns poucos, que é a casa própria, e outro
tanto mora gratuitamente em casas construídas com
recursos públicos pelo Poder Judiciário, a chamada
casa do juiz, como acontece em vários Estados da
Federação.

É inevitável a pergunta: nesses casos esses juí
zes também receberão o auxílio-moradia, que des
tinação será dada a esse benefício, a esse privilé
gio, se já têm casa própria ou moram gratuitamente
em casa concedida pelo Poder Judiciário? Só se for
para comprar outra casa. Como será feita a compro
vação desses gastos com moradia pelos juízes, se
eles já têm moradia própria ou em regime de como
dato? Também não sei como essa equação será re
solvida.

Alguns Ministros e juízes andam manifestando
uma comparação descabida entre o auxílio-moradia
que lhes é concedido agora por uma liminar do Minis
tro Nelson Jobim e o auxílio-moradia que é destinado
aos Parlamentares para o exercício do seu mandato.
É bom estabelecer de forma clara essa diferença. O
Parlamentar mora provisoriamente em Brasília, mas
mantém a sua residência no seu Estado, às suas ex
pensas, sem qualquer auxílio para isso.

As conseqüências dessa decisão são graves e
desmoralizantes para o Poder Judiciário. Por isso
considero imperiosa a manifestação imediata do Co
legiado Supremo para tornar sem efeito a extravagan
te decisão tomada por um de seus Ministros.

Justamente no momento, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em que estamos discutindo se o sa
lário mínimo deve ser de 160 ou de 180 reais, aflora
esse absurdo inominado! Pior ainda é saber que a de
cisão liminar afronta a Lei nº 4.348, de 26 de junho de
1964, que veda a concessão de liminar em mandado
de segurança que vise à extensão de vantagens ou à
concessão de aumentos.

Precisamos, Sr. Presidente, como forma de nos
livrarmos do absurdo que essa decisão incorpora, ti
rar do imobilismo a proposta de emenda à Constitui
ção que estabelece o subteto salarial para os servido
res públicos e, mais do que isso, definir uma política
nacional de salários que contemple todos os trabalha
dores.

Durante o discurso do Sr. Inaldo
Leitão, o Sr. Ubiratan Aguiar, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Jaques Wagner, 3Q Secretá
rio.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado B. Sá.

O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na última quinta-feira à tarde, em cerimônia
no Palácio do Planalto, o Presidente da República
lançou o Programa Prioritário de Termoelétrica a
Gás. Esse programa pretende dotar o País de um
potencial para a geração de energia elétrica a par
tir de gás natural, num total de 15 mil megawatts,
cerca de um quarto do que dispõe hoje o Brasil
como um todo, com vantagens sobre o sistema de
produção de energia elétrica por hidrelétr!9~,prin
cipalmente porque ele não tem'a depend~nciade
fatores climáticos.
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Aproveito, portanto, para saudar ° Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, e seu Go
verno por mais essa iniciativa que dará oportunidade
de trabalho tanto a empresas públicas quanto a em
presas privadas, perfazendo um total de 49 grupos
empresariais nacionais e estrangeiros.

Todos sabemos que a capacidade de produção
de energia elétrica do País está praticamente no seu
limite. A reserva tem sido mínima. Por isso o horário
de verão tem sido utilizado como tentativa de econo
mizar energia.

Para se ter uma idéia, a Hidrelétrica de Boa
Esperança, no Rio Parnaíba, contribui com apenas
3% da energia elétrica total produzida pelo Sistema
Chesf. O Estado do Piauí, que tem consumo extrema
mente baixo de energia e onde apenas 8% das proprie
dades rurais estão eletrificadas, já consome 3,2% da
energia produzida pela Chesf.

Conseqüentemente, quando todo o programa
Luz no Campo estiver instalado no Nordeste e tam
bém no Piauí, porque este mês o programa deverá
estar deslanchando, como aconteceu em outros
Estados da Federação haverá uma triplicação do nú
mero de postes de energia rural em três anos. Portan
to, se o Estado não resolver de imediato essa situa
ção, os postes ficarão fincados, sem entretanto ne
nhuma condição de gerar energia elétrica, pois a que
está hoje disponível em muitos pontos funciona como
fator de entrave ao processo de crescimento e desen
volvimento, por causa da capacidade da força da cor
rente ali instalada.

A Chesf já estudou a possibilidade de construir
novas hidrelétricas, mas a compensação em termos
de desequilíbrios ecológicos, a navegabilídade do Rio
Parnaíba e o produto total de energia não chegam ao
que produz hoje sozinha a Hidrelétrica de Boa Espe
rança. Sinceramente, não há compensação alguma.

Nesse sentido, é de bom alvitre a atitude do Go
verno Federal, que passa a trabalhar intensamente
com gás na produção de energia elétrica, a exemplo
do que acontece em Urucu, na Amazônia, em vários
EstadOS do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Pa
raíba, Pernambuco e Ceará, a partir das refinarias do
Recôncavo Baiano, e, agora, em São Paulo, esten
dendo-se até o Distrito Federal e Rio Grande do Sul,
através do gasoduto Brasil-Bolívia.

Energia elétrica é fundamental, sobretudo para
aqueles que se dispõem a fazer agricultura irrigada e
particulármente fruticultura, notadamente nas re
giões do Nordeste em que o tripéj terra, água e solo

está pmsente para que haja produção racional. Daí
por que, repito, energia elétrica é fundamental.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é meu dever de Parlamentar comentar a decisão do
Supremo Tribunal Federal que, através de liminar,
concedeu auxílio-moradia a Juízes da Justiça Federal
e do Trabalho.

Sr. Presidente, o que me chama a atenção na
decisão da liminar e não é uma decisão plena do Su
premo Tribunal Federal é a espécie de jeitinho que se
buscou para resolver problema localizado no Poder
Judiciário.

O procedimento deixou a Justiça desgastada e
colocou o próprio Supremo Tribunal Federal numa si
tuação Gonstrangedora. A medida busca uma solução
exatamt3nte para um setor do serviço público que ga
nha pouco é preciso deix~r isso bem claro, mas que
não está desprotegido como outros da sociedade bra
sileira que dependem de decisões do Supremo Tribu
nal Fedl3ral, de outros órgãos do Poder Judiciário e do
Congresso Nacional.

É !Claro que isso reflete um pouco a história cul
tural de sempre buscar um jeitinho para segmentos
relacionados com o exercício do poder.

No meu modo de entender, essa decisão é
questionável do ponto de vista legal, também questio
nável do ponto de vista do mérito e mais ainda do
ponto de vista de credibilidade do Poder Judiciário. O
fato chama a atenção da sociedade, porque uma de
cisão como essa gera uma certa crise de credibilida
de entre os Poderes constituídos.

Quem está desempregado, quem vive de salá
rio mínimo e quem não tem proteção alguma se vira
como pode, enquanto certo segmento da sociedade
sempre encontra uma maneira de buscar solução
para seus problemas. E essa solução é questionável
não só do ponto de vista constitucional e legal, como
também do ponto de vista do conceito republicano,
segundo o qual não pode haver estamentos privilegi
ados, com tratamento diferenciado em relação a ou
tros.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, a concessão
dessa liminar acontece no momento em que o País
discute o salário mínimo é preciso resolver um au
mento digno para ele. A proposta é 180 reais. Esta
Casa deve lutar pela aprovação de um salário mínimo
digno para quem dele necessita sobreviver de manei
ra minimamente decente.

Em segundo lugar, o Poder Judiciário não pode
criar uma situação de constrangimento. Esta Corte
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não deve aceitar nenhum tipo de constrangimento ao
tomar uma decisão, porque a natureza de suas deci
sões está na independência e na autonomia jurisdici
onal. Não se pode aceitar que o Judiciário apresente
uma situação de fato para forçar outra.

Por isso, apelo aos Ministros do Supremo Tribu
nal Federal para que, através do Pleno, examinem a
possibilidade de revogar tal liminar. Isso terá de ser fe
ito imediatamente. Quanto mais demorar a revoga
ção, mais desgaste promoverá no seio do Poder Judi
ciário.

A revogação da liminar, por decisão do Pleno do
Supremo, deixaria a discussão em outros termos, a
fim de que os três Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário busquem uma solução correta e constituci
onal para o teto salarial. Isso deve ser feito de maneira
transparente e correta. Depois da discussão do salá
rio mínimo e da revogação da liminar, este Poder de
verá discutir uma saída para o achatamento do salá
rio dos servidores públicos em geral.

A causa desse imbróglio foi uma reforma admi
nistrativa confusa. E, corno se diz na gíria, criou-se
uma verdadeira bagunça no setor administrativo do
Estado. Na minha opinião, o procedimento adotado
pelo Congresso Nacional era o mais correto: a Legis
latura anterior fixava o aumento da futura e só poderia
haver reajuste no salário dos Deputados quando ti
vesse para o servidor.

Na medida em que se criou a história do teto e a
lei conjunta o teto é moralizador e necessário não se
pode aceitar que este seja alterado a fim de facilitar
aposentadorias vantajosas e acréscimos a essa situ
ação. Esta Casa não pode deixar de defender a mora
lidade do teto, mas, ao mesmo tempo, terá de garantir
uma solução compatível com as necessidades do
País.

Esse problema é político e ninguém quer o des
gaste do Poder Judiciário, muito menos do Supremo
Tribunal Federal que já está desgastado. Apelo pois
aos Ministros daquela Corte para que encontrem uma
saída, que começa com a revogação da liminar, a fim
de que todos possam sentar à mesa e discutir uma
solução eficaz e correta para o subteto.

Quero deixar registrado o meu protesto, a minha
posição contrária a essa liminar, mesmo respeitando
o Poder Judiciário, e o meu apelo para que o Pleno
daquela Corte revogue, no mérito, essa liminar, que
poderá causar muitos estragos em todos os Poderes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LAEL VARELLA (Sloco/PFL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, o Brasil conheceu no ano passado a
maior safra agrícola de sua história, salvando assim
nossa economia do vermelho. De fato, a economia
brasileira cresceu 0,82% em 1999, contrariando até
expectativas do próprio Governo, que, após a desva
lorização do real, previra uma queda do PIB em 2%.

Contribuiu para esse resultado positivo o bom
desempenho da agropecuária. O setor cresceu
8,99% (contra uma queda de 0,02% em 1998). Os re
sultados do PIS em 1999, divulgados pelo IBGE,
mostram que a agropecuária brasileira sustentou
mais uma vez o País. Tais dados não criam razão para
comemorações, por mascararem a situação do setor.
Os índices divulgados dão a falsa impressão de que
os produtores rurais estão mais ricos. Na verdade,
apesar de o volume de produção ter crescido, a agri
cultura perdeu renda no ano passado. E não foi ape
nas isso. O crescimento está muito aquém do espera
do. Já deveríamos ter atingido tranqüilamente uma
safra de 100 milhões de toneladas. A causa desse
crescimento anêmico parte de dois erros conjugados:
a falta de uma política agrícola e a aplicação dessa
malfadada reforma agrária.

A política de reforma agrária do Governo esti
mulou o MST, que ganhou desenvoltura ao invadir fa
zendas de norte a sul do País sem enfrentar qualquer
oposição ou resistência policial, graças à atitude tole
rante das autoridades. Com efeito, não poucas vezes
já se falou e escreveu sobre a atuação do MST, movi
mento que se julga e assim é tratado: acima e em des
respeito à lei e às ordens emitidas pela Justiça, como
fator de desmoralização da própria democracia.

Há unanimidade quanto à implantação de uma
política agrfcola, ao mesmo tempo em que se esgota
a paciência da opinião pública com as violências do
MST, conforme resultados de recentes pesquisas.

Diante da tibieza, quando não da fraqueza do
Governo, as lideranças do MST tornam-se cada vez
mais ousadas. Há casos de invasões de fazendas em
que os invasores dão-se ao luxo de abater dezenas
de reses para sua alimentação, ficando o prejuízo por
conta do infeliz proprietário.

As sucessivas invasões contribuem para intimi
dar o sistema produtivo e para a deterioração do pre
ço da terra em todos os recantos do País. Além dos
riscos impostos pela natureza, agora existe o da inva
são, criado pelo MST...

Sr. Presidente, como se já não bastassem tan
tos erros, o Governo abre as portas de nossas Univer
sidades para formar militantes do MST. Apesar dos
constantes ataques e mobilizações contra o Governo,
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o MST usa instalações públicas para integrar jovens
assentados à "luta pela reforma agrária" - entre as
pas - e torná-los militantes. Cerca de mil jovens com
idade entre 15 e 25 anos ocuparam o ginásio da Uni
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde
participaram do 11 Curso sobre Realidade Brasileira.
"A grande maioria deles precisa aumentar sua partici
pação", diz o líder Gilmar Mauro. Os assentados têm
aulas sobre filosofia, história, sexualidade, e ainda
ouvem palestras dos líderes. Junto com a teoria são
cantados hinos e palavras de ordem. Uma delas, en
toada várias vezes: "Nós vamos assumir o comando!"
Os participantes também construíram uma gigantes
ca bandeira do movimento que decora o ginásio. E a
maioria usa a camiseta e o boné do MST.

No início de sua palestra, Mauro fez uma rápida
exposição sobre o MST no Estado: "Contamos com
vocês para aumentar o número de invasões no País
inteiro."

Há participantes de todos os Estados, do To
cantins ao Rio Grande do Sul, e a disciplina é sem
pre a mesma. Eles têm coordenadores por ônibus e
reuniões diárias, cuidam da limpeza do ginásio e do
refeitório, bem como da segurança. O curso dura
uma semana e tem entre seus convidados o profes
sor da USP José Arbex e o Senador Eduardo Suplicy
(PT - SP).

A estratégia do MST continua com mais um cur
so que começa hoje na Universidade Federal de Be
lém, no Pará. Outro já está marcado para julho, na
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais.
E um terceiro deve ser realizado em um Estado do
Nordeste, ainda este ano (Jornal da Tarde, ediçao de
24-2-2000).

Um dos principais ideólogos do movimento,
João Pedro Stédile, durante sua palestra, incitou e
anunciou que o MST retomará as invasões no Nor
deste e no Sul. Prometeu voltar a fazer grandes inva
sões de terra neste ano para tentar retomar a debilita
da força política do Movimento no País. As grandes in
vasões anunciadas deverão contar, em média, com
duas mil famílias para cada uma: "as pequenas ocu
pações com poucas famílias não dão força para o mo
vimento e acabam sendo pouco contundentes politi
camente" (Folha de S.Paulo, edição de 24-2-2000).

Sr. Presidente, para quem ainda duvida, 05 fatos
confirmam: o M8T utiliza as Universidades não para
aprender novas técnicas de plantio, mas para a dou
trinação ~ps sem-terra..

Delenda Reforma Agrária! É preciso acabar
com esta Reforma Agrária e começar uma política
agrícola verdadeira no Brasil.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Medida Provisória nº 2.004 criou o Pro
grama de Recuperação Fiscal- REFIS, cujo principal
objetivo é regularizar as dívidas das pessoas jurídicas
com a Receita Federal e o INSS. Trata-se de progra
ma de nrande valor, tanto para as empresas como
para o Governo, já que 86% das pessoas jurídicas es
tão inadimplentes, o que soma um prejuízo de mais
de 200 bilhões de reais para os cofres públicos. E, o
que é pior, a conta desse endividamento tem sido divi
dida com toda a sociedade, que sofre com os efeitos
da estagnação da economia e do aumento do desem·
prego. Por isso tudo, a iniciativa do Governo de rene
gociar as dívidas tributárias das empresas brasileiras
seria louvável, não fossem algumas distorções do
programa.

A primeira delas, Sr. Presidente, é a forma como
as regras do Refis estão sendo impostas pelo Execu
tivo. Antes mesmo que o Congresso Nacional discu
tisse a medida provisória, o Refis foi regulamentado,
por meio de um decreto-lei. Ora, não podemos fechar
os olhos para esse verdadeiro desrespeito ao Poder
Legislativo. A iniciativa da Receita Federal de regula
memtar o Refis, sem que a medida provisória que cria
o programa tenha sido aprovada pelo Congresso, no
mínimo fere a harmonia que deve existir entre os Po
deres.

Além disso, o programa, em si mesmo, é falho e,
infelizml~nte, não logrará êxito, se não sofrer algumas
alterações que são, no nosso entender, imprescindí
veis.

Por isso, como membro de um grupo de Parla
mentares do PMDB que discute a reformulação do
Refis, temos defendido junto aos Líderes de todos os
partidos com representação nesta Casa mudanças
imediatas e importantes na referida medida provisó
ria, sob pena de que até a data limite para opção pelo
Programa, dia 31 de março, milhares de empresários
desistam de adE"rir ao Refis. E aquelas empresas que
estão aderindo, fazem-no quase que por imposição.

Bem se sabe que todos os impostos e contribui
ções que deixaram de ser pagos pelas empresas nos
últimos anos sofreram correção monetária e sobre
eles incidiram pesadas multas, que podem chegar a
até 150% do valor da dívida. Nós vivemos numa esta
bilidade econômica, e não podemos mais aplicar as
multas que se aplicavam na época da grande inflação.
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De acordo com a medida provisória que criou o Refis,
as multas e os juros moratórios de débitos que não
estiverem inscritos na Dívida Ativa da União poderão
ser compensados com créditos junto à Receita Fede
ral e ao INSS ou poderão, até o limite de 15% de seu
valor, serem abatidos do prejuízo fiscal apurado pela
empresa. Ou seja, a MP limita os valores passíveis de
compensação com base no prejuízo fiscal, mas não
cria um teto para o valor que será cobrado a título de
multas.

Por isso, a nossa proposta é de que as micro e
pequenas empresas optantes pelo Refis paguem, no
máximo, 10% de multa do valor da dívida. Aquelas
que adotassem o lucro presumido pagariam 20% as
empresas comerciais, industriais e médi
co-hospitalares. As demais empresas pagariam 30%.
As grandes empresas, então, teriam uma multa máxi
ma de 40% sobre o valor da dívida.

Defendo também, Sr. Presidente, a adoção da
Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP para a correção
das dívidas desde o vencimento dos tributos e contri
buições e não apenas depois da consolidação do dé
bito, porque muitas"dessas contas já foram aumenta
das com juros anuais de 40%.

Ora, como em tempos de estabilidade econômi
ca pode-se exigir que as empresas que tentam regu
larizar sua situação fiscal tenham até o ingresso no
programa suas dívidas corrigidas pela taxa SELlC,
que chegou a 2,5% ao mês no ano passado? Por isso,
a partir do momento em que se aderir ao Programa,
os débitos devem ser recalculados desde seu venci
mento e sobre eles incidir a TJLP, de 12% ao ano.

Proponho ainda que os débitos contraídos até
31 de dezembro de 1999 possam ser renegociados, e
não só até 31 de outubro.

A medida provisória fixou este prazo em 31 de
outubro, excluindo da possibilidade de renegociação
milhares de empresas. Outra distorção apresentada
pelo Programa é a exclusão das pessoas físicas. O
Governo deve criar um programa ou incluir no pró
prio REFIS a possibilidade de renegociação dessas
dívidas.

Em uma reunião nesta Casa, o Secretário da
Receita Federal, Everardo Maciel, recusou-se a ne
gociar estas alterações. O Secretário concordou ape
nas com a redução das alíquotas, que devem ser pa
gas mensalmente pelas empresas após o ingresso no
Refis. Os valores de 2% a 8%, previstos inicialmente,
foram substituídos por valores que oscilam entre
0,3% e 1,5%, dependendo do tamanho da empresa. A
resistência do Sr. Everardo Maciel em flexibilizar as

regras do Refis mostra a falta de sintonia entre a equi
pe técnica do Governo e o setor empresarial.

Também não concordamos com a imposição de
que a inadimplência caracterizada por três presta
ções mensais, sucessivas ou não, iria impedir a con
secução e continuação do Programa.

Por isso tudo, Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputa
do, é preciso que o Legislativo tome imediatas provi
dências para a reformulação do programa. O Con
gresso Nacional também será responsável ao omi
tir-se da discussão. Todos nós sabemos que de nada
adiantará a Reforma Tributária sem que tenha sido fe
ito o saneamento de todas as dívidas das empresas
brasileiras, especialmente das dívidas tributárias. Por
isso, temos a grande responsabilidade de, juntos, exi
girmos de nossos Líderes uma discussão, para que
realmente o Refis venha trazer benefícios à socieda
de, como mais emprego, maior produção e, acima de
tudo, a viabilização muitas empresas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PASTOR VALDECI PAIVA (Bloco/PSL 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, informo à Casa que estou apresen
tando projeto de lei que determina a inclusão da ex
pressão "Deus seja louvado" nos seguintes documen
tos: Carteira de Identidade, Certificado de Pessoa Fí
sica, Título de Eleitor, Carteira de Motorista, Certidão
de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de
Alistamento Militar, Carteira de Trabalho e Certidão
de Óbito.

Temos motivos de sobra para pronunciarmos a
frase "Deus seja louvado", que hoje está insculpida no
dinheiro brasileiro. Todos nós Presidente da Repúbli
ca, Senadores, Deputados, Assessores, Secretárias,
funcionários que fazem o programa A Voz do Brasil, Fo
tógrafos e demais profissionais desta Casa, temos de
dar graças a Deus, pelo dom que Ele nos concedeu, a
todos, que nos coloca nessas posições privilegiadas.

Portanto, gostaria de contar com o apoio dos no
bres Deputados para a aprovação desse projeto, até
porque temos vários Parlamentares que professam a
fé em Deus não importa o segmento religioso e saúdo
todos com todo o respeito e consideração. Também
temos vários Deputados que são sacerdotes, como
eu sou. Cito os Deputados Lincoln Portela, de Minas
Gerais; Padre Roque, do Paraná; Cabo Júlio, de Mi
nas Gerais, e outros tantos.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento e dei
xo registrado que conto desde já com o apoio dos no
bres Deputados. Do jeito como o Brasil caminha, só
Deus para ter misericórdia do povo! Recentemente,
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ouvia uma conversa do nobre Líder Inocêncio Oliveira
com o Deputado Bispo Rodrigues e outros Parlamen
tares. O Deputado Inocêncio Oliveira, por quem tenho
muita consideração e um carinho especial é um ho
mem de fé, dizia: "Bispo Rodrigues, eu tenho muita fé.
Todos os dias, quando chego a minha casa, agrade
ço a Deus por mais um dia."

Nós temos motivos, então, para aprovarmos o
projeto que ora apresento, para inscrição da frase
"Deus seja louvado" nos documentos acima citados,
até mesmo em obediência ao que manda o Salmo
150, da Bíblia.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado a todos, e
que Deus seja louvado!

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna, para falar sobre a polí
tica de crédito adotada pelo Governo Federal para o
setor rural, safra 1999/2000, e o endividamento do se
tor ao longo dos últimos anos, mais especificamente
no Governo Fernando Henrique Cardoso.

É do conhecimento dos nobres pares que, ao
editar o "Pacote Agrícola" para a safra 99/2000, o Go
verno Federal prometeu disponibilizar 13,1 bilhões de
reais, sendo 9 bilhões para o custeio e EGF/SOV
Empréstimos do Governo Federal, sem Opção de
Venda, e 2,1 bilhões para investimento. No entanto,
projeções feitas pela OCB Organização das Coopera
tivas Brasileiras, na época da edição do pacote, apon
tavam para a necessidade de pelo menos 25 bilhões.

Além de insuficientes, mesmo que totalmente
destinados ao custeio da safra, os 9 bilhões de reais
prometidos pelo Governo incluíam recursos já previs
tos em linhas de financiamento de programas que
nada têm a ver com a safra. Como se não bastasse a
escassez, parte dos recursos anunciados foi desvia
da para cobertura de subvenção de taxas de juros do
novo alongamento das dívidas dos grandes produto
res rurais decorrentes dos efeitos da Lei nº 9.866/99,
produto do acordo entre o Governo e a bancada rura
lista, porque, na verdade, os pequenos produtores
ainda não foram atendidos nessa questão.

Além das restrições da oferta do crédito oficiai,
as principais fontes de financiamento da safra, vincu
ladas aos fornecedores de insumos, às processado
ras, e outros implementos agrícolas, passaram a ado
tar procedimentos altamente seletivos na concessão
do crédito, o que agravou as condições de financia
mento d~:H:;afra, especialmente dos pequenos produ
tores rurais.

' .. [I

Quanto ao crédito rural, estudos elaborados
pela assessoria técnica do PT na Câmara Federal de
monstram que, ao longo do Governo Fernando Henri
que Cardoso, os custos e encargos foram altíssimos e
punitivos, especialmente para os pequenos produto
res rurais. A operação de crédito rural mais barata
atualmente, praticada nos primeiros dias do mês de
janeiro, aproxima-se de 25% ao ano. Essa taxa refe
re-se aos encargos vigentes para os financiamentos
com recursos dos Fundos Constitucionais de Financi
amento cio Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

No que tange aos encargos creditícios, a renda
gerada ou projetada pela atividade agrícola parâme
tro que, efetivamente, interessa sob a perspectiva dos
agricultores denota a continuidade da brutal defasa
gem da evolução da renda gerada em relação aos
custos. O estudo mostra a manutenção da tendência
de comprometimento da capacidade de pagamento
pela atividade agrícola, expondo um cenário potenci
alizado do endividamento agrícola, demonstrando
que essa questão está longe de ser resolvida. Em re
lação aos pequenos produtores, estamos esperando
uma resolução. Isto explica por que, no ano de 1999,
houve si!~nificativas mobilizações dos agricultores, as
quais expuseram publicamente sua insatisfação em
relação aos custos do crédito agrícola e à política cre
ditícia do Governo Federal para o setor, que, cada vez
mais, empurra o produtor rural, especialmente o pe
queno, para o endividamento, e sem saída.

Todos lembram-se de que a luta dos produtores
rurais ecoou muito forte junto a diversas entidades da
sociedade, particularmente os partidos políticos, re
sultando na sistematização de um projeto de lei pela
Comissão de Agricultura, da Câmara dos Deputados.
Mas, infeliz e equivocadamente, o mesmo foi inviabili
zado pelas pressões de FHC, sob a alegação de que
sua aprovação provocaria um rombo no Tesouro de
vários bilhões de reais, em benefício, segundo ele,
dos grandes devedores do crédito rural.

Na verdade, a Fundação Getúlio Vargas mos
trou que npo era o que o Governo dizia.

Paradoxalmente, o Governo Federal, após a in
viabilização do projeto apresentado pela Comissão
de Agricultura, da Casa, negociou novo acordo de
alongamento, voltado para resolver os problemas dos
grandes produtores rurais, deixando os pequenos
produtores numa situação de penúria que até agora
não foi resolvida.

A negociação desse acordo com os grandes de
vedores revela o não-compromisso do Governo Fede
ral com () pequeno produtor. E mais, que este Gover-
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no, fiel ao receituário neoliberal ditado pelo FMI, não
tem a intenção de adotar uma política agrícola que
estimule e dê condições para que o pequeno agricul
tor possa produzir. Por conseqüência, não está preo
cupado em resolver a questão do desemprego, já que
os pequenos agricultores, por conta da atual política
agrícola, engrossarão em breve o contingente de de
sempregados nas cidades. E, para agravar ainda
mais a situação, impede ou dificulta a elevação dos
índices de produtividade da pequena empresa agrí
cola e, logicamente, a elevação da qualidade dos pro
dutos fabricados por esta, bem como um sensível au
mento da produção de produtos alimentícios para o
mercado interno.

Esta é a situação em que se encontra a agricul
tura no País, especialmente a questão dos pequenos
produtores que até agora não foi resolvido por esta
Casa, porque foi promessa feita pelo Líder do Gover
no desta tribuna. Mais uma vez, estou fazendo esta
ressalva.

Uma breve análise do quadro do suprimento de
alguns produtos estratégicos da economia agrícola
nacional, como o arroz, feijão, milho e o trigo, com
base em dados e projeções da Confederação Nacio
nal da Agricultura (CNA) e Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), aponta para o seguinte: re
dução substancial da produção nacional; crescente
necessidade de importação para suprir a demanda
interna; aviltamento dos preços reais, ao produtor,
tendendo a manter essa trajetória; declínio linear sig
nificativo dos níveis de consumo per capita, sugerin
do, alternativamente, a ampliação da fome no Brasil,
ou uma "revolução cultural" implementada pelo Go
verno FHC, traduzida na progressiva renúncia, pelo
brasileiro, dos itens mais tradicionais do seu cardápio.

Desses produtos, o trigo foi o único que apre
sentou aumento de consumo, em parte puxado pela
substituição do milho na fabricação de rações, provo
cada pela escassez da oferta interna do milho, o que,
comparativamente, não o torna muito diferente, em
relação ao quadro dos demais produtos aqui elenca
dos.

Com relação a outros produtos de igual impor
tância para a economia brasileira, como a soja, a car
ne bovina, o frango e o café, o quadro, em termos ge
rais, é análogo, apontando-se para o estrangulamen
to da economia agropecuária, o endividamento e a
conseqüente pauperização do homem do camP9.

Eis o porquê, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Qepu
tados, de o meu partido, o PT, juntamente com outras
agremiações partidárias, entidades e movimentos

progressistas do Brasil, com os pequenos agriculto
res, continuar a tencionar e a sustentar o debate vi
sando implementação de uma política agrícola de
cente e a aprovação de um instrumento específico
voltado para a resolução do quadro de endividamento
da produção rural, especialmente dos mini e peque
nos agricultores.

Para finalizar, a interpretação que faço sobre os
propósitos do Governo Federal, diga-se de passa
gem, fiel signatário do receituário neoliberal imposto
ao país, é de que as restrições impostas ao crédito ru
ral, fazem parte da estratégia governamental de o
Estado não mais atuar como financiador de recursos
para agricultura. Esta é a verdadeira face da propala
da modernização da agricultura brasileira, que o Go
verno Federal insiste em anunciar para os brasileiros,
como sendo capaz de impulsionar e revolucionar a
produção de alimentos no Brasil. Em verdade, tra
ta-se de uma modernização conservadora, tendo em
vista, que desobriga o Estado de subsidiar a produ
ção agrícola, a exemplo dos países ricos, e inviabiliza
a produção pôr parte dos mini e pequeno produtores
rurais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo à
Casa que, neste momento, se inicia na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no
Plenário 12, um debate sobre o salário mínimo com
a Comissão Especial. Estão convidados o Dr. Sérgio
Mendonça, do Dieese, o Prof. Márcio Pochmann, da
Unicamp, e o Prof. Marcelo Neri, da Fundação Getú
lio Vargas.

A intenção desse debate é demonstrar que a
Previdência Social sustenta o salário mínimo de 100
dólares ou 180 reais.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas solicitar
a V. Exa. que autorize a transcrição nos Anais da
Casa de artigo do jornalista Carlos Chagas, no qual
lança um alerta a respeito da questão da internacio
nalização da Amazônia e dos riscos de o Brasil per
der a soberania em relação a essa importante re
gião do País.
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ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O NOVO BOTE DOS 7 RICOS

E adivinhem quem vai embarcar nessa
canoa furada?

Carlos Chagas

Brasília, DF - (O FAROL)
O presidente Fernando Henrique sentiu-se hon

rado com o convite para debater, na Itália, com os
chefes de governo dos sete países mais ricos do
mundo o estabelecimento de "parcerias" relativas à
floresta amazônica.

A isca que eles oferecem é o abatimento de par
te de nossa dívida externa em troca de compromissos
e, mesmo sem explicitar, de uma espécie de cessão
parcial de nossa soberania, em nome da preservação
do que chama de pulmão do mundo.

Devastaram suas florestas, há séculos, e agora
pretendem que nenhum projeto de desenvolvimento
agrícola ou industrial seja implantado nas nossas,
pelo menos sem sua concordância ou licença.

Argumentam que aquele imensurável monte de
árvores produz oxigênio para a humanidade respirar,
esquecidos de que isso acontece durante o dia, por
que à noite a produção é mesmo de dióxico de carbo
no, altamente tóxico.

Não é de hoje que os ricos intentam internacio
nalizar a Amazônia. Repetem que ela pertence ao
mundo, tornando-se imprescindível sua preservação
integral para o que resta do equilíbrio ecológico não
sair pelo ralo.

Não aceitam as queimadas. Nós também não,
exceto aquelas que, feitas ordenada e cientificamen
te, servem para ampliar as faixas de produção agríco
la. Até porque tudo o que o fogo consome na região, a
natureza repõe em pouco tempo. Basta olhar para o
leito da defunta rodovia Transamazônica.

Na verdade, o oxigênio é chamariz, porque o te
souro verdadeiro, aquele que de verdade cobiçam,
está na flora, no subsolo e, em especial, nas bacias
hidrográficas.

Vai faltar água potável no planeta no próximo milê
nio, tendo revistas especializadas do Hemisfério Norte,
entre elas a Science, publicado que os 25 milhões de ha
bitantes da bacia amazônica "não merecem deter um ter
ço da água doce disponível nos cinco continentes".

Boa parte do restante está no Pólo Norte. Para
ser utilizada seria preciso dissolver o gelo, ou seja, ar- '
riscar-secá ver inundadas quase todas as cidades lito
râneas do Atlântico a, quem sabe, do Pacífico.

Por conta disso inúmeras organizações
não-governamentais, umas ingênuas, outras malan
dras, são subsidiadas pelos governos e pelas multi
nacionais dos países ricos para defender a formação
de nações indígenas independentes nas fronteiras do
Brasil com a Guiana, a Venezuela, a Colômbia e o
Peru.

A SOBERANIA BRASILEIRA SOBRE
A AMAZÔNIA É INQUESTIONÁVEL

Onde existirem tribos nômades, que passam
daqui para lá e de lá para cá, a estratégia será consi
derá-Ias desligadas da soberania brasileira, colocan
do-as sob a proteção das Nações Unidas. O da Orga
nização dos Estados Americanos.

De preferência onde existirem grandes reservas
de minerais nobres, como o nióbio utilizado na fabri
cação de mísseis e foguetes, do qual a Amazônia bra
sileira detém 90% do total mundial.

De tabela, ainda incentivarão "pesquisas cientí
ficas", eufemismo para abrir a floresta aos laboratóri
os internacionais e tirar lucro e proveito econômico de
vasta e desconhecida riqueza vegetal, capaz de
substituir com vantagem boa parte dos medicamen
tos ortodoxos, dado que a medicina natural sempre
será mais barata e mais eficaz. Sem nenhum direito
devido ao Brasil, é claro.

Só não vê quem não quer. Faz anos que os prin
cipais líderes mundiais vêm preparando o espírito da
comunidade internacional para o assalto final. De BiII
Clinton a AI Gore, do falecido François Mitterrand a
Mikail Gorbachev, sem esquecer a bruxa transforma
da em baronesa, Margaret Thatcher, e até o
ex-socialista Felipe Gonzales - todos sustentam a
"soberania relativa".

Mas tem mais. A televisão a cabo, que atinge os
cinco continentes, continua inundanda de documen
tários e de publicidade institucional apresentan
do-nos como país irresponsável e a Amazônia como
região povoada por incompetentes depredadores da
natureza.

Ainda esses dias a CNN mostrou queimadas em
Rondôn~a, como se ocorressem na Amazônia inteira,
entre chocantes imagens de crianças barrigudas e
desdentadas.

O filme conclui com o apelo de um desses japo
neses energúmenos a serviço dos americanos, cla
mando por uma ação internacional conjunta em con
dições de evitar tamanha desgraça.

Até o Robocop, esse abominável assassino de
rne~al, foi visto retornando da "guerrilha da Amazô-
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nia", sem falar no Homem-Aranha ou nos milhares de
adesivos colados em carros ingleses, belgas e holan
deses, indagando do transeunte desavisado se "ele já
matou o seu brasileiro esta manhã?"

Deve o presidente Fernando Hennque prepa
rar-se para repelir cada uma dessas investidas, por
certo incrustadas nas entrelinhas das melosas pro
postas que ret.:eberá do chamado G-7.

Antes de partir para debates externos, o presi
dente Fernando Henrique deveria tomar conhecimen
to dos resultados de um seminário sobre a Amazônia,
promovido pelo Estado-Maior das Forças Armadas e
pela Escola Superior de Guerra.

O objetivo do encontro foi discutir a estratégia
de desenvolvimento e nos meios de preservação de
nossa soberania na região.

Pena não haver, no governo, ninguém com cora
gem para propor a inclusão, na comitiva de Fernando
Henrique, de alguns oficiais do Emfa.

Quem sabe eles pudessem assessorá-lo no diá
logo sobre a "parceria" nas florestas amazônicas, dei
xando claro ser a questão, também, de caráter mili
tar...

Carlos Chagas é jornalista.
O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com muita alegria que venho à tribuna, no
Pequeno Expediente, para divulgar um fato que po
tencializa o conceito de unificação entre as sustenta
bilidades econômica, ambiental e social, tão veicula
do nesta Casa quando se trata da Amazônia.

Como é sabido de todos. sou um dos represen
tantes da administração democrática e popular que
hoje dirige o Acre sob o lema "Governo da Floresta".

Nossa marca governamental não se prende a
um jogo de mídia ou marketing político. Realmente,
procuramos executar um modelo de desenvolvimento
que esteja dirigido à instalação do progresso da Ama
zônia, ao avanço econômico do Acre.

Isso significa a construção de parcerias, a am
pliação da cidadania e, especialmente, a produção
rentável.

O Governo acreano acaba de anunciar a insta
lação, dentro de 14 meses, no Município de Xapuri,
da primeira fábrica de preservativo masculino feito
por laboratório público, a Farmanguinhos, da Funda
ção Oswaldo Cruz.

A fábrica, que se chamará Chico Mendes, em
homenagem ao nosso líder ecologista, vai baratear o
custo da produto e assegurar a constância do forneci-

mento de preservativos ao Ministério da Saúde, além
de aquecer a economia extrativista do Acre, notada
mente na região dos rios Acre e Purus.

O preservativo a ser produzido na Fábrica Chi
co Mendes não será vendido em farmácias; será
destinado aos programas de prevenção da AIDS
dos Estados, Municípios, ONG e do Governo Fede
ral. A expectativa é de que no primeiro ano de funci
onamento a fábrica produza 95 milhões de unida
des, ao custo de US$0,03.

Hoje, o consumo anual do Ministério da Saúde,
que fornece preservativos a 27 estados, é de 200 mi
lhões por ano. Essa demanda já será atingida no se
gundo ano de funcionamento da fábrica Chico Men
des. Para isso, o Ministério vai adquirir uma segunda
linha de produção e o custo do projeto, sem os equi
pamentos adicionais, é de 3 milhões de dólares.

O Acre, Sr. Presidente, ainda tem a melhor bor
racha do mundo, a acrefina. Essa condição estimulou
o Ministério da Saúde a produzir os preservativos bra
sileiros na nossa região. Além dISSO, o controle de
qualidade do produto será feito pelo Instituto Nacional
de Tecnologia, órgão autorizado pelo INMETRO para
realizar este tipo de trabalho.

De acordo com o engenheiro florestal Carlos Vi
cente, Secretário de Floresta e Extrativismo no Acre,
a fábrica vai duplicar a renda de 1.300 famílias que vi
vem do extrativismo, tendo em vista a necessidade de
17,5 toneladas de látex líquido por mês.

Ações como essas, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, visam a reduzir o êxodo rural, a diminuir o
inchaço das cidades e, principalmente, a oferecer ci
dadania a uma categoria de extrativistas há muito es
quecida pelos modelos equivocados de desenvolvi
mento na região.

A Fábrica de Preservativos Chico Mendes é
uma prova de que se é possível fazer desenvolvimen
to inteligente, sustentável na Amazônia. Uma boa ini
ciativa do Governo Federal e uma vitória do Governo
da Floresta, liderado pelo companheiro Jorge Viana.
É a Florestania: a floresta dando cidadania aos ama
zônidas acreanos.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar que es
tou apresentando neste momento os seguintes proje
tos de lei: um que estabelece moratória no plantio, co
mercialização e consumo de alimentos contendo or
ganismo geneticamente modificado; um projeto de
decreto legislativo que dispõe sobre vinculação, com
petências e composição da Comissão Técnica Nacio
nal de Biossegurança; e, por último, projeto de lei que
estabelece normas para as eleições, constituindo fra-
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ude a divulgação de pesquisa eleitoral sem informa
ção de data, local em que foi realizada, bem como de
sua margem de erro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, deverá expirar, no próximo
dia 6, o prazo de apreciação, pelo Congresso, da Me
dida Provisória nº 1934-10, de 2000, que reorganiza o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
extinto por esdrúxula decisão do Governo, após no
venta anos de ininterrupto funcicnamento, servindo
aos interesses de desenvolvimento da extensa faixa
do semi-árido Nordestino.

A vigorosa reação dos Parlamentares de nossa
região fez com que o Poder Executivo retrocedesse
no malsinado propósito, editando nova MP, destinada
a nulificar a anterior e abrir perspectivas de continui
dade, dentro de uma nova orientação, de cunho mo
dernizador, aceito, sem discrepâncias, pelos seus de
dicados servidores. As Comissões Mistas, constituí
das para oferecer parecer à matéria, não consegui
ram, até hoje, elaborar um Projeto de Conversão em
condições de ser submetido à soberania do Plenário,
em que pese o empenho do Deputado Roberto Pes
soa, primeiro Presidente da aludida Comissão e de
seu Relator, Senador Welington Roberto, ambos de
sejosos de ver ultimada a tramitação da importante
matéria.

No primeiro momento, foi alegado um conflito de
interesses entre o Ministério da Integração Nacional e
o do Meio Ambiente, afinal solucionado com a inter
cessão de vários Parlamentares, dissipando-se dúvi
das que então remanesciam no texto original, emana
do do Palácio do Planalto, especialmente na parte re
lativa ao gerenciamento de recursos hídricos.

Embora funcionando em meio à natural perple
xidade, pelo retardamento da aguardada votação
congressual, o DNOCS acompanha, também atento,
o debate que vem sendo travado em torno da transpo
sição de águas do Rio São Francisco, sabido que a
aludida autarquia não poderá ficar à margem da mag
na operação, uma vez que possui experiência e tirocí
nio nesse setor, embora não haja executada planifica
ção de idêntica grandiosidade.

Por minha iniciativa, aliás, foi apresentada
emenda à Medida Provisória nº1.934-10, de 2000,
objetivando garantir a presença do Dnocs na secular
empreitada, sem prejuízo de outros entidades igual
mente dela participarem, já que a tese conta com o
apoio d~ técnicos qualificados e políticos prestigio-

sos, todos desejosos de que se concretize o sonhado
cometimento, idealizado, ainda no século dezenove,
por sugestão de um Deputado à Assembléia Provincial.

Governadores como Itamar Franco e Siqueira
Campos já expressaram entusiástico assentimento à
idéia da transposição, com os seus respectivos Esta
dos engajados nesta árdua batalha, que tem a co
mandá--Ia o próprio Ministro da Integração, Senador
Fernando Bezerra, desde o momento em que se em
passou no cargo de titular daquela Pasta, sob as vis
tas atentas do Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso.

O Grupo de Trabalho, estruturado pelo Presi
dente Michel Temer, espera superar algumas resis
tências que ainda perduram em torno desse empre
endimento, a fim de que se alcance uma unanimidade
capaz de impulsionar esta caminhada, até agora bas
tante áspera, a ser avaliada pela expressiva adesão
de todas as Unidades Federadas que compõem o
Nordeste brasileiro.

É preciso que o Dnocs esteja à frente desta inici
ativa e, para tanto, torna-se necessário que a sua re
estruturação venha a ser concluída, com o exame da
citada medida provisória, editada por 10 vezes, numa
protelação com que o Congresso não pode mais com
pactuar, por meio de ação a ser coordenada por todos
os lideres das várias bancadas com assento neste e
{lO plenário da outra Casa de nosso Parlamento.

A transposição das águas do São Francisco e o
Dnocs casam-se admiravelmente, numa simbiose
elogiável em proveito do Polígono das Secas e de
seus milhões de habitantes.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
na última sexta-feira, em Fortaleza, realizamos uma
reunião entre a Federação dos Trabalhadores da
Agricultura, a Coordenação dos Assentados do Cea
rá, a Superintendência do Incra e a direção do Banco
do Brasil naquele estado.

Após esse debate, concluiu-se que o banco tem
recursos para financiar o custeio da agricultura familiar
na safra de 2000, mas está impedidQ de liberar os re
cursos por conta de uma portaria do Conselho Mone
tário Nacional assinada pelo Sr. Arminio Fraga Neto,
Presidente do Banco Central.

Trata-se da Resolução nQ 2.671, de 26 de no
vembro de 1999, que determina que, para cada real
que se emprestar para o custeio da safra agrícola na
região Nordeste e da agricultura familiar na safra
2000, o banco é obrigado a emprestar dois reais para
investimentos. Como os recursos que o banco tem
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para a linha Pronaf são da ordem de 7,5 milhões de
reais, ele precisaria de mais 15 milhões para o investi
mento. Em outras palavras, necessitaria de 22,5 mi
lhões reais em caixa para poder liberar 7,5 milhões de
reais para o custeio da safra deste ano. Como o ban
co não tem esse recurso disponível, fica com os 7,5
milhões de reais em caixa.

O inverno já está numa fase bastante adiantada,
os trabalhadores estão com as suas terras prepara
das, estão devendo a uma série de fornecedores,
como o de sementes, entre outros implementos, mas
o banco não pode emprestar. Essa é a polrtica daque
les que não querem efetivamente financiar nossa
agricultura. Ou seja, como o dinheiro não é suficiente
para fazer os investimentos que deveriam começar a
partir de agosto do ano 2000, condiciona desde já.

Exatamente por isso, estamos solicitando uma
audiência ao Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Dr. Raul Jungmann, porqu~ essa matéria, a agricultu
ra familiar, hoje está subordinada àquele Ministério.
Ao mesmo tempo, estamos convidando para que es
teja presente a direção do Banco do Brasil e repre
sentantes do Ministério da Fazenda, para superar
esta situação inusitada: os trabalhadores querem o
dinheiro emprestado; o banco tem as propostas e já
as analisou, declarando que é perfeitamente possível
emprestar; o banco tem o dinheiro, mas o Conselho
Monetário Nacional afirma que ele só pode liberar o
dinheiro para o custeio caso se comprometa a liberar
o investimento a partir de agosto de 2000. Mas o in
verno vai de janeiro a maio!

Nunca vi isso na política brasileira. Tenho 26
a: lOS de vida bancária, ti jamais havia presenciado si
tuação tão inusitada como a provocada por essa Re
soluçãe., nQ 2.671, que condiciona esses valores.

Para se ter uma idéia, o Banco do Brasil no Esta
do do Ceará tem 7 milhões, 474 mil e 919 reais em
carteira para liberar. Além disso, de acordo com a por
taria, teria que arranjar mais 17 milhões e 721 mil rea
is para disponibilizar a partir de agosto. Como não
tem esses 17 milhões, fica com os 7,5 milhões em
carteira, não financia um pé de feijão, e nós não va
mos ter produção.

Esse é o Brasil que Fernando Henrique Cardoso
declara que vai para a frente o Juca Chaves é que ti
nha razão quando encenava a realidade do Brasil na
quelas caminhadas.

Ao lado disso, o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento divulga, na sua revista Política Agrí
:018, nº 3/99, que hoje na Região Nordeste, no míni
no, 8 milhões de trabalhadores rurais estão com o pé

na estrada, abandonando a propriedade e indo para
as cidades, porque não têm como produzir. Num ano
em que temos inverno, é esse o tratamento que os
cofres públicos e, particularmente, o Governo Federal
resolvem dispensar a um dos mais pobres e secos
Estados do Brasil. No Ceará, onde felizmente neste
ano há inverno, os trabalhadores estão plantando,
têm propostas, o banco quer emprestar, mas os buro
cratas do Planalto que só pensam em pagar juros
para os banqueiros nacionais e internacionais não
permitem.

Espero que o bom senso desta Casa e de parte
do Governo prevaleça e permita que o crédito seja li·
berado, a fim de que, por volta de maio ou junho deste
ano, tenhamos uma safra razoável, diminuindo o cus
to da cesta básica, a fome e, por que não falar, o voto
de cabresto, que mantém várias oligarquias no poder
no Ceará e no Nordeste deste País.

Portanto, Sr. Presidente, é fundamental que o
Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Naci
onal revoguem essa resolução, que é inaceitável.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ria aqui registrar o meu repúdio e inconformismo à
chamada síndrome do salário indecente, que se tor·
nou crônica neste País. Por isso quero falar do salário
da decência, que aponta para um salário digno aos in
tegrantes do Poder Judiciário. Há críticas, evidente
mente, à forma esdrúxula com que os magistrados
obtiveram 3 mil reais a mais; porém não se deve es
conder a realidade e o justo: um salário digno e pró
prio para as funções desempenhadas por um juiz.

É constrangedor tive um exemplo recente disso
olhar o holerite de um general, em que consta um va
lor de cerca de 3 mil e 500 reais; de um docente de 311

grau, com um pouco mais de 1 mil e 200 reais; de fun
cionários públicos, civis e militares, que não contam
com aumento salarial há mais de cinco anos. Vive-se,
assim, a concepção da chamada síndrome do salário
indecente.

Falar em indecência é ver um país que oferece
um salário mínimo que é, sem dúvida, o mínimo prati
cado dentre os países da América Latina e do Caribe.
Quando falamos em salário mínimo decente, esta
mos falando em buscar igualdade regional, já que a
população pobre das regiões Norte e Nordeste deste
País estará sempre mantida na pobreza enquanto o
salário mínimo for aviltante, abaixo dos 140 dólares,
no Paraguai, e dos 200 dólares, na Argentina. '

Se falamos em salários decentes é porq'ue que
remos combater e erradicar a pobreza. E só ?,'salário

,
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mínimo é capaz de produzir desconcentração de ri
queza, atingindo principalmente o estrato mais pobre
da população e, de maneira geral, os pensionistas e
aposentados, que não conseguem sobreviver com o
valor do salário mínimo atual, incapaz de suprir as
suas necessidades, como, por exemplo, a compra de
medicamentos. Quando falamos em salário mínimo
decente, estamos falando no combate ao êxodo rural,
visto que milhares de pessoas que vivem nas zonas
rurais em condições subumanas acabam migrando
para as periferias dos grandes centros urbanos.

O contraponto é oferecer um aumento real no
salário mínimo. Há, sim, como se custear esse au
mento. Basta que se cumpra a lei e se faça justiça so
cial. Neste País, quem paga ou recolhe a contribuição
previdenciária ao INSS são sempre os pequenos em
presários e os próprios trabalhadores, cujo desconto
vem na folha de pagamentos. Já a sonegação cabe,
em grande parte, às grandes empresas e conglome
rados

De outro lado, parte dos recursos da Cofins e do
percentual do lucro líquido das empresas não vêm
sendo aplicados no INSS, corroborando, assim, com
o já crônico rombo no caixa da Previdência e pelo
qual a população brasileira não pode pagar.

Por tudo isso e em respeito ao combate às desi
gualdades regionais, aos aposentados e pensionis
tas, a uma política de desconcentração de riquezas,
pelo trabalhador rural, não podemos mais continuar
sendo um País que oferece um salário mínimo injusto
e indecente. Precisamos, sim, elevar o salário mínimo
à condição de, no mínimo, um salário solidário e com
bater a síndrome do salário indecente, buscando redi
mir o salário daqueles civis do setor público que vêm
contribuindo para se constituir um país mais justo e
solidário.

Essas são as palavras que trago a esta Casa, Sr.
Presidente, para reflexão. Vamos lutar para acabar cor.,
a chamada síndrome do salário indecente neste País! '

Durante o discurso do Sr. Dr. Hélio, o
Sr. Jaques Wagner, 39 Secretário, deixa a '
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marçal Filho, § 29 do artigó 18 do Regi-',
mento Interno. ' " "

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo, ~

a palavra' ~o nobre D,eputado ,Me,ndes' Ribeiro Filhp..

O SR~,MENDES .RIBEIJ:lO'FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem"revisão dq orador.) -,Sr. Presid~nte, Sras.

,rp""c, "i" 1

e Srs. D~R'Utados, n()I:~ia 28; foi, reeditada a medida
provisória 8ue trata dá'lài que disciplina o esporte bra-

sileiro, a chamada Lei Pelé. Como todos sabemos, te
mos cinco dias para oferecer emendas. .sem dúvida,
a Lei Pelé mudou o esporte brasileiro em dois aspec
tos básicos: primeiro, chamou o clube -de empresa,
obrigatoriamente; e, segundo, marcou o fim do passe.
O passe, aliás, já é algo extremamente ultrapassado,
difícil. Posso dizer, inclusive, que era uma relação no
jenta que tinha de terminar, como realmente termi
nou.

Reparem o seguinte: a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, a Lei Pelé, no § 2º do art. 28, que en
trará em vigor somente em 24 de março de 2001 , es
tabelece que o vínGulo desportivo do atleta passe
desvincular-se'á, para todos os efeitos legais, com o
término da vigência do contrato de trabalho.

Por outro lado, o caput do mesmo artigo dispõe
que o contrato de .trabalho firmado entre o clube e o
atleta conterá, obrigatoriamente, cláusula penal para
as hipóteses de descumprimento, rompimento ou res
cisão unilateral.

Percebam o vazio da lei, que não estabelece
qual cláusula penal. Como a legislação não diz a cláu
sula penal, somos forçosamente remetidos ao Código
Civil, que di~ que â :indenização, pelo não-cumpri
mento do contrato, será compatível com aquilo que o
contrato estabelece como obrigação das partes. Ora,
isso poderia criar uma injustiça, tanto para o clube
quanto para o atleta.

Para exemplificar, a fim de que todos entendam
bem, vejam o caso do jovem Ronaldinho, cujo contrato
com o Grêmio terminará no dia 26 de fevereiro de 2001 ,
28 dias antes de entrar em vigor a lei a que me referi.
Basta o Ronaldinho cruzar os braços, esperar a Lei
Pelé, assinar um novo contrato com o Grêmio, por três,
quatro ou cinco anos, e no segundo dia pagar a cláusula
penal, que será de aproximadamente 3 milhões de rea
is, se calculada pelos salários reajustados, e será dono
do seu passe para jogar no exterior, enquanto o Grêmio
será prejudicado em todo o patrimônio. '

Estou dtando o exemplo do RODJiJdinho. E <)

exemplo da média do futebol brasileiro, que.fk:a sem
garantia mmhuma, porque esse raciodnJo' tarnbém
vale para o clube? O atleta que, oe r9P~nt~, soy(el'
umà lesão ou estiver em má'fase simpk~smentecrece
berá do clube a indenizáção correspon~~qi~.;'~~~ü::6~:.
lecida pelo Código Civil, e estará desempregado, se/TI
a mínima garantia.. : '" . ".,~1: 'd,:[-" ,C",

: ,Sr. Presidente: Sras.e sà;, Depüta8b~~'~'H~r' Eis~
sas, razões" estou· apresentando emerid~''-à~~~~ida
provisória, ,estabelecenClo 'a indenização que'té'i'á de
pagar o clube ou o atleta caso venha a rescindir o
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contrato. Acreditei q! K' a melhor forma de fazer isso
era fixar uma relação dIreta com a idade. Nos outros
países, a negociação 8 aberta entre clube e atleta. O
clube determina a indenização. Se o atleta aceitá-Ia,
ela será o reembolso pelo investimento do clube, as
sim como a garantia do jogador.

Inseri o inciso I, que estabelece que será multi
plicado por até cinqüenta vezes o valor do contrato
dos atletas de 16 a 20 anos de idade, até trinta vezes
o dos atletas de 21 a 23 anos, até vinte vezes o dos
atletas de 24 a 26 anos, até dez vezes o dos atletas de
27 a 29 anos e pelo valor do contrato o dos atletas aci
ma de 30 anos de idade.

Tive oportunidade de conversar com os sindica
tos de atletas e com diversos clubes que estão consi
derando a emenda necessária. Entendo que a emen
da vem corrigir uma injustiça da Lei Pelé, bem como o
famoso clube-empresa, que precisa ser regulado.
Nunca disse ser contrário à Lei Pelé. Afirmei que ela é
um avanço, mas precisa ser corrigida. Esta, no meu
ponto de vista, no meu modesto entender, é mais uma
oportunidade que tem a Câmara dos Deputados, por
intermédio da Comissão Especial que analisa a medi
da provisória, para corrigir o texto, de forma a adequar
o futebol brasileiro à realidade atual.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço
a V. Exa. a compreensão.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Constituição Federal, as leis que regem
o setor financeiro no País e o Código Penal Brasileiro
têm sido, nos últimos tempos, constantemente vili
pendiados, a despeito de regras, normas e portarias
que regem o setor financeiro.

Se não são os "Cacciolas" dos Bancos Marka e
FonteCindam e seus seguidores a pregar peças no
mercado financeiro nacional cito-o como exemplo,
são, por certo, as grandes empresas de cartão de cré
dito estabelecidas no País, entre elas MasterCard,
Itaucard, Visa, American Express e Diners Club, que
aqui vEJm para oferecer crédito, a juros exorbitantes,
por meio de contratos esdrúxulos e cláusulas draconi
anas que subver' '0 bolso dos incautos que dessas
empresas se ser :no

Pois bem, Sr. Presidente, um eleitor de meu
Estado, portador de cartões de crédito de várias ope
radoras no País, viu-se em difícil situação ao verificar
que suas faturas não seguiam para o seu endereço
residencial, estavam sendo desviadas sem que o ver
dadeiro titular daqueles cartões tivesse a oportunida-

de da defesa, já que não recebia nenhuma notifica
ção da operadora ou de seus prepostos.

Esse eleitor dirigiu-se ao telefone para resolver
seus problemas, já que as empresas não mantêm es
critórios de representação possuem, sim, escritórios
virtuais, com informações robotizadas e sem interes
se algum em solucionar o impasse. Iniciou-se, assim,
a via-crúcis, o que acontece com as pessoas que de
pendem dessas operadoras.

Em instituições bancárias, shopping centers,
lojas de departamento e, ultimamente, até mesmo no
meio da rua, logo somos assediados por um batalhão
de moças e rapazes interessados em nos empurrar
goela abaixo um verdadeiro caminhão de vantagens
para aquisição dos famosos cartões de crédito.

Sras. e Srs. Deputados, apesar da lei que ainda
vige para o setor, com intenção de coibir abusos e orde
nar os constituintes no mercado de crédito, ainda vemos
verdadeiras quadrilhas de colarinho branco operando
com a fachada legal de operadoras de crédito.

Até quando vamos ter que conviver com esses
desmandos?

Promovendo uma pesquisa no site do Banco
Central, verificamos que aquela instituição não autori
za prestem atenção, Sras. e Srs. Deputados nem fis
caliza regularmente as administradoras de cartões de
crédito. Entretanto, o Conselho Monetário Nacional,
órgão que disciplina o crédito sob todas as formas,
pode impor limitações de prazos e operações realiza
das por meio de cartões de crédito.

Pelo exposto naquela página da Internet, enten
de-se que as operadoras são prestadoras de serviço
de crédito e não especuladoras vorazes de mercado,
como se vê atualmente no País.

Os altos juros cobrados, a despeito da Lei ng

9.298, de 1996, parece não abalar de forma alguma o
setor, mas limita em 2% os juros de mora, isto é, so
mente poderão ser cobrados os juros de 2% sobre o
saldo devedor do cliente, a título de punição por ter
"obrigado" a operadora a desembolsar, ou seja, cap
tar valor de que não dispunha para quitação do débito
de outrem, no caso o contraente da dívida.

Pasmem, senhoras e senhores, chega-se ao
absurdo de cobrar taxas de refinanciamento de um
crédito já contraído e que, adicionado ao principal,
mais taxas e outros penduricalhos, torna o devedor
ainda mais inadimplente.

Por isso, Sr. Presidente, estou dando entrada a
um requerimento no seguinte sentido: que se deter
mine a inscrição nos boletos de faturamento do nome
das empresas onde ocorreram as compras com o uso
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do cartão de crédito; que seja solicitada pela Secreta
ria de Direito Econômico SOE a planilha operacional
de composição de custos cobrados pelo mercado de
cartão de crédito, por parte das operadoras, em três
datas diferentes, por ano, e no correr dos últimos cin
co anos; e que se verifique, com base nas informa
ções colhidas, a veracidade dos fatos, com a imediata
instauração, se for o caso, de inquérito administrativo,
com o fito de se corrigirem os graves incidentes que
acontecem nessas operadoras de crédito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, qualquer cidadão medianamente infor
mado poderá lembrar-se, de pronto, de quantas denún
cias de seu conhecimento envolvem o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem Dner, assim como
os Departamentos Estaduais, os famigerados DER.

A cada dia os meios de comunicação nos mos
tram o envolvimento de dirigentes desses órgãos com
empreiteiras e subempreiteiras, com desvio de ver
bas e descaminhos outros que somente nos envergo
nham a todos.

Agora mesmo venho de receber outra série de de
núncias formuladas pela Associação dos Servidores do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Alagoas. Segundo nos informam seus dirigentes, depo
is de denunciar 05 desmandos e falcatruas existentes
no DER/AL, a entidade de classe passou a ser perse
guida pelo Governo do Estado, chegando ao ponto de
suspender suas consignações, em prejuízo global dos
funcionários do Departamento, que ali buscam atendi
mento médico-hospitalar e farmacêutico.

Pior ainda, o Presidente da Associação se diz
ameaçado de morte, para o que, sem dúvida, seus
prováveis algozes contam com o beneplácito do Go
vernador.

É incrível que coisas da espécie ainda aconte
çam em nosso Estado. Lutamos juntamente com ou
tras forças democráticas de Alagoas para montar
uma alternativa de poder e oferecê-Ia ao seu eleitora
do, na certeza de que estaremos refazendo toda uma
política administrativa que somente serviu aos pode
rosos, aos oligarcas do Estado.

Lamentavelmente, parece que vemos tudo por
terra, com comportamento tão mesquinho por parte
das autoridades estaduais.

Há denúncias? Vamos apurá-Ias, sem persegui
ções políticas, paroquiais, sem repressão, com a
mais ab~oluta isenção, porque, no caso, estão em
jogo recur,sos públicos sempre tão escassos, sempre

tão necessários para mais investimentos. Isolar, con
denar ao silêncio, ameaçar o acusador é, em última
análise, aliar-se aos acusados, que somente passa
rão a culpados se e quando devidamente apuradas
as denLlncias a que nos referimos.

É l) instante em que recolocamos a necessidade
de reformular o Estado brasileiro, reformulando, as
sim, práticas administrativas arcaicas e arcaizantes. E
temos como fazê~lo. O DNER e seus DERs perten
cem a essa prática administrativa provinciana, fisioló
gica e comprometida ainda com o que há de pior na
política do nosso Estado e do nosso País.

Por isso, queremos chamar a atenção de todos
os que a~sim entendem a reforma do Estado. Transita
pela Câmara o Projeto de Lei nº 1.615, de 1999, que
cria a Agência Nacional de Transportes e o Departa
mento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Tal
proposiç,ão pretende, como as novas agências, lançar
ao lixo da história entidades como DNER, DER, Gei
pot e tudo aquilo que se foi criando dentro do organis
mo do Estado para atender este ou aquele cacique
político, esta ou aquela aliança política conjuntural,
mas qUE~ acabaram por se enquistar como raízes pro
fundas nesse aranzel que é o Estado brasileiro e de
que somente poderemos nos livrar com a moderniza
ção efetiva do setor.

Vamos, pois, discutir o projeto de lei, acompa
nhar seu encaminhamento no Congresso, para que
possamos mostrar a essa população desassistida e
ameaçada que há remédio para tantos males. Antes
de mais nada, que siga lutando com destemor em de
fesa de princípios, como o da moralidade pública, que
considei'amos insubstituíveis.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas soli
citar a V. Exa. que autorize a transcrição nos Anais da
Casa da carta aberta à população de autoria dos fun
cionários dos Correios e Telégrafos de Minas Gerais,
que protestam contra a possibilidade de privatização
da entidade.

Pel/o ainda, Sr. Presidente, que seja divulgada
no programa A Voz do Brasil e nos órgãos de comuni
cação da Casa.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Não à Privatização dos Correios
Projeto de Lfli Postal é um Atentado
Contra o Ecetista e a População Pobre

O Projeto de Lei Postal, coordenado por Egydio
aianchi (atual.Presidente da ECT) e figurões de proa
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dos Correios à serviço do Ministério das Comunica
ções (ainda à época do Sérgio Motta) é um verdadei
ro atentado aos trabalhadores dos Correios e à popu
lação pobre do nosso país.

O projeto foi redigido às portas fechadas e colo
cado na Internet por um curto período, para que ape
nas aqueles que têm acesso à Internet (e que desco
brissem o tal projeto pudesse lê-lo e apresentar con
testação.

A população usuária ficou totalmente à parte do
que seria tal projeto. Os trabalhadores receberam al
gumas fragmentadas informações por parte da ECT,
sobre os pontos que os dirigentes dos Correios julga
ram importantes divulgar (sempre no sentido de co
optar c trabalhador).

A ECT convidou as entidades de classe e também
as entidades que lhe fazem parceria (Federação das
Franquias, principais clientes e credores, etc.) para uma
reunião informativa a fim de fazer todos enxergarem
que o projeto que vai acabar com a ECT é bom.

Mas quem leu pode perceber que os filhos de
FHC "inventaram" um projeto para fazer do "serviço
postal" um grande e rentável mercado da iniciativa pri
vada. O projeto acaba com a ECT e cria uma empresa
de economia mista chamada "Correio do Brasil S/A 
Correios". Na qualidade de "operadores", todos os pa
trões da iniciativa privada (nacionais e internacionais)
poderão concorrer com este novo "Correios".

O projeto cria uma "agência reguladora" cuja "in
tenção" é controlar o mercado postal, num processo,
num processo similar ao das agências do setor Elétri
co (Aneel); do Petróleo (ANP) e das telecomunica
ções (Anatel), agências estas que acabam acober
tando interesses dos grandes grupos econômicos,
beneficiados pela política de privatizações dos gover
nos Itamar e FHC. A essas agências também é repas
sado o poder de atender e "proteger" os direitos do
consumidor (uma espécie de Procon). Segundo Pi
menta da Veiga (Minicon), "é preciso um órgão nor
matizador para garantir uma competição justa entre
os operadores e para assegurar os direitos do cliente
(jornal Correio do Brasil-1º-12-99 - ECT).

Já Egydio Bianchi, diz que: "A agência vai ser o
grande "ouvidor" da sociedade, uma espécie de xerife
do sistema postal (idem). Mas o mais curioso é que
todos os "integrantes" da Agência Nacional de Servi
ços dos Correios (que será chamada apenas de
"Agência" terão estabilidade "neste emprego" - para
poderem executar as resoluções "Político Operacio
nais" da Agência - por um período de 5 anos!?
Enquanto isso, a sina é outra para a classe trabalha-

dora que amarga a realidade do desemprego em
massa, do arrocho salarial, do excesso de execução
de serviço para quem fica (muitas vezes fazendo hora
extra não pagas), opressões e retaliações que levam
ao stress, à doenças ocupacionais, psíquicas e au
sência de perspectiva de vida.

O Projeto com seus 187 artigos é um verdadeiro
"poço de embromação". No que diz respeito aos ser
viços essenciais, ele, também não define absoluta
mente nada do que sejam estes serviços. A bem da
verdade, essas definições ficam todas na mãos do
próprio governo e de uma agência que sequer existe,
conforme estabelece o art. 20 "As modalidades de
serviços de Correios que integram o serviço essenci
al serão definidos pelo Poder Executivo, mediante
proposta encaminhada pela Agência". A Agência tem
o poder ainda de regular as modalidades dos serviços
estabelecendo seus deveres e direitos e as condições
para operadores (empresas), usuário (art. 22); todos
os serviços serão objetos de regulamentação, norma
tização, controle e fiscalização permanentes pela
Agência (art. 24) a Agência vai disciplinar as licita
ções que vierem a ser realizados para as concessões
de serviços postais (art. 52) e fixará as tarifas desses
serviços (art. 65); e ainda como já dissemos, chama
para si a competência de defendl:lr os direitos dos
usuários (art. 129).

Apesar do projeto não definir quais são os servi
ços essenciais, eles serão enquadrados em regimes:
Público e privado, de acordo com a natureza dos ser
viços essenciais prestados, independente se a em
presa operadora desses serviços, pertence ou não ao
governo.

A diferença entre regime público e privado é o
que o primeiro terá que prestar um serviço de tipo uni
versal, ou seja, atenderá todas as pessoas de qual
quer condição: pessoal, social, ou econômica, e em
qualquer localidade de domicílio (uma espécie de
ECT). Além disso, os serviços essenciais serão pres
tados pelo regime público, ocorrendo em condições
adequadas, sem ser interrompidos e nem paralisa
dos, sendo caracterizados como "deveres de continu
idade" (arts. 44 à 47).

No regime público, o operador é obrigado a
prestar "serviços de interesses social (TRE, etc)",
quando requisitado pelo governo. O pagamento ao
operador será feito através do pagamente de tarifas
pelos usuários, tarifas essas, fixadas pela Agência re
guladora.
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Já no regime privado, o operador atende quem
ele quiser, ele fixa o preço que quiser sobre seus ser
viços (arts. 86 e 89).

É óbvio que para as grandes empresas nacio
nais e sobretudo para as internacionais só lhes é in
teressante o regime privado, deixando nas mãos da
ECT, ou seja, do "Correios do Brasil S/A - Correios"
o fardo mais pesado, até que ela resolva o que fazer
com ele. Esse fardo é a população brasileira pobre,
que mora nas favelas, nas vilas, periferias, peq~e
nas cidades e espalhadas por todo o meio rural. E a
nossa gente, somos nós, trabalhadores oprimidos e
explorados pelo imperialismo do 1ºmundo, parasita
e opressor.

Ao transformar a ECT em empresa mista (art.
172), FHC possibilita: A abertura do capital da empre
sa mediante a venda de ações; de associações com
outras empresas do setor postal; de fatiar ou dividir a
ex-ECT em outras empresas por atividades ou servi
ço, de criar subsidiárias, coligadas, ou controladas in
clusive no exterior (art. 173).

O Projeto extingue o monopólio postal exercido
pela ECT (art. 181).

O Correios do Brasil S/A., terá no máximo 10
anos após a publicação da lei para explorar com ex
clusividade os serviços de recebimento, transporte e
entrega de cartas, cartões-postais e correspondência
agrupada e o serviço público de telegramas.

Apesar de tudo isso, o parágrafo 29 do art. 181,
prevê que a Agência, poderá "reduzir a abrangência
da exclusividade ao final do prazo de cinco anos", ou
seja: Mais um poder para a agência reguladora que
certamente será executado em nome e para o bem da
iniciativa privada. É bom lembrar que o setor telemáti
co está amplamente destruído e o serviço entregue a
terceiros, enquanto os operadores de telecomunica
ções, para não serem demitidos são obrigados a faze
rem um documento "aceitando" mudar de função, am
pliando-lhe sua carga horária de serviço e mantendo
a mesma rer,lUneração.

O Projeto de lei postal dá poderes ao poder exe
cutivo de "reestruturar' e "reorganizar' a ECT "120
dias após a publicação da lei" ou seja, querem despe
daçar rapidamente uma empresa que existe há 30
anos e que é a empresa mais acreditada da popula
ção brasileira.

Está previsto, ainda a venda de ações da Corre
io do Brasil desde que a mesma não ultrapasse "o li
mite necessário à manutenção do seu controle, direto
ou indireto;·pela União (art. 173, inciso 111). Mas o que
ninguém sabe é como ocorrerá esse "controle indire-

to" pela União. Não é demais lembrar que poderá ficar
a cargo elo Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico l~ Social - BNDES ou de olltras empresas
mistas que têm o costume de patrocinar a privatiza
ção de várias empresas estatais.

O art. 173 inciso VII autoriza o "aumento do ca
pital de suas subsidiárias, coligadas ou controladas,
por meio de ações, capitalização de reservas ou lu
cros" poclendo, dessa forma, levar a ECT associar-se
a uma empresa em dificuldades e que depois venha
socorrê-Ia injetando-lhe capitais ou comprando-lhes
ações.

AS PORTARIAS 310 E 311

Ao mesmo tempo em que Egydio Bianchi elabo
rava o Projeto de Lei Postal criando o regime público,
tentando "universalizar" o atendimento a todos, po
bres e ricos, ele criava também, no mesmo gabinete
onde trabalhava e era Secretário de Serviços Postais
do Ministério das Comunicações, as portarias 310 e
311 que retirava direitos e discriminavam milhares de
cidadãos brasileiros de receberem suas correspon
dências em casa todos os dias, até mesmo obrigan
do muitos desses a andarem até 2 mil metros, para
buscar correspondências em caixas postais comuni
tárias.

A portaria 310 amplia a concorrência no setor
postal, possibilitando que a iniciativa privada crie mi
lhares de novas agências em todo o país e integrando
a elas o melhor mercado de operação ao estabelecer
que até o ano de 2.003 todas as localidades com mais
de 200.000 habitantes terão no mínimo dez por cento
de agências próprias, ou seja, os franqueados pode
rão possuir 90% da rede.

A portaria 311 estabelece que a distribuição de
correspondência será no mínimo de duas vezes por
semana nos municípios com população de até 5.000
habitantes; três vezes nos municípios de 5.000 a
50.000 habitantes; e, cinco vezes nos municípios aci
ma de 50.000 mil habitantes (isto para funcionar em
31-12-99),

E, urna vez por semana nas áreas rurais e aglo
merados urbanos dos municípios que não tenham
uma quantidade mínima diária de 300 objetos posta
is, concentrados num raio de três quilômetros.

Assim, o governo reduziu a entrega de corres
pondência nos pequenos municípios normatizatórios
o que antE~s era irregular e normal, discriminando a
população usuária e preparando a demissão de inú
meros carteiros.
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Para completar, impôs regras, excluindo a entre~

ga de correspondências nos locais onde não haja lo
gradouros oficializados, caixa receptora de corres
pondência, condições de acesso e segurança, etc. O
que vai excluir milhares de usuários das vilas, periferias,
cortiços, favelas, etc, e massificar as demissões.

Estas portarias são o exemplo inconteste de
que o Projeto de Lei Postal, na medida em que deixa
tudo para ser definido à posteriori pela agência regu
ladora e o Poder Executivo, vai entrar no ritmo e na
política estabelecida por essas portarias, ou seja:
tudo para as empresas privadas, dane-se a popula
ção pobre e os ecetistas.

QUEM ÉA ECT

A Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos é
uma empresa pública de administração indireta, coor~
denada pelo Ministério das Comt:micações, criada em
março de 1969.

Com seus trinta anos, a ECT é hoje a maior em
pregadora do regime celetista no país. A ECT tem
82.582 empregados diretos e 19.902 indiretos; 24 di~

retorias regionais; 11.700 agências, das quais 1.600
são franqueadas; 16.600 postos de venda de produ~

tos; 25.400 caixas de Correio; 4.900 veículos de
transporte; 6.600 motocicletas e 19.300 bicicletas; 35
aviões fretados (VASP, VARIG, TAM); 141 centros de
triagem, 600 Centros de Distribuição Domiciliária
(CDD's). Através da Rede Postal Noturna (RPN - aé
rea) e das Linhas Tronco Nacional (LTN - rodovia),
juntamente com suas Kombis, motos e bicicletas e so
bretudo contando com o eficiente trabalho dos OTT's
e carteiros, a ECT entrega 6,8 bilhões de objetos por
ano (são mais de 1.060 toneladas de carga despa
chadas e 16 milhões e 700 mil objetos entregues dia
riamente); os motoristas percorrem cerca de 127.300
Km diariamente e os carteiros visitam mais de 32 mi
lhões de domicnios por semana, 86% da população bra~

sileira é atendida por agências dos Correios e 74% da
população tem acesso a entrega domiciliária.

Segundo a revista Exame, no ano de 1998 a
ECT obteve o 13º maior lucro líquido das 500 maiores
empresas privadas e das 50 maiores estatais pesqui
sadas no Brasil (US$212 milhões); no mesmo ano o
faturamento da ECT foi de 3,3 bilhões de reais.

No item rentabilidade obteve o maior retorno do
investimento obtido no ano, no setor de Serviços PÚ
blicos com 29,4% (a mediana de 51 empresas pes
quisadas foi de 1,1 %).

Foi a 10ª maior empresa (entre as 500 maiores
empresas privadas e as 50 maiores estatais) classifi
cada em termos de valor adicionado por empresa.

Das 50 maiores empresas estatais, a ECT pas
sou do 9º lugar em 1997 para o 62 lugar em 1998, com
crescimento das vendas de 8,7%.

Em 1997 foi a 2ª maior empresa em aquisições
do imobilizado. Nos últimos quatro anos verificou um
incremento no envio de cartas e outras remessas de
25% (5,74% em média anualmente).

O lucro líquido ajustado aumentou de 71,8% de
1996 para 1998, ou seja, uma média de 31 ,07% ao ano.

As vendas cresceram 8,7% em 1998 (em rela
ção a 1997).

A ECT gastou cerca de 1 bilhão de reais nos últi
mos 2 anos em novas tecnologias, patrimônio e me
lhorias na reestruturação de suas unidades.

O volume de remessas postais passou de 4,7 bi
lhões em 1994 para 6,8 bilhões em 1998, o que cor
responde a um crescimento de 44,68% nesse perío
do ou a uma média anual de 9,67%.

Em recente pesquisa realizada pela revista Exa
me, a ECT foi considerada a melhor empresa presta
dora de serviços públicos no país em 1999, ficando à
frente de grandes empresas como a Eletropaulo, Fur
nas, Petrobras, Light, Sabesp, entre outras.

A ECT é a maior instituição de credibilidade
frente a população brasileira, superando inclusive a
Igreja Católica.

O Correio brasileiro é considerado um dos me
lhores e mais ágeis do mundo. Enquanto na França
e em Portugal, com um contingente bem mais nu
meroso de trabalhadores, com tecnologias mais
avançadas e em áreas bem menores a se percorrer,
uma correspondência demora de 3 a 5 dias para ser
entregue, no Brasil um país de tamanho continental,
cujos trabalhadores fazem o serviço quase total
mente a pé, leva-se 24 horas para entregar uma
correspondência na maioria dos lugares.

O Correio brasileiro é o de menor tarifa. Somos
a única empresa do mundo com tarifa de R$O,01 (um
centavo) denominada de carta social, que pode ser
utilizada pela população trabalhadora, estudantes e
pessoas, plincipalmente de baixo poder aquisitivo. A
mesma carta simples, com peso de até 20 gramas,
que a ECT cobra R$0,22 (vinte e dois centavos) custa
no Estados Unidos R$O,54 (cinqüenta e quatro centa
vos) e na Argentina R$1,60 (um real e sessenta cen-
tavos). .
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o Correio brasileiro, através das Agências de
Correios Comunitários, agência própria da ECT, en
contrada em pequenos municípios, atende as pe
quenas comunidades. Além do serviço normal, pa
gam aposentados do INSS, recebem conta de água,
luz, Unimed, Incra, etc. (cumprem o papel de ban
co). A ECT através da portaria 310 vem fechando
essas agências, deixando milhares de pessoas de
sassistidas e demitindo trabalhadores.

Querem fechar as agências que funcionam
como banco e ampliam-se além, no que diz respeito a
multiplicidade de tipos de atendimento, para depois
abrirem o Banco Postal. Pergunta-se, com qual inte
resse? Quem são os beneficiados e quem são os dis
criminados?

O SR.IÉDlO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, assomo à tribuna desta Casa para render
justa e merecida homenagem ao patrono da saúde
pública brasileira, Dr. Oswaldo Cruz, bem como à ins
tituição que lhe honra o nome, o antigo Instituto Soro
terápico Federal, hoje o mundialmente reconhecido
Instituto Oswaldo Cruz, cujo centenário é motivo de
orgulho de todo o povo brasileiro.

O Instituto Soroterápico Federal foi criado em 25
de maio de 1900 com o objetivo de fabricar soros e
vacinas contra a peste. O local escolhido para cons
trução do Prédio Central, chamado de Pavilhão Mou
risco, foi a região da antiga Fazenda de Manguinhos,
na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Logo, o
Instituto, de simples produtor, passou a se dedicar
também à pesquisa e à medicina experimental, princi
palmente depois que o Dr. Oswaldo Cruz assumiu sua
direção, em 1902.

A existência do insigne médico sanitarista coin
cidiu com o período das grandes transformações ci
entífico-tecnológicas mundiais ocorridas entre o fim
do século passado e o início do século XX. Aconteci
mentos como a revolução industrial, a era microbiana
de Pasteur, o desenvolvimento dos soros e vacinas, a
descoberta dos mosquitos como agentes transmisso
res de doenças como a malária e a febre amarela cer
tamente influenciaram na vida, na formação científica
e na sua grande obra.

À época, o Brasil atravessava situação crítica no
campo sanitário. Havia epidemias de febre amarela,
de varíola" .de peste bubônica e de malária, que dizi
mavam nossa população e tornavam inviável o co-o
mércio corri o exterior. Etriste afirmar que as compa
nhias de navegação estrangeiras proibiam que seus

navios parassem no Rio de Janeiro, Capital da Repú
blica, por considerá-lo ponto insalubre.

Ainda como estudante, Oswaldo Cruz foi obser
vado como propenso para a pesquisa e para a saúde
pública, o que lhe rendeu conselhos para prosseguir
seus estudos no Instituto Pasteur de Paris, o que foi
aceito, tornando-se o primeiro brasileiro a desfrutar
desse privilégio.

Após seu retorno ao País, o Prefeito do Rio de
Janeiro, Cesário Alvim, cede uma fazenda na região
da antiga Fazenda Manguinhos, na zona Norte, para
a instalação do Instituto Soroterápico Federal, órgão
que ficaria encarregado de preparar as vacinas contra
as epidemias que assolavam o País e, particularmen
te, a cidade do Rio de Janeiro. Assim, Manguinhos
tornou-se base já com Oswaldo Cruz nomeado Dire
tor Geral de Saúde Pública para as memoráveis cam·
panhas de saneamento que, em poucos anos, sanea·
ram a Capital brasileira.

Entretanto, o trabalho de Manguinhos não se
restringiu à Capital brasileira. Atendendo solicitações
do Governo, colaborou de forma decisiva na ocupa
ção do interior do País. Lá, os pesquisadores realiza·
ram expedições científicas, permitindo, assim, o cum
primento de acordos internacionais e colaborando
com o desenvolvimento nacional.

O levantamento pioneiro sobre as condições de
vida das populações do interior realizado pelos cien
tistas de Manguinhos fundamentou debates acirrados
e resultou na criação do Departamento Nacional de
Saúde Pública, em 1920.

Com os resultados positivos de sua campanha,
Oswaldo Cruz decide ampliar as instalações de Man
guinhos e estabelecer um marco na nova saúde públi
ca brasileira: inicia a construção do Castelo de Man
guinhos, obra inspirada no estilo hispano-árabe dos
séculos IX a XIII, que é facilmente reconhecido pelos
que trafegam pela Avenida Brasil, via de acesso rodo
viário à cidade do Rio de Janeiro.

São, então, criados os primeiros cursos de
pós-graduaç lO na área biomédica, o que povoou o
País de pesquisadores e sanitaristas e possibilitou,
em 1907, o reconhecimento internacional da qualida
de científica do Instituto, com o Brasil conquistando o
primeiro lugar entre 123 nações concorrentes à Expo
Sição Internacional de Higiene, em Berlim. Esse fato,
associado ao elevado nível do Instituto de Mangui
nhos, que p8lssa oficialmente a denominar-se Institu
to Oswaldo Cruz, leva a notáveis realizações científi
cas, que culminaram com a descoberta da cura para
a doença de Chagas. Tais acontecimentos fazem a
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glória da Instituição e a imagem quase divina de seu
criador, que recebe numerosas homenagens pessoa
is e o reconhecimento público internacional.

Não satisfeito, Oswaldo Cruz seguiu para a
Amazônia a fim de supervisionar o plano de combate
à malária e a construção da estrada de ferro Madei
ra-Mamoré. Seguiu para Belém, onde participou do
controle da febre amarela.

Eleito para a Academia Brasileira de Letras em
1912, Oswaldo Cruz seguiu, já doente, para Petrópo
lis, onde, por desejo de sua família, assumiu, em
1916, a recém-criada Prefeitura de Petrópolis, por in
dicação do Presidente do Estado do Rio de Janeiro.

Faleceu em 1917, aos 45 anos de idade.

Os frutos dessa empreitada realizada por nos
so Patrono estão sendo colhidos ao longo do sécu
lo.

Após a Revolução de 30, o Instituto foi transferi
do para o recém-criado Ministério da Educação e Sa
úde Pública. Embora beneficiado com maior aporte
de recursos federais, Manguinhos perdeu autonomia,
parte de seu pessoal e tornou-se mais vulnerável às
interferências políticas externas.

Hoje, com a questão dos medicamentos sendo
motivo de discussão política, assistimos à participa
ção do Instituto Oswaldo Cruz na fabricação de remé
dios, contribuindo para permitir aos nossos hospitais
públicos e pessoas necessitadas mantenham sua
medicação a custos mais razoáveis.

Assistimos, também, em âmbito nacional, à atu
ação do Instituto através da criação de centros de
pesquisa em diversas Capitais de Estados brasileiros,
conforme abaixo especificados:

Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz -localizado
em Salvador, Bahia, desenvolve pesquisa sobre as
principais endemias da região, envolvendo análise
ecológica de vetores, imunologia, patologia e biologia
molecular;

Centro de Pesquisa René Ranchou -localizado
em Belo Horizonte, Minas Gerais, realiza pesquisas
sobre as principais doenças endêmicas da região,
com ênfase no aperfeiçoamento de métodos de con
trole e de diagnóstico, terapêutica, epidemiologia,
imunologia e vetores;

Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães - locali
zado no Recife, Pernambuco, desenvolve pesquisas
nas áreas de medicina tropical, biologia e saúde pú
blica e oferece aos serviços de epidemiologia do
Estado assessoria em geoprocessamento;

Escritório Técnico da Amazônia -localizado em
Manaus, Amazonas, atua articuladamente com a
Fundação Nacional de Saúde e o Ministério do Exér
cito, desenvolvendo pesquisas e atividades de con
trole em saúde pública na região. Participa de progra
ma de mestrado interinstitucional, com instituições re
gionais.

Parabenizo, pois, todos os componentes do
conglomerado de Manguinhos, especialmente o atu
ai Diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. José Rodri
gues Coura, e o Presidente da Fundação Oswaldo
Cruz, Dr. Eloi de Souza Garcia, não apenas pelo
centenário aniversário, como principalmente pelo
excelente trabalho que vêm desempenhando à fren
te desse complexo científico.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. ANTONIO JOSÉ MOTA (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, "está hoje verificado que
já os indígenas cultivaram o algodão antes mesmo
da chegada dos portugueses", declarou Lindolpho
Xavier em "Produção e Comércio do Algodão, o Bra
sil", em 1922. "O produto obtido era utilizado na con
fecção de redes e alguns outros apetrechos simples
para a pesca e a moradia. Chegando aqui, os portu
gueses começaram a cultivá-lo em certa escala para
o consumo da colônia". Segundo Normano: "Na
época colonial, o algodão era cultivado na zona nor
te do País, primeiro para suprir as necessidades dos
distritos e, gradualmente, para fornecer a outras par
tes do mundo".

De acordo com Marcos Cintra C. Albuquerque
e Robert Nicol Economia Agrícola, 1987, "já em fins
do século XVIII e início do século XIX, o algodão era
um dos nossos principais produtos de exportação,
estando sua produção concentrada nas províncias
do Norte e Nordeste".

A cotonicultura, antiga, tradicional e tão impor
tante no Brasil, tem enfrentado contínuas crises, o
que gerou um decréscimo substancial da produção,
com conseqüências nefastas, principalmente para
nossa região, o Nordeste.

Até o início dos anos 80, a cotonicultura repre
sentava a principal atividade do semi-árido, e, por
tanto, o bem-estar da população estava subordina
do ao seu desempenho.

Em nosso Estado, o Ceará, o algodão, em 1984,
ocupava o primeiro lugar entre as lavouras, levando-se
em consideração a área colhida, e ocupava 37,1% da
área total de todas as lavouras existentes no Estado.
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Em 1987, essa proporção decresceu para
20,9%, e essa queda foi atribuída à praga do bicudo,
que estava em seu terceiro ano consecutivo. Em
1990, declinou para 17,1 %, o que correspondeu a um
decréscimo de 526,7 mil hectares entre os anos de
1984 e 1990. Essa área foi ocupada por culturas
como milho, feijão e mandioca, entre outras.

A existência do bicudo afetou sobremaneira a
lavoura do algodão no Ceará e em outros Estados
produtores e modificou a composição cultural, vez
que ganharam impulso as variedades de algodão her
báceo, por apresentarem maior produtividade e se
rem mais apropriadas_ao combate à praga, em virtu
de do menor porte em comparação ao algodão arbó
reo.

Sr. Presidente, Sms e Srs. Deputados, até o final
dos anos 80, nosso País era o 6º produtor mundial e o
42 exportador de algodão. A produção se situava em tor
no de 700 mil toneladas anuais, e as exportações gira
vam entre 100 mil e 150 mil toneladas anuais.

A crise no setor decorre, principalmente, de
equívocos das políticas do Governo.

Em primeiro lugar, houve uma queda brutal dos
gastos governamentais na agricultura, principalmente
a partir da segunda metade da década de 80. De
1988 a 1991, as despesas da União, com a adminis
tração centralizada, descentralizada e operações ofi
ciais de crédito, apresentaram uma queda substanci·
ai nas aplicações do setor agrícola, de 4,22% para
2,74% do PIB. Os recursos destinados ao crédito ru
ral, que, anualmente, ultrapassavam 20 bilhões de
dólares, no final dos anos 70, caíram para 5 a 8 bi
lhões de dólares anuais.

Ademais, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
as políticas de preços mínimos e de estoques regula
dores apresentaram uma queda significativa de seus
recursos e dos gastos públicos.

No ano de 1988, mediante a Resolução nº 155
do Concex, foi instituído o sistema de mercado livre, o
que tumultuou o mercado, principalmente a partir de
1990, quando se reduziram significativamente as tari
fas alfandegárias, facilitando, assim, as importações
subsidiadas na origem, além das facilidades de finan
ciamento para produtos importados, com prazo de
quatrocentos dias e taxas de juros de 6% e 8% ao
ano.

Ademais, de acordo com Beltrão, em publicação
denominada "Agronegócio do algodão no Brasil e no
mundo" (EMBRAPA, 1999), não se praticava nenhu
ma política diferencial de preço para produtos de me
lhor qualidade, como é o caso do Nordeste, e o produ-

to importado foi beneficiado com a sobrevalorização
cambial que adveio do Plano Real. Como conseqüên
cia houve perda de competitividade, redução da pro
dução no Brasil e maior dependência dos importados.

Assim, Sr. Presidente, Sras e Srs Deputados, a
cotonicultura no Nordeste, devido à presença do bicu
do e da desagravação tarifária, apresentou um de
créscimo na produção de 20% em 1988 para 10% em
1996.

No nosso Estado, o Ceará, no período
1987/1993, a produção decresceu de 40 mil tonela
das para 4 mil toneladas, apresentando, portanto,
uma redução na produção de dez vezes. Na Bahia,
essa ficou três vezes menor.

Esse fato afetou sobremaneira os níveis de em
prego, intensificando o êxodo rural.

O Governo, preocupado com a magnitude da
crise da cotonicultura brasileira, a partir da safra
1997/1998 tomou algumas providências, a saber:

1 _. elevou a alíquota de importação para 6%;

2 -- estabeleceu preços mínimos mais remune
radores para o algodão em pluma;

3 - criou uma linha de crédito especial de 400
milhões de reais para que a indústria têxtil brasileira
pudesse comprar a produção nacional com prazos de
pagamentos e juros competitivos com outros países.

VaJe ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, que muitas outras providências devem ser to
madas, visando à reativação da cultura do algodão no
País.

A Embrapa, por exemplo, por meio do Centro
Nacional de Pesquisas do Algodão, precisa ser forta·
lecida com maiores aportes orçamentários.

No âmbito tecnológico-agronômico, uma aten
ção especial deve ser dada ao estabelecimento de
áreas vClcacionadas para o algodão, por intermedio
da obediência ao Zoneamento Agrícola e ao trata
mento fitossanitário, visando principalmente ao com
bate ao bicudo, com apoio aos serviços de assistên
cia técnica e extensão rural.

Ademais, o crédito rural deve ter encargos compe
titivos com os padrões mundiais, e a cadeia têxtil deve
ser desonerada em matéria tributária, para que a cotoni
cultura possa concorrer em condições de isonomia.

Sem essas providências, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dificilmente o País poderá recuperar
os níveis. de produção, emprego e exportação.

Por fim, Sr. Presidente, solicitamos a V. Exa. seja
autorizada a divulgação deste pronunciamento no
Jornal da Câmara e no programa A Voz do Brasil.
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Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, preocupado com o descaso governamental em
relação à produção de arroz no sul do País, chamo a
atenção do Governo Federal e o faço desta tribuna
para a necessidade de que sejam adotadas medidas
saneadoras para o setor orizícola.

Para analisar o problema, é fundamental fazer
um breve histórico do preço pago pelo arroz produ
zido.

No mês de outubro de 1998, com o dólar equiva
lendo a 1 real e 20 centavos, o preço médio da saca
de arroz era de dezoito reais. Hoje, com o dólar em
torno de 1 real e 90 centavos e a saca de arroz a treze
reais, verifica-se que o arroz brasileiro teve uma per
da de seu valor de 50%, ou seja, de quinze dólares
passou para sete dólares a saca.

Outro dado preocupante no que se refere à cul
tura do arroz é relacionado ao custo de produção. Se
gundo o IRGA Instituto Rio-Grandense do Arroz, ór
gão governamental, o custo de produção do arroz é
de quinze reais por saca.

Denota-se nesse dado que o custo de produção
é maior do que o preço final do produto. E quem paga
o prejuízo é o agricultor!

Diante de tal situação, é preciso cobrar medidas
do Governo Federal, para enfrentar esta grave crise
da lavoura de arroz. É preciso, também, lamentar o
fato de o Governo não ter apresentado uma política
agrícola capaz de evitar essa e outras distorções.

Os agricultores do sul do País, preocupados
com esta grave crise do setor agrícola, já encaminha
ram ao Ministro da Agricultura um documento, extraí
do de uma reunião de produtores, com uma pauta de
reivindicações. O documento apresenta onze reivindi
cações para salvaguardar os preços de comercializa
ção e criar mecanismos de renda e crédito de comer
cialização das lavouras de arroz.

Espero que o Ministro e a área econômica do
Governo Federal tomem efetivo conhecimento des
se documento e adotem medidas urgentes para ga
rantir a sobrevivência da cultura do arroz no Rio
Grande do Sul.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
também desejo tratar de outro assunto. Ressalto,
para que fique devidamente registrado nos Anais da
Câmara dos Deputados, o exemplar trabalho jornalís
tico desenvolvido pelo jornal Diário da Manhã, de
Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ao destacar o histó
rico da construção da U~ina Hidrelétrica de Itá.

A usina está sendo construída no Rio Uruguai,
na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.
O lago que está surgindo com a barragem atingirá
onze Municípios: Itá, Arabutã, Concórdia, Alto Bela
Vista, Ipira, Peritiba e Piratuba, em Santa Catarina; e
Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Mar
celino Ramos, no Rio Grande do Sul.

O documento especial do jornal Diário da Maw

nhã uma rede de jornais com sedes em Passo Fun
do, Erechim, Carazinho, no Rio Grande do Sul, e
Chapecó, em Santa Catarina faz uma minuciosa
narrativa sobre o surgimentoda idéia de construção
da usina, apresenta entrevistas de moradores das
cidades atingidas, ouve Prefeitos dos municípios
envolvidos, traz o detalhamento da obra, suas con
seqüências, seus avanços. E;nfim, é um trabalho de
qualidade que traduz toda a iniciativa de construção
da usina. ",

Narra, ainda, a implementação da chamada
Operação Graxaim, criada para recuperar a fauna
atingida pelo novo lago.

Essa operação é, sem dúvida alguma, uma de·
monstração fantástica de respeito e defesa do meio
ambiente. Tão importante quanto a barragem é essa '
ação de preservação e:cológica.

O lago, com a água trinta metros acima do ní
vel do rio, deixou ilhas e copas de árvores à mostra,
de onde os biólogos precisam retirar os animais que
não conseguem se deslocar sozinhos. Centenas de
animais foram resgatados e salvos.

Atuam na Operação Graxaim cerca de 42 pesso
as, sendo 34 biólogos e veterinários. Também fazem
parte da equipe acadêmicos da Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões, de Erechim, e
da Universidade do Contestado de Concórdia.

O suplemento especial do Diário da Manhã tem
32 páginas e hoje constitui-se em um documen~ário

histórico da criação da Usina Hidrelétrica de Itá. Por
isso o registro que faço neste plenário.

Muito obrigado.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uma das mais importantes formas dl;l
distribuição de renda se dá através da educação.
Lamentavelmente, é grande o contingente de brasi
leiros que não sabem ler, nem escrever. Isso signi
fica que uma considerável parcela da população
não participa dos frutos do progresso econômico
devido a uma barreira quase intransponível: o anal
fabetismo.
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Felizmente, esse vergonhoso "muro" está sen
do, paulatinamente, demolido pelo Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, por meio da dinâ
mica atuação do Ministro Paulo Renato Souza, da
Educação.

Sem derramamento de sangue, sem violência,
estamos ganhando a guerra contra o analfabetismo.

E o empenho do Ministro Paulo Renato Souza
e do Presidente Fernando Henrique Cardoso está
sendo correspondido pela sociedade. O Prefeito
Zito, de Duque de Caxias, cidade que tenho a honra
de representar nesta Casa, acaba de firmar um con
vênio com o SESI e a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro para alfabetizar, ainda
este ano, 1.500 jovens de 14 a 19 anos.

As inscrições es~ão abertas em quinze postos,
espalhados pelos quatro Distritos do Município, sen
do que os primeiros 750 inscritos farão curso imedia
tamente, ficando os outros 750 para o segundo se
mestre.

Nos termos do projeto, desenvolvido pela equi
pe da Secretaria de Educação do Município, os ado
lescentes que concluírem o ciclo de alfabetização te
rão vaga garantida na rede municipal para continua
ção dos estudos, de forma que, em quatro anos, pos
sam concluir o Ensino Fundamental, que hoje corres
ponde às oito séries do antigo 1Q Grau.

Num primeiro momento, serão 1.500 jovens a
vencer o "muro" do analfabetismo e ingressar no ensi
no regular. Tudo indica, porém, que esse convênio
logo será ampliado, pois o Prefeito Zito tem o apoio do
empresariado, liderados pela FlRJAN, para esse pro
jeto de alfabetização, que não é o primeiro do Municí
pio, mas o primeiro na Baixada a reunir os empresári
os e as Prefeituras.

Esse é mais um dos projetos que Duque de Ca
xias está desenvolvendo na área da educação, fato
que mereceu do Ministro Paulo Renato Souza os mai
ores elogios, pelos resultados concretos que o Muni
cípio obteve nos três anos da atual administração.

Não é qualquer cidade que consegue aumentar
em quase 100% o número de alunos da rede munici
pal. No primeiro dia de governo, ó Prefeito Zito encon
trou 41 mil crianças e adolescentes ITíatriculados"em
pouco mais de oitenta escolas. Decorridos três anos,
chegamos a 75 mil alunos e.mais de cem escolas, es
tando em fase de.conclusão um ambicioso projeto
que pretende, até Ó ,final do 'ano, construir mais dez
escolas',:conhecidos~omo os 2:itõés, com'capacidade
para mli'alunos cada um. Os quatro prime'iros Zitõe's
serão inaugurados e começam a funcionar nos prime-

iros dias de março, estando em fase final o projeto de
outros seis Zitões.

Mas esse avanço na área da educação não po
deria ser possível se o Ministro Paulo Renato Souza e
sua equipe não tivessem lançado as bases e lutado
pela aprovação do Fundef, que garante melhores sa
lários para os professores e escolas melhor aparelha
das.

Duque de Caxias tem justificado cada centavo
recebido do Fundef, por meio da redução dos índices
de repetência e evasão escolar, com a implantação
do ensino acelerado, a promoção de cursos de reci
clagem e aperfeiçoamento do magistério. Nos cursos
patrocinados pela Secretaria Municipal de Educação,
já beneficiou mais de 3 mil professores da rede muni
cipal.

E não é só. O Município também garante o uni
forme e o material didático para os 75 mil alunos que
freqüentarão as escolas da rede municipal este ano.
O Governo também garantiu, por meio de lei, que os
estudantes da rede oficial viajem de graça nos ônibus
das linhas municipais.

Assim, Duque de Caxias garante este ano não
só a va~la, como também o uniforme, o material didáti
co e o acesso às escolas para 75 mil crianças e ado
lescentes. Tudo isso graças aos recursos do Fundef,
am boa hora criado pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso para garantir aos Estados e Municípios
os recursos necessários à luta contra o analfabetismo
e em favor de uma educação de qualidade para todos.

Nós, do PSDB, entendemos que não basta dis
tribuir vale-refeição para garantir a alimentação do ci
dadão. Temos que oferecer mais. E um país que pre
tende ingressar no Primeiro Mundo só conseguirá fa
zê-Ia se investir na educação, mas tem que ser um in
vestimento de qualidade, buscando a melhoria da for
mação dos professores e garantindo que o aluno não
vai abandonar a sala de aula na primeira dificuldade.
As turmas de ensino acelerado têm mostrado as fa
lhas do ensino tradicional, que acabam levando o alu
no ao desespero e a abandonar a escola.

Ensino je qualidade, com professores engaja
dos e bem remunerados, garante que os alunos fica
rão na E!scola até o final do curso, com a conseqüente
redução dos desperdíoios provocados pela evasão e
a repetência. Um aluno que repete'o ano acaba ocu
pando a vaga que seria destinada aum outro, que fi
cou.de fora por falta de.vagas.

Essa e a verdadeira política social, defendida
pelo PSDB e praticada pelo p'residente Fernando
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Henrique Cardoso, pelo Ministro Paulo Renato Souza
e pelo Prefeito Zito, de Duque de Caxias.

Os frutos dessa política aí estão, para que todos
possam ver. Na medida em que caem os índices de
analfabetismo, de repetência e de evasão escolar, au
menta o número de vagas oferecidas pela rede oficial.
Isso é bom, muito bom para o Brasil que queremos le
gar para nossos filhos e nossos netos.

Por último, Sr. Presidente, quero lembrar que o
Rio de Janeiro está preparando o maior Carnaval do
mundo. Por isso, convido os colegas a prestigiarem o
evento, ligando suas televisões, se não puderem ir até
lá pessoalmente assisti r ao desfile da Escola de Sam
ba Grande Rio, cujo samba é a cara do Congressista.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A Casa
agradece a V. Exa. o convite.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para protestar contra
o modo pelo qual vêm sendo assinados, por parte da
Caixa Econômica Federal, os contratos de franquia ne
cessários ao funcionamento de casas lotéricas. Tra
ta-se de um desses casos que, infelizmente, vão sen
do disseminados na administração pública, nos quais
uma boa idéia termina pessimamente aproveitada.

Ocorre, Sr. Presidente, que aquela instituição fi
nanceira federal houve por bem, embora sem embasa
mento objetivo na legislação apropriada, celebrar es
ses contratos não com qualquer um do povo, mas com
a pessoa que vencesse procedimento licitatório reali
zado com a aludida finalidade. À primeira vista, parecia
uma medida inteligente, na medida em que afastava o
conchavo com apaniguados e permitia o estabeleci
mento de condições mais favoráveis à Caixa.

Esses seriam, por certo, os resultados da provi
dência, não fosse o surgimento de variáveis inespera
das no caminho. Realizados alguns contratos sob a
tutela da citada rotina, passou a Caixa a entender que
os vencedores do procedimento detinham exclusivi
dade no estabelecimento de franquias destinadas à
instalação de casas lotéricas.

Ora, Sr. Presidente, a emenda terminou pior que
o soneto. Saiu-se de uma realidade em que só os
apaniguados e os compadres tinham direito a estabe
lecimentos lotéricos para outra em que esse tipo de
negócio se transformou num berçário de feudos. Na
prática, aqueles que logram vencer uma licitação pro
movida pela Caixa se aproximam do monopólio no
que diz respeito aos jogos de azar oficiais.

Essa é uma situação insustentável, semelhante
à que, segundo consta, pode vir a se verificar nos

Correios. Para evitar que o problema se perpetue, es~
tou apresentando projeto de lei destinado a modificar
o Estatuto das Licitações, cujo resultado, não tenho
dúvida, será o cerceamento legal dessa prática perni
ciosa.

Finalmente, peço a V. Exa., Sr. Presidente, seja
este pronunciamento divulgado no programa A Voz
do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro~

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tenho reiterado, em vários momentos
neste plenário, minha opinião a respeito da política
econômica do País e da acertada condução do pro
cesso de sustentação de nossa estabilidade por parte
do Governo Federal. Registro este, sem dúvidas, que
se faz necessário, em face das inúmeras dificuldades
enfrentadas por este País, mas que foram superadas,
com a determinação do Presidente Fernando Henri
que Cardoso e de seus colaboradores diretos.

Em que pese a todos esforços das chamadas
correntes oposicionistas, é preciso clareza política,
refutar críticas que não observem os avanços do Bra
sil e sustentar nossas posições com argumentos téc~

nícos. Nesse sentido é que estou observando, neste
pronunciamento, dados recentes da Fundação Getú~

lio Vargas - FGV, que observou uma queda do índice
Geral de Preços do Mercado -IGP-M, de 1,24% para
0,35% em fevereiro, em relação ao mês anterior.

Esse é mais um dos muitos indicadores que com~

põe um cenário animador, com projeções da recupera
ção da economia brasileira. O mesmo levantamento da
FGV apontou também uma redução acentuada do índi
ce de Preços ao Consumidor - IPC, com queda de
1,17% para 0,05%, favorecida devido à redução nos
preços de alimentos (0,42%) e das roupas (2,21 %).

São números positivos, embora não represen
tem um cenário consolidado, mas sinalizam, sobre
maneira, um possível reaquecimento da atividade
econômica do Brasil, contribuindo para a análise de
diferentes institutos e técnicos que projetam um cres~

cimento do PIB deste ano para algo em torno de 4%.

O que procuro, com este pronunciamento, Sr.
Presidente, não é a promoção de defesa do Governo
Federal, por ser este Parlamentar que ora faz uso da
tribuna um aliado do Presidente Fernando Henrique,
um membro combativo do PSOB. Não é essa minha
intenção, e, sim, expressar minha confiança na reen
trada do País em uma rota segura de desenvolvimen~

to. Confiança esta que vem gradativamente sendo re-
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forçada pelos resultados positivos apresentados em
diferentes áreas do Governo.

Entre os vários aspectos positivos que podemos
elencar encontra-se o desempenho do País em 1999,
apesar de todas as complexidades geradas, pela des
valorização do real frente ao dólar e mesmo pelo
comportamento da economia mundial e quebra de
vários países emergentes. Citando números do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, fe
chamos o último ano com inflação de 8,94%, medida
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA.

A gestão do PSDB, o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso tem dado demonstra
ções inequívocas de rigor administrativo e capacida
de de equacionamento dos principais problemas do
País, com avanços socioeconômicos extremamente
significativos, iniciados no primeiro mandato e que ti
veram seqüência neste momento.

Não há como os adeptos do pensamento trági
co, os torcedores e indutores das catástrofes, arraiga
dos em alguns setores da política nacional, desconsi
derarem essas conquistas. Conquistas que não são
do Presidente Fernando Henrique, do PSDB, dos par
tidos da base aliada, mas, sim, da população brasilei
ra, que luta, que é guerreira e que trabalha por um
Brasil mais justo, mais forte.

Como Deputado Federal eleito pelo norte, noro
este e centro-norte do Estado do Rio de Janeiro, te
nho promovido a defesa constante, permanente, dos
interesses da minha região. Tenho estado ao lado do
povo de minha terra e passado essa confiança em tor
no do Governo Federal, em sua capacidade e em sua
vontade de mudar o Brasil.

Mas, como Parlamentar intimamente vinculado
às minhas bases, desejo emprestar minha voz para o
clamor que mais lhes é forte neste instante: da reivin
dicação de resultados imediatos, da retomada das
ofertas de vagas no mercado de trabalho. Estamos
emprestando nossa voz a essa reivindicação e apro
veitamos a ocasião para cobrar do Governo Federal a
aceleração das principais medidas e programas pre
vistos pelo Programa Avança Brasil, para o incremento
da atividade econômica, com geração de empregos.

No término deste discurso, coloco-me ao laca
do Governo Federal naquelas matérias e questões
que forem de interesse do coletivo nacional, ao mes
mo passo em que reafirmo meu compromisso parla
mentar de atuar em prol da estabilização e da recupe
ração da economia do Brasil, levando, desta forma,
cada vez. mais e mais, os benefícios do desenvolvi
mento para a população brasileira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a decisão do Supremo Tribunal Fe
deral- STF, de conceder liminar que estende aos juí
zes federais, militares e do trabalho auxílio-moradia e
que indiretamente fixa o teto salarial do servidor públi
co foi uma decisão justa, mas só foi tomada pela pres
são legítima e amadurecida dos magistrados de para
lisarem suas atividades a partir de hoje. Por isso, la
mento que uma decisão como essa tenha demorado
tanto para ser tomada, lembrando que o Ministro Nel
son Jobim está analisando o pleito dos magistrados
há cinco meses.

O Presidente do Supremo, Ministro Carlos Vel
loso, pode até dizer que a liminar é fruto de uma deci
são judicial, mas está muito claro que foi uma decisão
política, tomada sob pressão, e totalmente acertada.
É claro que uma greve de juízes não é um fato desejá
vel, mas neste caso seria uma ação pedagógica con
tra a intransigência do atual Governo. Essa gente só
sabe ouvir a voz de um patrão chamado FMI ou banca
internacional. É chegada a hora de ouvir também o
clamor das ruas e da própria consciência.

A vitória dos magistrados é uma lição importan
te para o momento nacional. Os juízes provaram que
a mobilização, que a ação política coordenada, com
justo propósito, pode fazer cair a máscara do autorita
rismo e elo falso compromisso com um ajuste fiscal do
Governo. Isso abre espaço para uma reflexão mais
esperançosa de todas as categorias, especialmente a
do conjunto dos servidores públicos que, de tanto se
rem massacrados, tornaram-se céticos diante de sua
própria força.

Essa lição deve servir também para as lideran
ças políticas da aliança governista que jogam para a
platéia, apoiando a violência contra os trabalhadores
e servidores em geral enquanto levam bandeiras po
pulistas como essa agora encabeçada pelo PFL em
torno do salário mínimo. Essa gente tem de prestar
contas à t'-'3.ção e à história pela cumplicidade no de
sastre produzido por este Governo. Vir agora falar de
salário mínimo de cem dólares, quando eles mesmos
apoiaram o arrocho, produziram o maior desemprego
de todos os tempos, liquidaram com o setor produtivo
nacional em favor da agiotagem internacional, é que
rer insultar a inteligência do nosso povo.

Nesse episódio, não só o STF sai desgastado
junto com o Executivo e o Legislativo, mas sobretudo
algumas figuras que sempre apostaram no confronto
como forma de ganhar espaço na mídia. A vitória dos
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magistrados é um solene "cala-boca" no Senador
Antonio Carlos Magalhães, que tem usado o Senado
Federal para ameaçar o Poder Judiciário como um
todo, como parte de sua manobra para se manter na
crista da onda, enquanto o Governo que ele apóia já
está no fundo do poço. Se lhe sobrar algum senso crí
tico ou de ridículo, recomenda-se ao atual Presidente
do Senado não usar sua posição como dirigente de
uma instituição para atacar de maneira solerte e vil os
integrantes do Poder Judiciário.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, hoje quero homenagear o primeiro centená
rio da Faculdade de Direito da UFRGS, ocorrido no
dia 17 de fevereiro. Primeira Faculdade de Direito do
Rio Grande do Sul, sétima do País, sua criação mar
cou o início dos cursos humanísticos no estado. Sur
gida sob o impulso da modernização da sociedade,
exerceu ampla e significativa influência na reflexão ju
rídica e na vida pública do estado e do País. Por seus
bancos escolares passaram ilustres homens públicos
nacionais, contando entre seus professores com al
gumas das mais altas expressões da cultura jurídica
do País.

A tradição da Faculdade de Direito é patrimônio
que merece ser lembrado e celebrado. Tradição essa
que não tem impedido, mas, ao contrário, favorecido
um processo de permanente modernização, haja vis
ta a criação, em 1985, do Curso de Mestrado em Dire
ito, pioneiro da pós-graduação stricto sensu em Di
reito do Estado, e, em 1999, durante a atual gestão,
do Curso de Doutorado em Direito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados não pode
ríamos deixar de relacionar alguns dos mais ilustres alu
nos que mudaram a história deste País, tais como o
nosso mais nobre Presidente e fundador do nosso parti
do, o PTB, Getúlio Vargas; o grande Senador Alberto
Pasqualini; o Presidente João Goulart; o Ministro do
STF Nelson Jobim; o Ministro da Educação, Tarso Du
tra; o ex-Governador, ex-Prefeito e Deputado Federal
Alceu Collares; o Governador Amaral de Souza e outros
tantos que faltaria tempo para enumerar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados quero
neste momento de homenagem agradecer, em nome
do povo gaúcho, as grandes realizações dessa insti
tuição que tanto nos orgulha.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no início deste ano fui surpreendido com a
informação segundo a qual a TELESClTele Centro

Sul estaria promovendo o desmonte e a liquidação do
sistema de telefonia rural, ameaçando deixar cente
nas de comunidades agrícolas isoladas em toda a
hinterfândia catarinense.

Denúncia nesse sentido foi apresentada pelos
prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste de
Santa Catarina - AMOSC, logo após reiterada por ou
tras associações microrregionais.

A primeira constatação do problema foi levanta
da em Quilombo e confirmada em todos os vinte mu
nicípios da Amosc, levando a associação a decidir
pela apresentação de denúncia ao governo do estado
e ao Ministério Público Estadual.

De acordo com os administradores municipais,
a Telesc estaria exigindo qUé as prefeituras fizessem
a doação formal e legal para a companhia telefônica
de toda a estrutura existente, formada por redes, pos
teamentos, linhas e aparelhos adquiridos e instalados
pelas municipalidades, nos últimos vinte anos, em co
munidades rurais.

Além disso, a empresa exigia a assinatura de ter
mo de rescisão por meio do qual os usuários rurais abri
riam mão do serviço anteriormente contratado. Em tr0
ca, a Telesc manteria telefones públicos, os populares
orelhões, naquelas comunidades. A denúncia surgiu
num momento em que a Tele Centro Sul eliminava pos
tos de serviços e filiais de atendimento regional.

Os prefeitos consideraram abusivos, ofensivos e
degradantes os termos da proposta porque, além de
doar toda a rede instalada a duras penas, as comuni
dades teriam que se contentar apenas com orelhões,
pois os terminais de uso privativo ou semi-privativos
acabariam.

O comportamento da Tele Centro Sul agravou o
relacionamento com os municípios, que não andava
bom: nas assembléias de prefeitos, em 1999, os ad
ministradores protestaram freqüentemente contra a
empresa. Para eles, a privatização da Telesc teve dois
reflexos: aumento nos preços e abrupta queda na
qualidade dos serviços prestados.

Os prefeitos da Amosc concluíram que a privati
zação da Telesc havia sido um golpe mortal contra os
interesses da sociedade. Aparentemente, uma das
estatais mais competentes do Brasil havia sido des
mantelada, sua qualificada equipe técnica enviada
para outros estados, enquanto o suporte técnico esta
va abaixo da crítica.

É de notório conhecimento que a telefonia é fa
tor de qualidade de vida no campo. Ela permite a inte
gração com as cidades e as demais comunidades ru
rais; coloca o produtor em contato com o m'emdo via
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Internet; mantém-no atualizado sobre preços e mer
cados; permite o acesso a serviços públicos e priva
dos; evita viagens; assegura informações; proporcio
na economia; e, pela combinação de todas essas
vantagens, ajuda a manter as famílias no campo, evi
tando o êxodo rural.

Por essas razões, as administrações municipais
agiram corretamente ao protestar. Em comunicação
que remeti à Presidência da Telesc, registrei que a
medida era altamente danosa aos interesses dos
agricultores e de todas as famílias que vivem nas co
munidades interiorana~. Mesmo que houvesse justifi
cativa econômica para as rescisões anunciadas, a
medida seria lesiva aos interesses dessas famílias,
pois a presença do t?lefone público não assegura
igual comodidade e m~smo conveniência de telefone
mas que somente poderão ser recebidos caso o inte
ressado previamente marque horário e permaneça
de plantão diante do aparelho. Chamadas não seriam
mais anotadas para posterior retorno pelo interessa
do. Haveria um lapso nos já frágeis canais de comuni
cação com o campo.

Felizmente, a empresa foi sensível e após uma
rodada de reuniões prevaleceu o bom senso. A telefo
nia rural não será desmantelada mas, ao contrário,
expandida e modernizada.

O episódio serve para nos alertar sobre a necessi
dade de fortalecermos a infra-estrutura das comunida
des rurais, a fim de que se tornem, também, importan
tes pólos de consumo de serviços, permitindo-se que
os avanços e benefícios que o homem urbano usufrui
também sejam disponibilizados no meio rural.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
o Supremo Tribunal Federal, ao conceder liminar à
ação de juízes federais, mediante a qual estabelece
significativo aumento em sua remuneração a título de
auxílio-moradia, abre um precedente muito perigoso,
que, inclusive, abala a própria imagem da instituição.

A decisão, proferida pelo Ministro Nelson Jobim
com o apoio da cúpula da mais alta Corte de Justiça
brasileira, é, no mínimo, esdrúxula, pois se trata de
um artifício para dar o aumento desejado pelos mem
bros da Magistratura.

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que todos os
juízes, e não apenas os federais, membros do Minis
tério Público, Parlamentares, servidores públicos em
geral ~ .os trabalhadores da iniciativa privada encon
tram-se.çom sua remuneração inteiramente defasada
por falt~',de reajustes nos últimos cinco anos.

Portanto, a reivindicação dos magistrados por
melhores salários é absolutamente justa e pertinente,
como o são os reclamos das diversas categorias de
funcionários, de trabalhadores, aposentados e pensi
onistas, especialmente aqueles que percebem ape
nas o salário mínimo.

Não há como o trabalhador, o empresário, o pro
fissionalliberal, a dona de casa, enfim, o cidadão bra
sileiro compreender por que um Ministro ou um juiz
com residência fixa na cidade onde exerce suas ativi
dades, muitas vezes proprietário do imóvel onde resi
de, passe a receber auxílio para custear despesas
com moradia. Ao se admitir tal precedente não será
surpresa se, em breve, haverá reivindicação por ver
ba para despesas com vestuário, aliás, prática exerci
da, tempos atrás, por órgãos do Judiciário.

Ora, Sr. Presidente, que as chefias dos Poderes
Judiciário, Legislativo e Executivo busquem o enten
dimento necessário à efetivação do teto salarial para
todo o funcionalismo público, a fim de que se elimi
nem abusos de remunerações extraordinárias. Mas
que não se permita esse verdadeiro acinte contra o
povo brasileiro, caracterizado por uma decisão que
mancha as tradições do Supremo e de todo o Judiciá
rio brasileiro.

O povo brasileiro está cansado das humilha
ções que lhe são impostas por falta de salários, de
emprego, de verbas públicas para saúde, educação,
saneamento básico, transportes e tantas outras ne
cessidacles básicas. O povo brasileiro, que se defron
ta com um dos menores salários do mundo, não pode
aceitar mais privilégios a verdadeiras castas de servi
dores; nem a empresários que sonegam impostos e
enganam a população; nem a banqueiros que explo
ram a Nação com juros escorchantes.

O povo brasileiro quersobretudo justiça. E que o
Judiciário cumpra efetivamente sua missão de impe
dir a continuidade das injustiças no País, a começar
por aquelas que fazem dos seus membros detentores
de privilégios em detrimento dos que recebem salári
os e proventos de aposentadoria no valor do salário
mínimo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, aceita a ciência política o
princípio de que o arbítrio não pode conviver com a
ordem jurídica. A doutrina é unânime ao reconhecer
que os excessos de autoridade que o Governo prati
ca, como se o titular de um Poder, como o Executivo,
arrogasse-se à tutela da sociedade, rompe o equilí-
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brio do sistema democrático dos freios e contrapesos
entre os poderes constituídos. Assim se destrói o
Estado de Direito.

Ainda mais é de se dizer que "governo forte não
é a mesma coisa que governo arbitrário". Antes, é o
que tem a sua força técnica democraticamente base
ada na Constituição, enquanto o governo de exceção,
agindo à margem da lei, é, isto sim, a ditadura. Ao
Executivo, portanto, é plausível reunir maiores pode
res sobre determinados assuntos em certas épocas,
mas se está sob controle do Parlamento, tanto do
ponto de vista da legislação como da fiscalização, e
se cumpre as decisões judiciárias que lhe contrariem,
mantém o equilíbrio democrático, e o Estado é um
Estado de Direito.

Esse, aliás, é o ensino de Machado Paupério,
sobretudo quando ajunta às reflexões do jurista, o
fato de que "há de ser não só simples Estado de Direi
to, mas Estado Ético". O Poder Judiciário é incumbido
de interpretar a lei e o Direito nos conflitos de interes
ses e exercer o controle da constitucionalidade de
atos e normas jurídicas. O mais autorizado constituci
onalista do Império brasileiro reconheceu que "o Po
der Judiciário, segundo o nosso Direito Público, é um
poder político distinto e independente; é, como os de
mais poderes, uma emanação da autoridade sobera
na da Nação".

Tais considerações afloram-me no instante
mesmo em que os magistrados brasileiros se movi
mentam no sentido da busca de melhores vencimen
tos. Trata-se, sem dúvida, de uma sofrida e laboriosa
classe, cujos membros trabalham em harmonia com
os interesses da sociedade, de vida simples e modes
ta, por força da profissão, vivendo no constante estu
do do Direito e na continuidade do bom serviço pres
tado à Justiça. O Ministro Carlos Velloso, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, diligencia junto ao Che
fe do Executivo no sentído de que as justas reivindica
ções dos integrantes de nossa Magistratura sejam
convenientemente atendidas.

O entendimento de todos é o que os magistra
dos, pela responsabilidade de seu trabalho, pela cir
cunstância de terem que lidar com grandes conflitos e
elevados interesses, necessitam de uma remunera
ção que lhes propicie segurança, tranqüilidade e dig
nidade de padrão de vida. O próprio Presidente da
República tem afirmado que, dos ganhos dos 20,9 mi
lhões de trabalhadores com carteira assinada, 18,9
milhões percebem mais que 136 reais. Mas é de se
salientar que a Justiça é um serviço essencial, mas a
verdade constrangedora é que a Magistratura vive

hoje uma situação de absoluto desprestígio, mal re
munerada e desprovida de recursos financeiros orça
mentários.

Manifesto a minha solidariedade à Associação
dos Magistrados Brasileiros, entidade que congrega
14 mil juízes em todo o País, quando solicita para nos
sa Magistratura vencimentos dignos e compatíveis
com o honroso exercício de suas atribuições. O Gover
no agiria de bom grado se, de fato, atendesse a suas
legítimas e justas reivindicações, principalmente neste
momento em que a pauta do salário mínimo, com a in
flação aparentemente sob controle, volta a ter priorida
de na discussão política. Não vale a demagogia dos
que reagem à campanha de nossos juízes, mas sim o
espírita pública daqueles que lutam pela vitória conti
nuada da Constituição e da lei, isto é, do Estado da Di
reito, da Democracia e da própria Justiça.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
abordar agora outro assunto. A Campanha da Frater
nidade, que acontece sempre na Quaresma, adota
como objetivo geral, neste ano 2000, o propósito de
unir as Igrejas Cristãs no testemunho comum da pro
moção de uma vida digna para todas, na denúncia
das ameaças à dignidade humana e na anúncio do
Evangelho da Paz. O que se pretende é o consenso
de que o novo milênio deve ser um período, na histó
ria da humanidade, sem exclusões sociais, para que
não fiquemos naquela situação que levou o profeta
Jeremias a clamar: ''Tratam com negligência as feri
das do meu povo, e exclamam: 'Tudo vai bem! Tudo
vai bem!' quando tudo vai mal" (Jr. 6, 14). ,

Evidentemente, a abertura de um diálogo com
as pessoas que possuem crenças diferentes, além de
unir forças para minimizar o quadro de exclusões
existentes na País, constitui, sem dúvida, um apelo le
gítimo da sociedade aos nossos governantes. Por
isso, envolvida pela mística do ecumenismo, a Cam
panha da Fraternidade que se inicia agora tem a res
ponsabilidade do patrocínio das Igrejas que com
põem o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E o
que se deseja, com o seu absoluto êxito, é dar a todas
também a consciência da verdadeira cidadania do
maior respeito, da maior dignidade, da completa soli
dariedade e da sempre reclamada justiça social.

A Campanha da Fraternidade, que tem a orien
tá-Ia a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
procura anualmente sensibilizar as nossos cidadãos
aos valores da promoção da vida, da partilha, do po
der cama serviço e outras tantas. Trata-se de preocu
pação que pode e deve ser sintonizada com os ansei
os populares, os direitos humanos, os salários mais
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justos, as condições de vida das crianças e dos ado
lescentes, a dignidade das mulheres marginalizadas,
dos negros, enfim, dos excluídos e dos que vivem em
situações de emergências sociais. É o que, aliás, pre
coniza documento divulgado pelos prelados brasilei
ros ao tratar, à luz da fé e dos textos bíblicos, de iden
tificar "quem são os devedores e os credores das nos
sas dívidas sociais".

Toda a Igreja Católica encontra-se hoje emper
rada no debate de temas como o do resgate das dívi
das sociais, da justiça, da solidariedade na constru
ção de uma sociedade democrátir.a, assim como o da
organização social aserviço da vida na construção da
cidadania. Recorde-se que, enquanto muitos pro
põem paradigmas decadentes, na linha dos mais bai
xos instintos, o Papa Wojtyla propõe uma vida na li
nha do mais elevado ideal, sempre na busca dos valo
res éticos, morais e espirituais; na busca do novo e do
melhor. O Papa Pio XII, em memorável rá-
dio-mensagem ao mundo, no dia 1º de setembro de
1943, advertia que as promessas de homens de Esta
do, as múltiplas concessões e propostas de doutos e
de técnicos, suscitaram entre as vítimas de uma or
dem econômica e social malsã uma ilusória expecta
ção de palingenesia total do mundo, uma exaltada es
perança de reino milenário de felicidade universal.

Muito importante é esse diálogo ecumênico da
Campanha da Fraternidade, uma caminhada de cris
tãos diferentes a serviço de outros irmãos, homens e
mulheres mais necessitados, uns e outros convergin
do não em políticas ou diplomacias humanas, mas na
palavra de Deus. O Cardeal Lucas Neves, dominicano
que ilustra o governo da Igreja Católica do Vaticano,
preconiza resultados positivos para essa abertura, eis
que estimula a prática constante de um ecumenismo
espiritual baseado na busca recíproca da santidade
evangélica. Um ecumenismo muito bem retratado na
Populorum Progressio (Desenvolvimento dos Po
vos), que João Paulo 11 comemorou quando da cele
bração do vigésimo aniversário da publicação, relem
brando a sua conduta relevância. A temática desse
documento foi ampliada na Redemptor Homins (de
dicada a Jesus Cristo), na Dives in Misericordia (so
bre a misericórdia divina), na Labore Exercens (en
focando o trabalho e os trabalhadores), na Slavorum
Apostoli (sobre a cristianização dos países eslavos)
e em outras encíclicas sobre a paz e o 'desenvolvi
mento econômico-social.

Assim, quero destacar a importância da Campa
nha da Fraternidade de 2000, que se inicia agora, mo
vimento ecumênico dá mais alta significação pa'ra a

sociedade brasileira, que exaltavalores como cidada
nia, respeito, dignidade, solidariedade ejustiça social.
"Dignidade Humana e Paz - Novo Milênio Sem Exclu
sões" é a temática a ser explicada às criaturas de to
das as religiões, que pretende mostrar também o
quanto a Igreja Católica deseja caminhar lado a lado
com os homens de sua época, em defesa da dignida
de da pessoa humana e contra as exclusões sociais.

Por fim, lembro que Madre Teresa de Calcutá,
missionária da caridade nascida na Albânia, ao rece
ber o Prêmio Nobel da Paz, fez uma solene profissão
de fé aos párias, aos carentes e aos excluídos. "Há
muitos modos de travar uma batalha", disse. "Escolho
ficar com os pobres entre os pobres". Essa foi a opção
de sua vida, em serena e intransigente oposição à
fome e à miséria, o que a tornou digna da admiração
de católicos e não-católicos, de cristãos e
não-cristãos, dos poderosos deste mundo, dos famin
tos, dos miseráveis, dos humilhados, dos ofendidos,
dos sofredores, dos marginalizados e dos que não
merecem a proteção dos Poderes Públicos. Uma op
ção que deve constituir um modelo a ser seguido por
todos neste turbulento universo ideológico da huma
nidade.

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pronu~
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, contrária às expectativas, uma porção de
Brasil mostra-se refratária, ainda, aos esforços incon
testáveis do Governo Federal, no sentido de ser res
gatada da pobreza ancestral. É verdade que os cida
dãos que a compõem não têm sido esquecidos pelo
Poder Cemtral; não se colocam hoje, como no passa
do, vítimas do descaso. Mas é verdade também que
são vítimas desse mesmo passado miserável, gera
dor de estigmas sociais abominosos, condenadores
de gerações, cancros que se perpetuam e se espa
lham, de cura tão difícil quanto lenta.

Em especial, venho referir-me, Sr. Presidente, à
Região Norte, onde tantos brasileiros vivem a tragé
dia humana da privação, da exclusão, do isolamento,
da ignorância e da fome. Os índices apavoram e, pior,
nem ao menos está sendo possível mantê-los estáve
is. Ali, não há júvida, estamos perdendo a guerra.

Se os números absolutos, por si, já desvendam
esse quadro, em toda a extensão de seu desolamen-

, to, compará-los, dentro da série histórica da própria
Região, é um exercício ainda mais penoso. Acontece,
nobres colegas, que, proporcionalmente, durante a
última década, em quatro dos sete Estados, o número
de indigentes cresceu. Em Roraima está o avanço
mais brutal da indigência.
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Com base em critérios técnicos, considera-se
indigente uma família que disponha de renda per
capita inferior a 40 reais. Pois bem, Sras. e Srs. De
putados, naquele Estado, Roraima, em 1990, virtu
almente inexistiam famílias assim classificadas.
Eram apenas 0,71%. Em 1997, o percentual saltava
para 6,22%. No Amazonas, o número de indigentes
quase dobrou: passou de 9,81% para 17,07%. No
Amapá, o salto esteve próximo: de 9,04% para
17,49%. O maior percentual, porém, pertence ao
Tocantins, hoje com 31,84% da população vivendo
na pobreza extrema. Sete anos atrás, esse percen
tual era de 30,55%.

Do ponto de vista das ações do Governo Fede
ral, não se trata, Sr. Presidente, de que os programas
e projetos para o Norte sejam menos eficazes, tam
pouco se lhes atribua menos importância do que nas
demais áreas onde estão sendo implementados. Em
absoluto. O dado concreto, isto sim, é que, lá, o fenô
meno da indigência deixa de se subordinar exclusiva
mente aos êxitos ou fracassos das políticas sociais,
para se tipificar dentro da moldura específica da eco
nomia local.

Ele se explica sobretudo pelo recuo da atividade
extrativista, sem que a isso tenham sido criadas alter
nativas à altura. O êxodo em direção ao meio urbano,
ocorrência, aliás, de dimensão nacional, desestrutu
rou o campo, onde os índices de produtividade sem
pre foram baixos, por definição. Nas Capitais inexis
tem ofertas, quer de trabalho, sobretudo pela baixa
qualificação profissional, quer de equipamentos urba
nos, que garantam a sobrevivência digna. Com rela
ção à infra-estrutura, é bom que se diga, os investi
mentos, tanto de responsabilidade estadual quanto
municipal, mantiveram-se, nas últimas décadas, em
patamares modestos. Por sua vez, a interiorização
perpetrada durante o regime militar mostrou-se um
fracasso. Ao fim e ao cabo, a miséria aumentou.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econô
mica Aplicada - IPEA, o Nordeste é ainda a Região
que concentra maior número de indigentes, o Mara
nhão ocupando a pior posição, com 43,11 % da popu
lação abaixo do nível de pobreza. A este segue-se o
Estado do Piauí, com 40,25%. No entanto, obser
va-se em ambos uma evolução positiva a partir de
1990. O Maranhão tinha à época 49,39% de indigen
tes, enquanto o Piauí, pasmem os nobres colegas,
chegava a 61,15% dos habitantes nessa situação.
Também nos demais Estados nordestinos passou-se,
digamos, do péssimo para o menos ruim.

O índice de Desenvolvimento Humano Munici
pal, versão para os Municípios do índice de Desenvol
vimento Humano do PNUD, Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, sintetiza três gran
des vetores, a saber: renda, educação e longevidade.
Uma inspeção ligeira no "Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil", produzido em 1998 por aquele or
ganismo, em conjunto com o IPEA, a Fundação João
Pinheiro e o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística IBGE, demonstra que, na Região Norte, até o
início da década passada, numa escala crescente de
aferição do desenvolvimento humano, que vai de zero
a um, nenhum índice esteve próximo da extremidade
máxima.

Isso posto, Sr. Presidente, é válido concluir que
o Norte brasileiro, apesar da pujança da natureza, a
encerrar uma infinidade de recursos que provocam a
cobiça internacional, jamais deixou de ser pobre.
Agora, todavia, ficou mais pobre, herdeiro de uma ruí
na tão imensa quanto suas potencialidades, malogra
das até aqui muitas tentativas em contrário. As inúme
ras ações em andamento não estão produzindo a es
perada ressonância. O povo, lamentável, tristemente,
permanece na condição cruel de refém de um destino
amargo.

Por mais difícil que seja transformar problemas
em solução, é preciso continuar a luta, intensificar os
meios, driblar os obstáculos, ajudar o Presidente Fer
nando Henrique nessa tarefa grandiosa. Possa o Nor
te contar com toda a Nação, porque, brasileiros todos,
é dever comum trabalharmos pela prosperidade de
cada um de nossos irmãos.

Muito obrigado.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PP8 - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a posse do ex-Depufado Federal Hélio Bicu
do na Presidência da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, ocorrida no dia 22, foi um dos pou
cos eventos para se comemorar num país com tantas
injustiças e desacertos na questão fundamental dos
direitos humanos.

Bicudo é ex-Parlamentar desta Casa, jurista de alta
competência e lutador pela causa dos direitos humanos
desde quando era Promotor de Justiça em São Paulo, e
ajudou, nos anos 70, a desmantelar os grupos de exter
mínio, chamados à época de "esquadrões da morte".

O órgão que vai presidir por um ano é um braço
importante da Organização dos Estados Americanos
- OEA, criado em 1959 com a missão de analisar os
episódios de violação aos direitos humanos ocorridos
no continente. '
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Atualmente, mais de mil casos estão sendo ave
riguados pela Comissão, que é composta por sete in
tegrantes, possui quatorze advogados e uma dúzia
de estagiários, sem contar o pessoal administrativo. A
sede da entidade fica na capital dos Estados Unidos,
Washington.

Para o Brasil, a presença de Hélio Bicudo à fren
te da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
significa um engajamento mais efetivo do País nessa
questão em âmbito internacional, com marcantes re
percussões internas.

Basta dizer que o massacre de Eldorado dos Cara
jás e a chacina de Carandiru, em que morrerarn111 pre
sos da Casa de Detenção de São Paulo, em 1993, vão
ser analisados pela entidade. Quem sabe o pronuncia
mento da Comissão Interamericana de Direitos Huma
nos sobre essas duas questões e sobre outras igualmen
te graves ocorridas no Brasil nos últimos tempos - não
signifique um estímulo efetivo à punição dos culpados.

Parabéns ao jurista Hélio Bicudo. Que S.Sa.
possa promover uma ação digna, séria e determinada
à frente daquele importante órgão, marcas de seu tra
balho por todos nós reconhecido.

Muito obrigado.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, existe por este Brasil afora grande núme
ro de bens imóveis de propriedade da União, como do
INSS, da Rede Ferroviária e outros, em regiões cen
trais urbanas sem nenhuma utilidade social. Muitas
vezes esses bens são requisitados por Prefeituras ou
fundações, que se dispõem a dar o uso que toda soci
edade clama. Porém, sempre lhes é imposta alguma
dificuldade, as vezes intransponível.

A Universidade d9 Contestado, na cidade de
Caçador, em Santa Catarina, está mobilizando todas
as forças políticas de Santa Catarina para utilizar um
terreno da RFFSA, terreno este disponível para alie
nação, onde será construído o Campus 11 da Unidade
de Caçador da UNC.

Trata-se de terreno baldio, de propriedade da Rede
Ferroviária Federal SA, que não foi arrendado à empresa
América Latina Logística do Brasil SA, de Curitiba, quan
do do processo de privatização da Malha Sul, no mesmo
local onde está construído o Museu Histórico e Antropoló
gico da Região do Contestado pela Fundação Universida
de do Contestado Campus de Caçador.

A UNC quer que ele sejadoado ou cedido em
comoda~p.Em último caso, até compra, porém, consi
derando:que a fundação é uma instituição pública mu
nicipal; trata-se apenas da transferência-de uma pro-

priedade federal para municipal, que, a bem da ver
dade, por estar naquele Município, já pertence àquela
sociedade.

Por isso, Sr. Presidente, venho pedir o apoio
desta Casa para que não apenas seja atendido o pe
dido da UNC mas, além disso, que se busquem for
mas legais e bom senso para dar o devido uso social
a inúmeros bens imóveis de propriedade da União.
Na oportunidade também estou enviando pedido ao
Ministro dos Transportes Eliseu Padilha.

Muito obrigado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia Q seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Sl's. Deputados, venho hoje a esta tribuna, para
parabenizar o Ministério da Educação pela assinatura
dos convênios entre o Ministério da Educação, a
RADIOBRÁS Empresa Brasileira de Radiodifusão, o
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque
nas Empresas, e a Fundação Roberto Marinho. Este
ato irá propiciar a multiplicação do acesso das escolas
públicas aos programas dessas três entidades e levar
as produções do Ministério p~ra as mesmas.

O convênio Mec/Radiobrás permitirá a exibição
das produções e programas da Secretaria de Educa
ção a Distância (SEED/MEC) pela Radiobrás; a Fun
dação Roberto Marinho irá ceder seus direitos de exi
bição do Telecurso 2000 na TV Escola; e o Sebrae fir
ma convênio de permuta de imagens com a Secreta
ria de Educação a Distância para a transmissão de
programas da TV Escola e vice-versa.

A rede pública de ensino fundamental que recebe
os programas da TV Escola tem hoje 56.770 estabeleci
mentos com mais de 100 alunos cada, o que correspon
de a 93% das escolas com esse contingente de estudan
tes. Essas escolas já têm o kit tecnológico completo, com
equipamentos como antena parabólica, TV, vídeo.

Nelas trabalham 1.015.244 professores que
atendem a 26.938.283 alunos.

A TV Escola, que hoje já oferece diariamente
programas de excelente qualidade, vai ampliar o nú
mero de atrdções para os alunos e professores e os
espectadores que têm antena parabólica em casa.

"Será um intercâmbio onde todos sairão ga
nhando", afirmou o coordenador de programação da
TV Escola, Sr. Rogério Soares. O Telecurso 2000 po
derá ser visto este ano provavelmente a partir de mar
ço na, TV Escola. Já a .Radiobrás TV Nacional Bra
sil-NBR poderá exibir 29 séries da TV Escola, que
terá vínculo ,de re.ciprocidade' para transmissão de
programas com ,os três .conveni.ados.
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Portanto, Sr. Presidente, quero deixar registra
do aqui a minha manifestação de apoio por esta ini
ciativa do Ministério da Educação, que sem dúvida
nenhuma, trará grandes benefícios para as escolas
públicas brasileiras e a população em geral.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
constatação pura e simples de que o Governo Federal
conse1uiu arrecadar 14,7% a mais, no mês de janeiro
passado, do que o recolhido no mesmo período do ano
de 1999 poderia induzir a conclusões auspiciosas,
numa interpretação apressada dos fatos.

A primeira delas seria a de que finalmente se ti
vesse conseguido reativar a produção, com base em
uma política desenvolvimentista competente, dirigida
para os setores estratégicos da economia, com exce
lentes prognósticos a respeito do aumento do PIS e,
conseqüentemente, do recuo nos índices de desem
prego. A outra, de que se houvesse alcançado reduzir
a sonegação e a elisão, com base em uma coordena
ção eficiente da Receita Federal e das Secretarias
Estaduais de Fazenda, baseada em uma fiscalização
eficiente e na reformulação dos dispositivos legais
hoje plenos de brechas e lacunas que tanto benefici
am os representantes das elites.

Se essa fosse a realidade, senhores, poderíamos
enfim sonhar com um quadro de justiça fiscal, neste País,
com a implantação de um sistema tributário que desone
rasse realmente os pobres - e apenas os pobres - e que
retirasse de sobre os ombros da classe média o fardo
imenso de financiar o bem comum.

Sim, porque não há dúvida de que são eles, os
pobres e a classe média, os únicos que hoje supor
tam o ônus das despesas públicas. Os ricos, aqueles
para cujo regalo se organiza o Estado brasileiro, es
ses não pagam impostos, esses têm sempre um
enorme '3 variado cardápio de artifícios com que es
capar às garras do fisco - tanto mais afiadas quanto
menos recheada a bolsa em que se cravam.

Infelizmente, porém, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, seria esse mais um sonho frustrado, mais uma
expectativa infundada.

Não se tem registro, nos mais de cinco anos
desse Governo, de que em algum momento se tenha
ele abalançado a tomar qualquer iniciativa destinada
efetivamente a reduzir a sonegação, e muito menos
de que se animasse a trabalhar em prol de outro obje
tivo além de rechear os cofres dos especuladores do
mercado de capitais, promovendo, por exemplo, a re
tomada da produção urna riaf. llledidas capazes de

resolver a maioria dos problemas sociais que tanto in
felicitam os brasileiros.

O que ocorreu, na verdade, foi um brutal aumento
de tributos. O Governo, como sempre, optou pela saída
mais fácil de elevar alíquotas, indiferente aos danos que
isso poderia causar sobre a economia, e tudo com o fim
exclusivo de obter osuperávit primário prometido ao FMI,
para bancar os juros estratosféricos que paga hoje, a
quem tem com que especular no mercado financeiro.

Significativo o descompasso entre a taxa de
crescimento do PIS - os pouco mais de 0,8% registra
dos em 1999 - e esse índice significativo de incre
mento nas receitas fiscais. Quisera não representas
se apenas o resultado de um assalto inescrupuloso
ao bolso do contribuinte indefeso.

Para perpetrar essa injustiça, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Governo conta com a omissão cumpliciosa
do Parlamento - que não o fiscaliza a contento - e com
os meandros indecifráveis do Judiciário. Essas seriam as
únicas instâncias de que o cidadão poderia esperar algu
ma providência em sua defesa, contra a ganância oficial,
mas não têm correspondido à tal expectativa.

Veja-se, por exemplo, o caso do Imposto de Renda.
Não há como r.egar que o não-reajuste dos limites das
faixas de contribuição representa um aumento disfarça
do do imposto, levado a efeito ardilosamente, à socapa,
sem o ônus político da aprovação de uma lei e confiando
na lentidão do Judiciário, para inviabilizar o esforço de
quem quer que ali pretenda buscar a justiça.

Se o Governo reconhece a existência de alguma
inflação - tanto que tem reajustado o valor da UFIR-,
não pode alegar estabilidade monetária quando se
trata de corrigir os limites de deduções e as faixas de
alíquotas. Esse congelamento de tabelas, ademais,
tem efeito altamente regressivo, onerando relativa
mente mais os que têm renda menor.

Mas o aumento de tributos não se limitou a essa
majoração sub-reptícia do Imposto de Renda. A alí
quota da Cofins, por exemplo, passou de 2 para 3%, e
a da CPMF, de 0,20, foi elevada para 0,38% .

Para gerar o superávit primário de mais de 30 bi
lhões de reais a única meta que se pode identificar
claramente, em sua atuação - o Governo não tem
medido conseqüências.

É preciso não esquecer, contudo, que é simp'~
mente impossível sonhar com a construção de uma na
ção verdadeira, se o material humano, o povo, vive sub
nutrido, subeducado, doente, desempregado e condena
do, ainda, pela crueldade de seus governantes, a traba
lhar e trabalhar incessantemente, para pagar cada vez
mais Impostos e engordar ainda mais os já muito ricos.
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Nesse contexto, portanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o incremento da arrecadação tributária
não é uma boa notícia, não permite conclusões auspi
ciosas, não gera expectativas favoráveis, ao contrá
rio, apenas confirma os piores diagnósticos a respeito
da atuação desse Governo: falta de compromisso
com os interesses do trabalhador e irresponsabilida
de na condução das políticas sociais.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados,

De todas as liberdades é a da impren
sa a mais necessária e a mais conspícua:
sobranceia e reina entre as mais. Cabe-lhe,
por sua natureza a dignidade inestimável de
representar todas as outras. Sua importância
é tão incomparável que, entre os an
glo-saxônicos, os melhores conservadores e
os melhores tribunais do mundo, sempre foi
gêmea do Governo representativo a crença
de que não se pode levantar a mão contra a
liberdade de imprensa sem abalar a seguran
ça do Estado. Não se suprime essa liberdade,
para ocultar a ausência das demais, e estabe
lecer em torno dos governos ruins o crepús
culo favorável à comodidade dos tiranos.

Assim entendia Rui Barbosa, jornalista emérito
e advogado dos mais bravos, que fez da sua vida um
apostolado na defesa dos oprimidos e injustiçados,
da liberdade e das inst!tuições democráticas.

Ao reproduzir seu pensamento sobre o sagrado
direito de livre informação, registro nos Anais da Câ
mara dos Deputados episódio estarrecedor, ocorrido
esta semana, na cidade cearense de Hidrolândia, no
norte do Estado, onde foi perpetrada brutal violência
contra a liberdade de imprensa, sendo o alvo uma
equipe de profissionais do jornal O Povo de Fortale
za, que para lá se deslocara em missão de trabalho,
para apurar denúncias existentes contra a administra
ção municipal de atos de improbidade.

Agindo sob o impulso de completo descontrole,
com arrogância 13 irresponsabilidade, o Prefeito Luiz
Antônio Farias, do PFL, preferiu recorrer à agressão
como forma insensata de silenciar os jornalistas, que
simplesmente buscavam o esclarecimento dos fatos
que estão sob suspeição de irregularidades. Ao assim
proceder, esqueceu o Prefeito desatinado que não vi
vemos mais em um regime ditatorial e sim em plena
democracia, onde os administradores devem ao povo
a mais completa transparência dos seus atos.

Incapaz de avaliar essa realidade, por total incompe
tência, o Prefeito e seus cúmplices foram à procura
dos jornalistas de O Povo, surpreendendo o fotógrafo
e o motorista da viatura do jornal em frente ao prédio
da municipalidade e passando a agredi-los de forma
covarde, levando-os a seguir à sede da Prefeitura,
onde ficaram confinados em uma de suas dependên
cias. O fotógrafo Marcos Studart teve seqüestrado
todo o material do seu trabalho, compreendendo má
quina fotográfica, gravador, fitas cassete e filmes.

O jornalista Erick Guimarães, que se achava entre
vistando o Secretário de Educação, foi o único a escapar
da agressão, por haver deixado a Prefeitura, quando diri
giu-se àsede da delegacia de polícia para solicitar socor
ro imediato, mas ali não encontrou um único policial. So
mente depois, os agredidos, com ferimentos e hemato
mas divE~rsos, foram resgatados da Prefeitura e asilados
na residência de um Vereador da Câmara Municipal, de
onde saíram de retorno a Fortaleza.

A conduta do Prefeito Luiz Antônio de Farias,
como era de se esperar, deixou a sociedade cearense
estarrecida e indignada. As manifestações de repúdio
ao seu procedimento inqualificável vieram de todos
os setores, em desagravo ao jornal, um órgão que en
grandece a imprensa do Ceará e de todo o Nordeste,
com tradição de lutas em defesa da democracia e dos
direitos humanos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o clamor
que se ~evantou contra a estúpida violência não me
surpreende. A História do Ceará é rica em episódios
marcantes de resistência à opressão. O Ceará, prime
iro do que o Brasil, libertou seus escravos, destruindo
as senzalas na cidade de Redenção.

Sintonizada com as manifestações de repúdio à
violência, a Assembléia Legislativa do Estado apro
vou, por unanimidade, requerimento solicitando o
imediato afastamento do Prefeito Luiz Antônio de Fa
rias, a abertura do processo de cassação do seu
mandato pela Câmara Municipal e a prisão preventi
va, bem como a dos seus cúmplices, que poderá
ocorrer nas próximas horas por pedido do Procurador
Geral de Justiça, Nicéforo Fernandes.

Em editorial, o jornal O Povo considera urgen
tes e necessárias essas prisões:

Sobretudo, em face das ameaças que
pairam sobre as testemunhas das irregulari
dades e outras vítimas de arbitrariedades
que haviam sido entrevistadas pela reporta
gem e cujos depoimentos constam das fitas
cassete tomadas de assalto pelo Prefeito e
seus comparsas"
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E acrescenta, oportunamente, em advertência:

Queremos deixar claro para as institui
ções do Estado e à sociedade em geral que
responsabilizamos o sr. Luiz Antônio Farias
por qualquer atentado que possa acontecer a
essas pessoas, ao mesmo tempo em que exi
gimos um esquema de segurança do Poder
Público para que elas possam ser protegidas.

O fato é, realmente, da maior gravidade. O País
está reintegrado ao Estado de Direito, com seus tribuna
is funcionando plenamente, e só eles são competentes
e legítimos para decidir sobre questões litigiosas.

Agiu muito maio Prefeito de Hidrolândia. Seu
comportamento foi profundamente lamentável.

Deixo consignado o meu protesto ao ato brutal de
violência e manifesto, igualmente, solidariedade à Dire
ção de O Povo, aos seus redatores, repórteres, servi
dores e, em especial, aos profissionais agredidos.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, existe um movimento patrocinado pela
política neoliberal do Presidente Fernando Henrique Car
doso, no sentido de abrir os diversos segmentos da eco
nomia nacional a oligopólios internacionais.

Já está em andamento uma portaria da Agência
Nacional do Petróleo, possibilitando aos distribuido
res de combustíveis operar diretamente na revenda
ao consumidor.

O que isto pode ocasionar? O fechamento de
milhares de pequenas empresas, gerando mais de
semprego e miséria.

Vemos claramente que esta política nefasta do
Sr. Fernando Henrique Cardoso tem um único objeti
vo, que é agradar aos investidores internacionais em
detrimento das empresas nacionais.

A entrada de empresas como a Shell e a Texaco
no ramo do varejo só tende a agravar a situação eco
nômica do País, pois o que nós vamos ver é a forma
ção de cartéis ditando normas com a conivência do
Governo Federal, colocando em risco todo o processo
de evolução do setor, que até opresente momento têm
primado pela garantia da satisfação do consumidor, a
geração de empregos e a manutenção da capacidade
competitiva de todos os segmentos envolvidos.

Lembrem-se que esse filme nós já assistimos em
outros setores, como no petroquímico, por exemplo.

Tenho sido um lutador em favor desta causa e
vários outros Deputados, de diferentes partidos, tam
bém estão preocupados com esta possibilidade.

Sendo assim, conclamo todos para que faça
mos um amplo debate sobre o assunto nesta Casa, a
fim de evitarmos o aumento do índice de desemprego
em nosso País e o comprometimento na qualidade do
atendimento prestado ao consumidor.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAES LANDIM (PFL - PI) - Sr. Presiden

te, Sras. e Srs. Deputados, tive a satisfação de assistir à
justa homenagem que o Instituto dos Advogados do
Brasil- IAB, sob a Presidência do Dr. José Alberto Cou
to Maciel, prestou ao honrado Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Prof. Carlos Mário da Silva Velloso, em
14 de fevereiro passado, conferindo-lhe o título de sócio
honorário do Instituto de Advogados do Distrito Federal,
em concorrida solenidade, abrilhantada pelas presen
ças ilustres de Ministros do Supremo Tribunal Federal;
do Procurador-Geral da República, Prof. Geraldo Brin
deiro; do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Mi
nistro José Nery da Silveira; do representante do Supe
rior Tribunal de Justiça, Ministro Costa Leite; do Presi
dente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desem
bargador Hermenegildo Fernandes Gonçalves; do Se
cretário-Executivo do Ministério da Justiça, Antonio Au
gusto Junho Anastasia; de advogados; de juízes federa
is e do Distrito Federal; do ex-Presidente do STF e gran
de advogado Xavier de Albuquerque; e de colegas da
Universidade de Brasília.

Na ocasião, S.Exa., ao ser admitido como sócio
honorário do IAS, foi saudado pelo eminente advoga
do e professor Roberto Rosas, seu colega de cátedra
na Universidade de Brasília. i

Homem dotado de capacidade intelectual supe
rior, o Ministro Carlos Velloso, ao agradecer a home
nagem recebida, proferiu fulgente oração, a respeito
da qual, neste pronunciamento, gostaria de sublinhar
alguns tópicos: "O momento é de festa da cultura, da
inteligência, de festa cívica, que nos convida, por isso
mesmo a algumas reflexões", começa por dizer
S.Exa., para em seguida arrematar:

A idéia de Constituição, que surge na
segunda metade do século XVIII, o "Século
das Luzes", tem como característica princi
pai limitar a ação do Estado. A idade moder
na, que foi a idade dos déspotas, encerra o
seu ciclo justamente com as revoluções
americana, de 1776, e francesa, de 1789. O
constitucionalismo vem, aliás, no bojo des
sas revoluções libertárias. Contemporâneas
da idéia de Constituiçãa'São as Decla:rações
de Direito. A primeira é a.da Virgíníaíflde 12
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de janeiro de 1776, anterior, portanto, à De·
claração de Independência, que é de 4 de
julho de 1776. A mais importante, entretan
to, que teve repercussão maior, foi a Decla
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
de 27 de agosto de 1789, envolta nos, ideais
do revolucionário francês, e que condicio
nou à proteção dos direitos do homem a
própria existência da Constituição, ao esta
belecer, no seu art. 16: ''Toda sociedade na
qual não está assegurada a garantia dos di
reitos nem determinada a separação dos
poderes não tem Constituição".

Citando Norberto Bobbio, o Presidente Carlos
Velloso diz: "Hoje, vivemos a 'era dos direitos'. Não
apenas a era dos direitos declarados, mas a era dos
direitos garantidos". S. Exa. introduz oportuna análise
da evolução dos direitos da primeira à terceira gera
ção, para destacar o papel transcendental que o Judi
ciário gradativamente foi assumindo no contexto das
Nações civilizadas, pqis, "cedo, muito cedo, percebe
ram os homens que não bastam as 'Declarações'...
Também compreenderam os homens que a garantia
maior dos direitos viria mediante a atuação do Judi
ciário, com a criação de medidas judiciais".

Em seguida, ao fazer enfática louvação da nos
sa Carta Constitucional, S.Exa. sintetiza, de forma
magistral, seus avanços mais significativos, subli
nhando que a Constituição de 1988, a mais democrá
tica das Constituições que tivemos, isto compreen
deu, pelo que deu considerável relevância ao Judiciá
rio, à advocacia e ao Ministério Público. Estes dois úl·
timos são parte ativa do Judiciário, o Judiciário que,
segundo o jujz Hugo Black, da Suprema Corte nor
te-americana, deve constituir-se em fortaleza, resis
tente a quaisquer tempestad,es, como abrigo para
aqueles que, de outro modo, sofreriam por serem de
samparados, fracos ou miseráveis, ou, ainda, por se
rem vítimas do preconceito ou da exaltação pública.

A jurisdição constitucional foi ampliada, tanto a
jurisdição constitucional propriamente dita - controle
da constitucionalidade - quanto a jurisdição constitu
cional das liberdades. No que toca à primeira, ampli
ou-se o controle concentrado, em abstrato, da compe
tência do 8upl'emo Tribunal Federal. E relativamente
à segunda, ampliaram-se os remédios constituciona
is, com a criação do mandado de segurança coletivo,
do habeas data e do mandado de injunção. Deu-se
maior amplitude à ação popular, estabelecendo-se
que protegerá ela tanto o patrimônio público material, o
meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, quan-

to a moralidade administrativa. Todavia, a jurisdição
constitucional, nos seus dois campos, e o controle da
administração dependem, para se tomarem realidades,
da vontade da magistratura e, sobretudo, da ação dos
advogados e dos membros do Ministério Público.

E tudo isso foi idealizado pelo Constituinte em
favor da sociedade.

Um Poder Judiciário independente, forte e ágil é
a maior garantia de que a vontade do Constituinte
será concretizada.

Isto posto, o Ministro Carlos Velloso exorta os
magistrados, os advogados e os membros do Ministé
rio Público a que permaneçam vigilantes. Especial
mente no tocante à reforma do Judiciário. Após reco
nhecer que "reformá-lo é preciso", S.Exa., com funda
mentadas razões, faz uma indagação que esta Casa
precisa urgentemente aprofundar: "A reforma que
está sendo promovida pelo Congresso Nacional aten
de aos interesses da Justiça, atende aos interesses
do povo?"

Sr. Presidente, é extremamente justa a preocu
pação do eminente Presidente do Supremo Tribunal
Federal, ao se reportar aos riscos que toda a Nação
está correndo de perder a "oportunidade de fazer a
reforma de que o Judiciário necessita. A sociedade
brasileira deseja uma justiça ágil, eficaz, barata, pró
xima do povo. Isso será conseguido, sustentamos,
com uma reforma processual séria, que simplifique o
processo, eliminando-lhe o formalismo excessivo e
racionalizando o sistema de recursos processuais".

Após se reportar às várias sugestões apresen
tadas pela magistratura nacional à reforma do Judi
ciário, S.Exa., investido da majestade própria do exer
cício do cargo de Presidente de nossa Suprema Cor
te, diz, com singular propriedade:

Se, de outro lado, conferiu a Constitui
I~ão especial dignidade à jurisdição das li
berdades, certo é que, nesta área, a nossa
vigilância deve redobrar-se. É que da "elite"
reacionária e de "caçadores de bruxas",
Gom serviçais desqualificados, temos sofri
do, jUizes, advogados, membros do Ministé
rrio Público, críticas e agressões descabidas,
injustas, cruéis.

Nessa altura do seu brilhante discurso, Sr. Pre
sidente, S.Exa. referia-se, naturalmente, à descabida
e inaceitável tentativa, feita nesta Casa por um policial
desquéllificado, equivocadamente amparado por um
membro deste Parlamento, de tisnar a honra de um
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homem verdadeiramente de bem como o Ministro
Carlos Velloso.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de congratu
lar-me com o IAB pela excelência da iniciativa de
prestar justa e merecida homenagem ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Mário
da Silva Velloso, quando, o que há de mais expressivo
nos meios jurídicos de nosso País, pôde louvar sua
cultura, sua inteligência, sua escrupulosa e inatacável
correção de magistrado.

Muito obrigado.
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncía o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no dia 15 de fevereiro último, numa concorrida
festa no Concert Hall, casa de espetáculos de São
José dos Campos, deu-se o lançamento oficial da re
vista Via Vale, uma publicação da Editora Versátil e
RRP Assessoria de Comunicarão e Publicações.

Trata-se de uma moderna revista, de composi
ção gráfica e editorial dentro do conceito do que há de
mais atual nesse segmento do setor de comunicação,
com uma impressão em cores de altíssimo nível. Tra
ta-se, portanto, de um novo órgão de imprensa à altu
ra do desenvolvimento cultural, intelectual, econômi
co e social do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Manti
queira, região à qual a Via Vale se destina, sob a égi
de do seu lema, "O caminho da informação".

Registramos, da tribuna da Câmara Federal, o
nascimento dessa nova publicação, desejando-lhe
sucesso e longa vida, ocupando seu merecido lugar
na mídia vale-paraibana.

Trata-se, indubitavelmente, de um projeto arro
jado que, como diz seu editor, Marcelo Pimentel, no
editorial da edição de nQ 5, tem como principal meta
"estar na vanguarda, colocando o Vale do Paraíba na
rota de um jornalismo inovador e comprometido com
a região".

Portanto, ao fazermos esse registro, gostaría
mos de nos congratular com seus diretores: Osman
Alves Cordeiro, presidente; Marcelo Pimentel, vi
ce-presidente; e Ricardo Pimentel, diretor executivo;
assim como os integrantes do seu departamento de
administração: Vagner Ladislau, controller; João Mar
celo Morais, jurídico; Eugênio Planchez, marketing;
Vagner Ladislau e Eugênio Planchez, distribuição.

Cumprimentamos especialmente os componen
tes da área de redação da Via Vale, Marcelo Pimentel
e Solange Moraes, editores; Jussi Ramos, chefe de
redação; repórteres Flávia Moura, de Taubaté, Vera
Lufza Dias e Antonio Bibiano, de São José dos Cam
pos, Michelle Sampaio, de Guaratinguetá, e Elaine

Pinto, do Litoral Norte. Destacamos ainda os profissio
nais que atuam no departamento fotográfico: Luciana
Valadares e Ricardo Pimentel, diagramação; Luiz Car
los da Silva, publicidade; Ricardo Pimentel, Cláudio
Nogueira e Eugênio Planchez, articulistas; Pedro Pau
lo Teixeira Pinto, Luiz Paulo Costa, Leila Lúcia de Oli
veira Pinto e Osman Alves Cordeiro, revisão; Jussi Ra
mos, colaborador; Luiz Fernando Madona, ilustração;
Luciano Coca, fotos; e Cleusa Pires de Andrade, arti
gos; Conselho Editorial: Osman Alves Cordeiro, Mar
celo Pimentel, Ricardo Pimentel, Eugênio Planchez,
Vagner Ladislau, Solange Moraes e Jussi Ramos.

A edição nS! 5, do mês de janeiro, Sras. e Srs. De
putados, dá bem uma demonstração do arrojado per
fil editorial da revista Via Vale, trazendo uma reporta
gem de capa exclusiva, mostrando que a Petrobras
explora o mar do Litoral Norte à procura de petróleo,
com um navio-sonda, a 120 milhas da costa de São
Sebastião.

Outras matérias jornalísticas de interesse:
"Aprovada finalmente a internacionalização do aero
porto de São José dos Campos, que poderá entrar na
rota internacional de cargas, garantindo uma ferra
menta importante para o crescimento das operações
do comércio exterior"; "As escolas do Vale do Paraíba
adaptam-se às exigências da globalização e à nova
realidade", e uma longa entrevista com a arquiteta Ju
ana Blanca, secretária da Educação e esposa do Pre
feito de São José dos Campos, Emanuel Fernandes.
Polêmica sobre a possível instalação de uma usina
termoelétrica na cidade de Santa Isabel, o que vem
sendo contestado pelas entidades ambientalistas.

A comunicação, livre e democrática, é vital para
termos uma sociedade mais justa e mais consciente.
Papel que a revista Via Vale está cumprindo com ex
trema competência, já nas suas primeiras edições,
motivo pelo qual, através desse pronunciamento, Sr.
Presidente, queremos cumprimentar a todos seus di
retores, jornalistas, colaboradores, anunciantes e lei
tores. Com a Via Vale, ganha toda a nossa região va
Ie-paraibana.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Wilson Santos.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, jovem De
putado Marçal Filho, Sras. e Srs. Deputados, docu
mentos e notícias referentes à Ferronorte têm deixa
do a população cuiabana preocupada e angustiada.
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A Ferronorte foi e é o sonho de um dos mais no
bres filhos daquela terra: Vicente Emílio Vuolo, que,
em meados da década de 70, apresentou proposta
que se transformou em lei, definindo o traçado da fer
rovia de São Paulo a Cuiabá, que de lá rumava para
os Estados do Pará e Rondônia. O jovem Deputado
Federal Vicente Vuolo sabia que o oeste brasileiro ti
nha um destino a cumprir e que o ocidente brasileiro
possuía aptidão para se transformar em celeiro do
Brasil e, oxalá, do mundo.

Recentemente, a Ferronorte solicitou ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, alteração no traçado original e
legal do trecho entre Rondonópolis e Cuiabá. E essa
alteração, colegas Deputados, tem preocupado sobre
maneira o povo cuiabano e toda a baixada cuiabana,
porque essa medida implica profundas conseqüências
e exclui Cuiabá desse trecho. Justamente Cuiabá, a
mãe de toda essa luta, de toda essa batalha.

Cidade tricentenária, Cuiabá seria contemplada
com a chegada dos trilhos, no início do século, pelo
Programa Nacional Ferroviário. O desenvolvimento
econômico do sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso
do Sul, porém, redefiniu o traçado. E Cuiabá, desde
aquela época, Deputado João Grandão, deixou de re
ceber esse importante modal de transporte. Agora,
quando a ferrovia rasga o leste e o sul ma
to-grossense e já atinge o território mato-grossense
no município de Alto Taquari, Sr. Presidente, somos
surpreendidos por essa desagradável notícia de que
a Ferronorte deu entrada, junto ao Ibama, a uma pro
posta de novo traçado dos trilhos. Esse novo traçado
precisa ser muito bem explicado.

A primeira conseqüência, Sr. Presidente, será o
brutal encarecimento dessa obra. O quilômetro de fer
rovia, que no Mato Grosso do Sul custou 300 mil dóla
res, chegará a 500 mil dólares em nossa região, atin .
gindo, em alguns pontos, 600 mil dólares. E esse novo
traçado aumenta em mais de duzentos quilômetros a
ligação de Rondonópolis a Cuiabá. Para os que não
sabem, ressalto que a distância entre Rondonópolis e
Cuiabá, por rodovia, é de 210 quilômetros.

O traçado original da Lei Federal Vicente VuolC'
é semelhante ao da rodovia, ou seja, margeia a rodo
via pelo seu lado esquerdo, uma obra enxuta, em que
se gasta o que se deve gastar. Pela nova proposta da
Ferronorte, porém, para sair de Rondonópolis e atin
gir Cuiabá serão nec,essários aproximadamente qua
trocentos quilômetrO,s, de trilhos, e a obra será encare
cida elT,l~rpais de 1Oo;milhões qe dólares.

No momento em que a Ferronorte encontra difi
culdades em captar recursos e tem limitações nessa
obra, um aumento de mais de 100 milhões de dólares
leva-nos a uma dúvida que sempre rodeou a cabeça
da população cuiabana: será que a ferrovia um dia vai
ser realidade para nossa gente? Será que um dia a
Capital de Mato Grosso, que foi o esteio da ocupação
portuguesa e da ocupação brasileira no ocidente des
te País, que garantiu o Tratado de Madri, que derru
bou o Tratado de Tordesilhas, garantiu a imensidão
territorial do Brasil e abriga um povo que teima em
continuar acreditando naquela região, verá essa fer
rovia?

Por isso, Sr. Presidente e colegas Deputados,
quero trazer nesta tarde não a angústia deste repre
sentante do povo mato-grossense, mas de todo o
povo cuiabano, do mato-grossense, que vê na altera
ção desse tratado uma ameaça concreta à chegada
da ferrovia à Capital do meu estado.

Como se não bastasse, a Ferronorte alega que
a Procuradoria-Geral da República determinou a mu
dança do seu traçado, tendo em vista a existência de
uma aldeia indígena da nação Bororo a apenas um
quilômetro de distância do lugar. Resolveram então
fazer novo traçado - coisa muito simples - contornan
do-a e retomando o traçado original rumo a Cuiabá.
Era uma questão de engenharia facilmente compre
ensível e de tranqüila solução.

Sr. Presidente, as obras encontram-se paralisa
das em Alto Taquari desde o final de setembro de
1999, porque a Ferronorte solicitou à Sudam os in
centivos fiscais necessários para sua continuação e
os está a.guardando. Finalmente, no último CondeI da
Sudam, realizado na primeira quinzena de dezembro
em São Luís, Maranhão, ela aprovou a liberação de
200 milhões de reais para que a Ferronorte pudesse
continuar as obras até Rondonópolis.

Aproveito este momento para pedir ao Presi
dente da República, ao Ministro dos Transportes e ao
novo Superintendente da Sudam a liberação dos re
cursos para que a Ferronorte possa reiniciar as obras
do Alto Taquari até o município de Rondonópolis. É
fundamental a liberação dos recursos para que a Fer
ronorte continue a tocar tão importante obra, que com
certeza irá construir um cenário mais competitivo
para a pl'Odução mato-grossense.

Ouço, com prazer, o Deputado Jovair Arantes.

O Sr. Jovair Arantes - Nobre Deputado, estou
ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exa. em
defesa do seu estado - aliás, desde que chegou a
esta Casa, sempre o tem feito com muita propriedade
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e sinceridade. Sem dúvida alguma, as ferrovias são a
prioridade número deste País. As autoridades deveri
am concentrar-se mais nesse tema. Tanto em Goiás
quanto na sua querida Cuiabá, temos como meta
principal a implantação de ferrovias para o desenvol
vimento da nossa produção. Sendo esse tipo de
transporte mais barato, haveria maior competitivida
de internacional. Nossos estados são centrais, por
isso ficam mais prejudicados em termos de escoa
mento de produção. Cuiabá, quando solicitada, deu
sustentação ao Tratado de Madri, importante vitória
para o povo brasileiro na época. A Ferrovia Norte-Sul
e, no nosso caso, a Ferrovia do Norte são obras da
mais alta importância. As autoridades precisam en
tender isso. Foram liberados neste ano para a Ferro
via Norte-Sul somente 40 milhões de reais, quase
nada. O sudoeste goiano é o quinto maior produtor de
grãos do Brasil. Por isso, o Estado de Goiás está plei
teando um ramal da Ferronorte para escoar sua pro
dução. Nobre Deputado, parabenizo-o pelo pronunci
amento. As autoridades deste País devem dar maior
atenção às ferrovias.

O SR. WILSON SANTOS - Obrigado, Deputado
Jovair Arantes. Incorporo com muita honra o aparte
de V. Exa. ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, infelizmente o modelo de trans
porte de cargas implantado no Brasil foi equivocado.
Os países desenvolvidos construíram seu modelo de
transporte de cargas baseado em dois modais: o fer
roviário e o aquaviário. O nosso, baseado em rodovia,
é o mais caro, porque utiliza diesel e gasolina; com
isso, o preço do produto fica mais alto.

Nós. jovens Parlamentares, temos o dever de
trabalhar pela construção de um novo modelo de
transporte, mais inteligente, racional e barato. Temos
de diminuir o Custo Brasil. Insistimos em falar da Fer
ronorte, porque ela é decisiva para os interesses eco
nômicos e financeiros de todo o País.

Sr. Presidente, sugiro à Diretoria da Ferronorte
que instale definitivamente sua sede em Cuiabá,
onde existe apenas um escritório de representação.
Para que as empresas tenham acesso aos incentivos
fiscais da Sudam, são obrigadas por lei a estar sedia
das em algum município da Amazônia. Possuímos
um escritório de representação. mas isso não é sufici
ente. Queremos que a Ferronorte transfira de São Pa
ulo para Cuiabá a sede definitiva da empresa. A Ama
zônia conta apenas com a Sudam, mas nosso estado
possui outros incentivos fiscais. Os 200 milhões de re
ais que as bancadas de Mato Grosso, do Amazonas,
de Rondônia e do Pará têm lutado para liberar perten-

cem à Amazônia. Nada mais justo do que termos a
Ferronorte instalada definitivamente em Cuiabá.

Sr. Presidente, gostaria também de falar sobre a
privatização do setor de saneamento básico. As tele
comunicações do País foram vendidas, e pessoal
mente não tenho visto muita melhora no seu serviço.
A Companhia de Eletricidade de Pernambuco foi ven
dida por último porque o ex-Governador Miguel Arra
es, bravamente, resistiu o quanto pôde. Parece-nos
que quase todos os estados já venderam suas centra
is de energia. Minas Gerais ainda resiste. Fala-se
agora em privatizar o setor de saneamento básico.
Enquanto no século XX a disputa foi pelo petróleo, no
século XXI vai ser pela água doce. O Brasil possui
aproximadamente 12% da água doce do mundo - um
extraordinário potencial. De cada três guerras do sé
culo XXI, duas serão pela disputa de água doce.

Empresas francesas, norte-americanas e italia
nas têm-se interessado diuturnamente pelo processo
de privatização e têm visitado meu estado, onde há si
nalização de privatização dessa área.

Água é vida, não é objeto de luxúria que pode
ser dispensado. Nem o mais pobrezinho dos cidadãos
vive sem ela.

Essa onda de privatização do setor de sanea
mento básico brasileiro precisa ser freada. O Prefeito
de minha cidade já conseguiu aprovar na Câmara mu
nicipallei que autoriza a privatização dos serviços de
água e saneamento básico por trinta anos. Temos fei
to uma campanha cívica nas ruas de Cuiabá contra a
proposta do Prefeito daquela cidade, que deseja ven
der a grupos estrangeiros o sistema de água e sanea
mento básico.

No meu estado, as Centrais Elétricas Ma
to-Grossenses foram privatizadas. O preço da tarifa
de energia explodiu. O governo estadual implantou o
ICMS mais caro do Brasil, possivelmente do planeta.
Em Mato Grosso, paga-se 42,86% de ICMS sobre
energia elétrica. Nenhum estado do Brasil paga essa
alíquota. Vou repetir: 42,86% é o ICMS da energia elé
trica em Mato Grosso. Essa mesma alíquota é cobrada
sobre o impulso telefônico. É um absurdo! Em função
disso, empresas estão deixando o meu estado.

Isso é conseqüência do p:'ocesso de privatiza
ção do setor de energia. E o mesmo pode acontecar
com a água, não só em Cuiabá, no Mato Grosso, mas
no Brasil.

Alguns empresários não estão preocupados em
promover a parte social. São poucos os que têm esse
sentimento, que têm a compreensão da sociedade
em seu sentido macro, do seu papel cívico e como ser
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humano. A maioria visa apenas ao lucro e, para tanto,
arranca o couro do lombo do povo.

No meu estado, como disse, estamos vivendo o
drama da privatização do setor energético, que fez ex
plodir a tarifa de energia. Agora, o Prefeito da Capital
do estado, Cuiabá, anuncia ao mundo que vai privati
zar por trinta anos os serviços de água e saneamento
básico.

Ouço, com prazer, o aparte do valoroso Deputa
do Severino Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado, é
muito gratificante para um homem quase setuagená
rio ouvir uma juventude como V. Exa., preocupado
com problemas que realmente estão modificando a
vida do brasileiro. Sou daqueles que defenderam a
abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro,
para que aqui viesse criar novas condições de traba
lho e emprego para o povo. Agora, destruir o que te
mos, um patrimônio nosso - e isso não é nenhum xe
nofobismo -, como o Banco do Estado de São Paulo,
o BANESPA, que se tornará uma empresa entregue a
multinacionais, ao capital alienígena, que vem aqui
para explorar o nosso povo? Com a privatização do
Banespa como a querem fazer, ficaremos com 49,5%
do serviço bancário entregue às multinacionais. Seja
saneamento, seja eletricidade, o que estamos sentin
do é que pontos principais da nossa economia estão
sendo entregues ao capital estrangeiro, que não tem
pátria, que só se incomoda com o lucro. Quero ver es
sas empresas de energia elétrica entrarem na zona
rural, que é deficitária, que precisa da presença do
Poder Público! Sinto no pronunciamento de V. Exa.
uma nova aurora. Uma nova esperança surge nesta
Casa quando jovens vêm ensinar àqueles que já pas
saram dos 60 anos. Agradeço a V. Exa. as lições que
me dá com esse pronunciamento, repleto de vibração
e patriotismo. Parabéns, Deputado Wilson Santos!
Não foi à toa que Mato Grosso o mandou a esta Casa.

O SR. WII,..SON SANTOS - Muito obrigado, De
putado Severino Cavalcanti.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Geovan
Freitas.

O Sr. Geovan Freitas - Nobre Deputado Wilson
Santos, gostaria de parabenizá-lo pelo pronuncia
mento, que de maneira fundamental o credencia a fu
turamente administrar a sua grande Cuiabá. Imagino
que seja um sonho do seu povo tê-lo à frente da admi
nistração daquela cidade, pela sua capacidade em
defesa paquela gente. Em seu pronunciamento, V.
Exa. defl3nde espe~ialmente uma alternativa mais
econôrni~a e viável para a questão das ferrovias. E é o

'" - '",'

que realmente é bom para o Brasil. Nós, de Goiás, so
nhamos com isso; nós, do sudoeste goiano, espera
mos que aquela região, cujo forte é a produção agrí
cola, possa minimizar os custos de produção e trans
porte, convivendo, num futuro bem próximo, com fer
rovias. Acrescento meu apoio às empresas particula
res e ao Governo, para que incentive e invista no
transporte ferroviário. Num segundo momento, V.
Exa. abrange assunto extremamente sério e impor
tante para o Brasil e para o mundo: a questão das
águas, da infra-estrutura e do saneamento básico.
Quero apenas citar o exemplo da minha cidade, Jataí,
da qual fui Vereador por dois mandatos. Lá, coman
dei uma campanha pela municipalização dos serviços
de água e esgoto; acabei, sob a forma de lei munici
pal, com a cobrança de esgoto, irregular, ilegal e in
constitucional, e fiz com que a renovação do contrato
com a concessionária goiana Saneago, que costuma
acontecer a cada vinte ou trinta anos, fosse realizada
a cada dez anos, depois de ter sido feito um grande
investimento naquela cidade, inclusive com usina de
tratamento. Explorar os serviços de água e esgoto é
como ter uma galinha de ovos de ouro. Arrecadam-se
recursos junto à população, mas, infelizmente, o ser
viço básico de água e esgoto não é oferecido a con
tento para a maioria da população. Sabemos que a
m_aioria das cidades brasileiras não tem esgoto, para
nao falar daquelas que convivem sem água tratada.
V. Exa. faz um belíssimo discurso, aborda assunto
extremamente importante, com o qual devemos bater
de frente. Os municípios são os verdadeiros respon
sáveis pelo fornecimento de água a seus munícipes e
pela implantação de redes de esgoto. Logicamente,
devem fazer investimentos nesse sentido e não enri
quecer empresas estaduais ou da iniciativa privada
com ess,e sagrado benefício, direito da população.
Meus parabéns! Muito obrigado.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, agra
deço ao Deputado Severino Cavalcanti, de Pernam
buco, e ao Deputado Geovan Freitas, de Goiás, tão
importantes apartes.

Ao encerrar este pronunciamento, gostaria de
reiterar dois temas importantes para o meu estado: a
chegada definitiva da Ferronorte a Cuiabá e a onda
de privatizações que ronda os serviços essenciais à
sociedade, ao povo brasileiro, como é o serviço de sa
neamento básico.

Agradeço aos colegas que me apartearam e di
go-lhes que não nos calaremos diante da tentativa do
Prefeito da Capital de Mato Grosso de privatizar os
serviços essenciais. O Prefeito de Cuiabá deveria
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manter a municipalização dos serviços, combater as
perdas, que chegam a 58% - de cada cem litros de
água retirados dos rios de Cuiabá, 58 perdem-se an
tes de chegarem às torneiras do consumidor-, e qua
lificar os técnicos daquela agência municipal, em vez
de entregar a "galinha dos ovos de ouro" a um setor
empresarial que não tem qualquer sensibilidade pelo
social e que, cCJm certeza, encarecerá as tarifas, mas
não melhorará os serviços. É isso o que tem aconteci
do na maioria das vezes com o processo de privatiza
ção que ocorre no País nesta última década.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo a tribuna desta Casa para trazer ao
debate a situação enfrentada pelos pequenos produ
tores rurais do nosso País em relação aos problemas
que enfrentam na obtenção de créditos, incentivo à
produção, preço mínimo e outras garantias que lhes
possam permitir uma vida digna.

Quero destacar aqui o artigo intitulado "O
Empobrecimento da Agricultura Brasileira", de autoria
dos pesquisadores Eliseu Alves, Mauro Lopes e Elí
sio Contini, publicado na Revista de Política Agríco
la, do Ministério da Agricultura, nº 3/99. Esta análise
da realidade vivida da agricultura brasileira, além da
qualidade técnica, torna-se ainda mais importante
por ter sido elaborada por técnicos vinculados ou re
conhecidamente com bom trânsito dentro do Gover
no. Pela primeira vez, pessoas com ligação ou grande
afinidade política e ideológica com o atual Governo di
vulgam dados e conclusões que indicam o processo
dantesco de empobrecimento da agricultura brasilei
ra. Nesse artigo, os técnicos dizem e mostram em nú
meros e estatísticas o que o PT e os partidos de opo
sição vêm dizendo há vários anos: que as políticas
públicas para o setor agrícola estão inviabilizando a
permanência digna do homem no campo.

É chocante constatar em números o que vemos
no dia-a-dia no contato que temos com os trabalhado
res rurais em nossos estados. O prognóstico dos au
tores antevê, para curto e médio prazos, realidade de
completa miséria para milhões de pequenos produto
res e trabalhadores rurais do País. Além da total invia
bilidade econômica prevista para a agricultura familiar
e o abandono do campo por milhões de trabalhado
res, os autores não apontam alternativas de sobrevi
vência para essa população, mesmo porque estão
convencidos de ser essa tendência produto natural do

avanço da consolidação, no Brasil, da suposta "agri
cultura científica" - entre aspas. Na visão neoliberal, a
agricultura científica é aquela em que um pequeno
número de agricultores altamente técnico e com re
cursos suprirá os mercados interno e externo.

No entendimento dos tecnocratas do Governo, a
agricultura brasileira encontra-se em fase de transi
ção para a chamada agricultura científica, com a tec
nologia mecânica substituindo o trabalho assalariado,
num primeiro momento, e, depois, liberando os mem
bros das famílias para os mercados das cidades. As
estatísticas já apontam o decréscimo acentuado e
contínuo do pessoal ocupado na agricultura, mostran
do um País fortemente urbanizado, com regiões
como Centro-Oeste, Sudeste e Sul ostentando índi
ces de urbanização próximos ou superiores aos dos
Estados Unidos.

De fato, há alguns anos entramos na fase de ex
tinção de estabelecimentos agrícolas no Brasil. De
acordo com o Censo 1995/96, houve uma redução,
em dez anos, de quase 1 milhão no número de esta
belecimentos.

A permanência do homem no campo está se
tornando inviável pela combinação de vários fatores,
como: o envelhecimento do responsável pelo estabe
lecimento e a preferência dos filhos por morar na cida
de; a renda bruta por pessoa ocupada nas proprieda
des menores não alcançar um salário mínimo; o baixo
índice de mecanização agrícola inviabilizando a com
petição do produto no mercado e exigindo da
mão-de-obra um esforço insuportável; a falta de uma
política de crédito que beneficie os pequenos; o baixo
grau de instrução, especialmente dos beneficiários da
reforma agrária, na sua maioria, com um ano ou me
nos de escola rural de péssima qualidade.

Há, portanto, em todas as regiões brasileiras,
importantes tendências de esvaziamento populacio
nal das áreas rurais do País, sendo que, em 1996, a
população urbana do Brasil já correspondia a quase
80% da população total.

Com os índices que mostram o forte processo
migratório rural, combinados com a redução do nú
mero de estabelecimentos agrícolas, os autores con
cluem que na origem desse processo encontra-se a
baixa rentabilidade da nossa agricultura. Essa conclu
são é reforçada pelos dados do Censo Agropecuário
1995/96 e de pesquisa realizada pela Fundação Ge
túlio Vargas, revelando que:

1 - Em qualquer região do País, a atividade agrí
cola praticada nos estabelecimentos com áreas inferi
ores a 50 hectares oferece remuneração menor que
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um salário mínimo. Isso significa que 81 % das propri
edades rurais estão nessa situação;

2 - Na região Norte, os membros das famílias
de propriedades abaixo de mil hectares não conse
guem renda de um salário mínimo per capita;

3 - No Nordeste, encontram-se na mesma situa
ção as propriedades de até 200 hectares. Existem no
Nordeste 2 milhões e 300 mil estabelecimentos. Des
ses, 94,2% representam área menor que 100 hectares.

Com base na pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas, os técnicos autores do artigo procuraram es
timular os estabelecimentos com chances de sobrevi
vência. Consideram que, para terem estabilidade a
longo prazo, a renda líquida dos estabelecimentos deve
ser superior a dois salários mínimos. A conclusão a que
cilegaram é de que somente entre 20% a 30% dos esta
belecimentos apresentam estabilidade de longo prazo.
Significa que, mantida a tendência, dos 4 milhões e 900
mil estabelecimentos, apenas 980 mil apresentam viabili
dade econômica de longo prazo. Destes, apenas 600 mil
terão chances de sobreviver diante da concorrência de
propriedades com maior grau de mecanização e produti
vidade. Sendo assim, somente na região Sudeste, por
exemplo, deverão desaparecer 1 milhão de estabeleci
mentos nos próximos 10 anos.

Esta é a realidade do setor agrário brasileiro.
Reflete simplesmente o abandono das políticas públi·
cas ao setor. A doutrina neoliberal adotada por este
Governo, que prega o fim do subsídio generalizado,
permite a negociação das dívidas dos grandes, sem
incluir os pequenos produtores. Para os grandes de
vedores, vantagens ainda maiores. Para os peque
nos, aqueles que precisam mais, não tem conversa!

Está claro, nos dados apresentados aqui, que o
dinheiro que o Governo deixa de aplicar na agricultura
para promover a dignidade de milhões de brasileiros,
gasta muitas vezes mais com combate à violência
saúde e infra-estrutura para atender às famílias, que:
obrigadas pela; fome, troc~ram o campo pelas periferi
as das grand&s cidades. E uma lógica perversa e sem
sentido o que se faz com essa gente.

O Sr. João Grandão - Permite-me V. Exa. um
aparte?

O SR. NILSON MOURÃO - Com prazer, nobre
Deputado João Grandão.

O Sr. João Grandão - Nobre Deputado Nilson
Mourão, parabenizo V. Exa. pela escolha do tema
para o debate, pela sua atuação no núcleo agrário do
Partido dos Trabalhadores, o qual temos o prazer de
coordenar, e pela sua insistência em relação a eSSe
assunt~'1 principalmente A..bord~.ndo El. questã.o do pe~

queno produtor. Estivemos reunidos, na semana pas
sada, com os assentados na região de Ponta Porã e
na região de Itaquiraí, precisamenté num assenta
mento chamado Indaiá, e pudemos observar ali, de
forma nua e crua, a realidade que V. Exa. está apon
tando em seu pronunciamento: o descaso do Gover
no Federal quanto aos problemas dos pequenos e
médios produtores, que até hoje não estão com suas
situaçõer3 regularizadas. O Governo cometeu um cri
me contra as pessoas que querem produzir- e penso
que esse seja também o entendimento de V. Exa. -,
especialmente nos assentamentos, quando decidiu
transformar o Procera no Pronaf. V. Exa., além de es
tar com a razão, está num dia inspirado para falar so
bre este assunto. Quero, então, juntamente com ou
tros Deputados do PaI tido dos Trabalhadores - V.
Exa. tem ciência da nossa posição -, deixar registra
da a nossa preocupação, que é também sua, quanto
a essa questão e dizer que a agricultura está numa si
tuação de falência exatamente porque não se tem
uma política agrícola definida, principalmente para os
pequenos e miniprodutores, apesar de evidentemen
te os grandes também não estarem livres dos juros
escorchantes. Portanto, quero parabenizá-lo pela sua
abordagem desse tema, principalmente pelos dados
precisos que traz e pela pesquisa realizada para a
elaboração do pronunciamento. Isso engrandece ain
da mais a sua atuação nessa área, juntamente com o
núcleo agrário, do qual V. Exa. tem sido freqüentador
assíduo. Quero, mais uma vez, dizer que sua preocu
pação é a nossa. Parabéns pelo tema escolhido e
pelo grau de pesquisa desenvolvido para formular
seu raciocínio! Muito obrigado.

O SR. NILSON MOURÃO - Deputado João
Grandão, agradeço a V. Exa. as palavras e as incorpo
ro ao meu pronunciamento.

O Sr. Osvaldo Sobrinho - Concede-me V. Exa.
um aparte?

O SR. NILSON MOURÃO- Com prazer, Deputado.

O ~';r, Osvaldo Sobrinho = É com muita felicida
de que ouço iJ pronunciamento de V. Exa. Indepen
dentermmi.e de Eigla ~ partidária acredito que o tema
não entra neSS'3 aspecto -, o Brasil precisa urgente
me~te de rever sua política fundiária, agrária e agríco
la. E necessário que se pense no homem do campo.
Nesses 500 anos de colonização do Brasil, o homem
do campo continua em estado de miserabilidade, es
cravidão. Faltam-lhe assistência, zelo e respeito por
seus dirp,itos fundamentais. Na verdade, hoje quem
cl)nlu:':'w;~," o rw~io rurClJ brasileiro, principalmente no to
cante ao iiJiniiúndio e (;\Cl microprodutor rural, sabe a
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situação por que estão passando esses trabalhado
res. As leis aqui votadas e as políticas agrícolas do
Governo lamentavelmente não atingem esse homem
que trabalha, que lavra a terra, tendo na sua
mão-de-obra fator principal de produção. Portanto,
parabenizo V. Exa. por tão importante tema que traz a
esta Casa. É necessário que as autoridades de todos
os partidos, independentemente de sigla partidária,
estejam alertas para esse problema crucial. A Lei Áu
rea deu a liberdade ao escravo, mas não houve ne
nhuma outra lei que desse liberdade, vantagens e
condições ao homem que trabalha ainda em regime
de escravidão no interior deste País. Parabéns a V.
Exa. pelo pronunciamento! Na verdade, ele vem ao
encontro das aspirações maiores daqueles que fa
zem a riqueza deste País, que não querem virar fave
lados-, mas que, pela atual política, são obrigados a
sofrer nas periferias das cidades, porque não lhes é
dada nenhuma condição de traoalhar no campo.

O SR. NILSON MOURÃO - Deputado Osvaldo
Sobrinho, agradeço a V. Exa o aparte, que incorporo
com prazer ao meu pronunciamento.

Ouço o Líder da bancada do Partido dos Traba
lhadores, Deputado Aloizio Mercadante.

O Sr. Aloizio Mercadante - Deputado Nilson
Mourão, para não prejudicar a conclusão de seu pro
nunciamento, serei muito breve. Não poderia deixar
de dizer do orgulho da nossa bancada diante de seu
mandato, do compromisso de V. Exa., eu diria, com o
povo do Acre e, sobretudo, com os trabalhadores ru
rais deste País. A sua preocupação com a reforma
agrária, com uma política fundiária que gere justiça
no campo, com o apoio aos pequenos e microprodu
tores agrícolas e com a agricultura de forma geral, ao
longo do ano que acabamos de concluir, tenho certe
za, deixará contribuição inestimável para que possa
mos repensar o papel da agricultura e do desenvolvi
mento agrícola do Brasil. Este País tem imenso poten
cial agrícola, mas não tem sabido utilizá-lo para gerar
emprego, qualidade de vida e, sobretudo, uma socie
dade mais solidária e generosa. Portanto, parabéns
pelo seu pronunciamento e pela maneira como vem
desempenhando seu mandato nesta Casa!

O SR. NILSON MOURÃO - Muito obrigado, De
putado Aloizio Mercadante. Incorporo, com o maior
prazer, seu aparte ao meu pronunciamento.

Prossigo, Sr. Presidente.
No Estado do Acre, o abandono, o desinteresse,

e a incompetência de sucessivos Governos deu ori
gem ao êxodo rural, ao esvaziamento dos seringais,
ao esgotamento do extrativismo e às imensas dificul-

dades hoje presentes nos projetos de assentamento
destinados à reforma agrária. Desde que assumiu,
em 1li de janeiro do ano passado, o GovemadorJorge
Viana está executando políticas públicas capazes de
estancar esse processo.

O Acre é um estado que não tem viabilidade
econômica e social, senão explorando, de modo sus
tentável, a floresta e a agricultura. Em pouco mais de
um ano várias iniciativas foram já tomadas. Com o
subsídio à produção da borracha de R$0,40 por quilo,
somados aos R$0,90 do Governo Federal, o Governo
do estado está resgatando a esperança dos seringue
iros efomentando a continuidade da produção da bor
racha. Para possibilitar o acesso às linhas de crédito
do FNO e do Prodex foi criado um fundo de aval, em
que o Governo é o avalista do pequeno produtor. A
assistência técnica está chegando a milhares de pro
dutores, com mais freqüência e agilidade, por meio da
Secretaria de Assistência Técnica. Armazéns e frigo
rífico da Cageacre estão sendo recuperados, para ga
rantir o armazenamento da produção. Mesmo com
poucos recursos, o escoamento está sendo garanti
do, por meio do trabalho intenso de recuperação de
ramais em todo o estado.

O cooperativismo encontrou no Governo esta
dual um parceiro forte. Por meio de entendimentos
com a Conab, cooperativas e associações passaram
a participar das licitações para a venda de farinha, ar
roz e feijão, obtendo melhor preço, gerando empre
gos e renda. O Governo do Estado do Acre está inici
ando um programa de mecanização de terras degra
dadas, em parceria com as associações de produto
res, que facilita e agiliza o trabalho do campo, tornan
do os produtores mais competitivos no mercado. Pro
jetos de eletrificação rural atingem comunidades que
terão condições de aumentar sua produção.

No Acre, Sr. Presidente, entendemos que o Gover
no é parte fundamental nesse processo de promoção de
justiça social, geração de emprego e renda, melhoria da
qualidade de vida daqueles que os Governos passados
sempre renegaram: pequenos e médios empresários,
produtores rurais, seringueiros, índios e ribeirinhos.
Entendemos que o Governo tem de gastar dinheiro com
programas que permitam ao seringueiro continuar no se
ringal, ao índio, continuar na sua aldeia, e, ao agricultor,
continuar em suas terras. Para isso é necessário levaraté
eles o médico e os medicamentos, a escola e o profes
sor, a estrada e o meio de transporte.

Na década de 70, 80% da população acreana
viviam na floresta e dela retiravam os recursos para
viver. Em 1980, esse índice já havia caído para 60%.
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Hoje, dos 500 mil habitantes do Acre, apenas 35% vi
vem na floresta. E para onde foi toda essa gente? Fo
ram para onde todos vão: para as periferias das cida
des, onde passam fome com uma renda familiar que,
na maioria das vezes, não chega a um salário mínimo.

Dados aferidos depois de um ano de Governo já
indicam a migração das periferias das cidades para a
floresta, de famílias inteiras que estão fazendo o ca
minho de volta. O povo recuperou a confiança no Go
verno, pois sente a presença do Poder Executivo, por
meio dos programas e até da presença física de seus
agentes, pois o Governador, em pessoa, tem percorri
do o estado, dias e dias a cavalo, de barco e a pé, visi
tando seringais, aldeias indígenas e agricultores na
floresta. O projeto de repovoamento, centrado na qua
lidade de vida de seringueiros, índios e ribeirinhos,
está recebendo o nome de "Florestania", que é a qua
lidade de vida na floresta, com cidadania. É, acima de
tudo, o resgate da dignidade, da alegria de viver e so
nhar. Não podemos aceitar a política que obriga mi
lhões de seres humanos a viverem, na zona rural ou
na floresta, em situação de semi-escravidão, e, embo
ra profissionalmente despreparados, são forçados a
migrar para os centros urbanos e ingressar nas filei
ras da marginalidade.

Mais do que nunca, a reforma agrária e uma políti
ca agrícola voltada para a maioria dos produtores rurais
se impõem como condição para democratizar o País, ga
rantir distribuição de renda e construir uma sociedade
fundamentada na Justiça, sem exclusão social. O século
XXI se abre em potencialidades para o nosso País, mas
requer profundas transformações, capazes de gerarem
trabalho digno e remuneração justa, saúde e educação
para todos, participação e cidadania. Assim, nos orgulha
remos do País que estamos construindo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante
do quadro demonstrativo da realidade agrícola brasi
leira, resta perguntar a técnicos, Ministros e ao pró
prio Presidente da República até quando vale a pena
sacrificar uma população inteira em nome da estabili
dade do real, com impostos escorchantes sobre pro
dutos e serviços, falta de uma política de crédito que
atenda ao pequeno produtor e altas taxas de juros
que desencorajam os pequenos a realizarem novos
investimentos que os tornem competitivos.

Nas cidades brasileiras, a capacidade de absor
ver levas de migrantes está ultrapassando os níveis de
tolerância. A mão-de-obra pouco ou nada qualificada
que chega do meio rl;Jral encontra desemprego e falta
de moradia, escola, saneamento e saúde, gerando os
cinturões de violência e marginalidade, características

de um país que perdeu seu rumo em políticas que des
consideram seu povo e sua cultura, importando mode
los e submetendo-se a interesses dos estrangeiros,
que estão aqui de passagem e não têm compromisso
real com nosso povo e com a justiça social.

Sr. Presidente, está na hora de o Governo acordar
para essa realidade e passar a governar para os que
nunca tiveram o Governo a seu lado. Talvez fosse bom os
seus Líderes nestaCasa aconselharem-no a sair dos ga
binetes em Brasnia para ver de perto o verdadeiro Brasil
que resiste e teima em manter a esperança, mesmo de
pois de 500 anos de tanto sofrimento e dor!

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Nilson Mou
rão, o Sr. Marçal Filho, § 2Q do Artigo 18 do
Hegimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Themisto
cles Sampaio, § 2Q do artigo 18 do Regi
mento Interno.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna na tar
de de hoje para discorrer sobre assunto que está na boca
do povo e tomou corpo nas últimas semanas: o reajuste
do salário mínimo, a vigorar a partir de 1º de maio.

O debate está nas ruas e o Governo já se ren
deu a esse fato iniciando os estudos, análisEis, reu
niões e diálogos que o levarão à decisão final.

O Governo encontra-se sob a pressão da opinião
pública e da mídia por um novo salário mínimo e, com as
primeiras declarações de seus membros, passou a ima
gem ruim de que simplesmente não aceita esse aumento.

Registro, Sr. Presidente, minha opinião eminha po
sição parlamentar favorável à correção do valor do salá
rio mínimo; 1efendo um aumento superior aos índices
oficiais de inflação medidos nos últimos doze meses - de
8,9% para o consumidor-, uma vez que temos presenci
ado no dia-a-dia um impacto muito maior desses reajus
tes de preços sobre as despesas mensais de uma família
do que o mostrado pelos números oficiais.

Tornou-se premente um aumento que recupere,
pelo menos em parte, o poder de compra do trabalha
dor brasileiro, sem que afete a estabilidade da moeda.

, Não vou aqui, Sr. Presidente, ater-me a valores
monetários, mas sim à necessidade de uma elevação
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acima dos 7% projetados e sinalizados inicialmente
pelo Orçamento da União para este ano, para recom
por os salários reduzidos, principalmente nos últimos
dois anos, pela crise econômica.

PesquiSa realizada em seis regiões metropolitanas
do Brasil e divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) revelou o que todos já pre
senciávamos: os trabalhadores brasileiros ficaram ainda
mais pobres na década de 90, com uma queda de 8% do
seu rendimento médio real nos últimos dez anos, dl9s
contada a inflação. Apenas no ano passado, Sr. Presi
dente, a queda foi de 5,5%, em relação a 1998.

E não podemos debitar essa queda da renda do
trabalhador apenas ao crescimento do desemprego.
Reconheço que o desemprego coloca o trabalhador
com um baixo poder de barganha junto aos empresá
rios, mas os baixos valores do salário mínimo pratica
dos nos últimos anos, que servem de referência para
a'eontratação de funcionários em quase todo o Brasil,
principalmente na agropecuária e nas pequenas e
médias cidades, são os grandes responsáveis pelo
cruel empobrecimento danossa classe trabalhadora.

São mais de 2 milhões de pessoas no setor for
mai, outros mais de 10 milhões no mercado informal e
12 2 milhões de aposentados brasileiros que ganham
um salário mínimo por mês, segundo estudos do
IPEA, totalizando mais de 24,2 milhões de trabalha
dores, o que corresponde a mais de um terço de nos
sa população economicamente ativa (em torno de
69,9 milhões de pessoas).

Sr. Presidente, o crescimento, mesmo que leve,
do nosso Produto Interno Bruto no ano passado, de
0,8%, em contraste com a queda de 5,5% na renda
média dos trabalhadores, desnuda a transferência de
parte dos salários dos empregados para os lucros
das empresas, para a especulação imobiliária e até
para a compra de títulos públicos.

E tudo isso, Sras. e Srs. Deputados, em um mo
mento que nos vemos altamente constrangidos por
um abono salarial de auxílio-moradia de até
R$3.000,OO concedidos para os juízes federais e do
Trabalho, numa imoralidade que afronta os assalaria
dos de todo o Brasil.

O trabalhador braçal, a balconista, a diarista, o
camelô, o vigilante, o vaqueiro, o peão da fazenda,
enfim, os brasileiros que fazem c nosso Brasil com
seu suor e seu trabalho não compreendem o signifi
cado de equivalência salarial entre o Judiciário e o Le
gislativo. Muito menos entendem o que é decisão judi
cial de caráter provisório ou tutela antecipada, menos
ainda o que é julgamento de liminar contra medida

provisória. O que ele entende e sente é que tem de le
vantar cedo, trabalhar o dia todo, faça solou faça chu
va, para, no final do mês, receber R$136,00 para o
sustento seu e de sua família. O que vivencia, Sr. Pre
sidente, é sobrar mês e faltar salário, cada vez que
precisa fazer as compras de mercearia ou pagar as
tarifas públicas de água e luz.

Como, Sr. Presidente, falar em auxílio-moradia
de R$3.000,OO para quem sobrevive com R$136,OO
por mês e não tem casa própria para abrigar sua famí
lia? Como, Sr . Presidente, justificar essa concessão
para os cerca de 1,2 milhão de servidores públicos fe
derais que estão sem aumento salarial desde 1994,
excetuando-se 14 privilegiadas categorias do serviço
público federal que conseguiram aumento, como os
advogados da União, os assistentes jurídicos da
Advocacia Geral da União, os orientadores de proje
tos de assentamentos, os defensores públicos e os
procuradores do Tribunal Marítimo?

Sr. Presidente, apesar de criado nos distantes
idos de 1940, mais precisamente em 111 de maio de
1940, durante o Governo do Presidente Getúlio Var
gas, o salário mínimo ainda tem vital importância na
economia brasileira e ainda hoje afeta o dia-a-dia
de milhões de famílias de trabalhadores brasileiros.

Em 1940 o mínimo era de 240.000 réis. Em
1943 correspondia a US$ 15,28. Depois vieram os va
lores em cruzeiros, cruzeiros novos, novos cruzeiros,
com muitos zeros, e com zeros cortados quando os
dígitos batiam em seis, com abono e sem abono, e até
mesmo em URV, quando da implantação do Real em
1994, correspondendo à época a R$64,79.

Desde maio de 1998 o mínimo está em
R$136,00.

E a partir de maio de 2000?

Não vou sugerir nem "chutar" números, Sr. Pre
sidente. Vou apenas apelar ao Governo Federal para
que se faça justiça ao trabalhador brasileiro.

Que seja concedido, Sr. Presidente, o maior au
mento de salário mínimo possível!

E que este aumento seja também estendido aos
aposentados que ganham mais do que o mínimo,
como ocorreu em 1995, quando o percentual foi o
mesmo para quem ganha um salário mínimo de be
nefício e quem recebe valor maior do que o míninlo.

A globalização exige fantástico progresso tec
nológico.

O capitalismo exige uma informação intensiva, a
horizontalização produtiva e demanda reduzida no
mercado de trabalho.
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Do trabalhador exige-se flexibilidade, criativi
dade, engajamento e capacidade.

E o trabalhador? E os subempregados? E os
aposentados e pensionistas do setor privado?

Eles estão a exigir apenas o direito à dignida
de, à alimentação, à moradia e a outras condições
mínimas de sobrevivência para seus familiares. Não
desejam nem mesmo uma qualidade melhor do em
prego e das relações do trabalho. Muito menos es
tão preocupados com reforma tributária, reforma fis
cal, reforma pol ítica ou reforma social. Não estão
preocupados com serviços pessoais de beleza, de
estética, tampouco freqüentam restaurantes e cine
mas. Sonham apenas com um salário mínimo que
assegure a sua subsistência e a de seus filhos, e a
sua fuga da miséria, da fome e da violência que co
locam o Brasil como o campeão mundial da desi
gualdade social.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
pedir a V.Exa. que se registre nos Anais da Casa re
querimento que foi enviado ao Poder Executivo suge
rindo medidas visando à redução de distorções na co
mercialização de produtos agrícolas para o mercado
doméstico.

Era o que tinha a dizer.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

REQUERIMENTO Nº ,D1:2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer o envio aQ Poder Executivo
da Indicação anexa, em que são sugeri
das medidas visando à rdução de distor
ções na comercialização de produtos
agrícolas para o mercado doméstico

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 113, inciso I e § 1g do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V.Exa. seja encaminhada ao Senhor Mi
nistro da Agriculura e do Abastecimento a Indica
ção em anexo, em que se propõem medidas desti
nadas a reduzir distorções no processo de comer
cialização de produtos agrícolas destinados ao
mercado interno.

Sala das SessÕes, 29 de' fevereir~de 2000. 
Deputado Marçal Filho.

INDICAÇÃO Nº , DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Propõe medidas destinadas a redu
zir distorções na comercialização de pro
dutos agrícolas de consumo predomi
nantemente doméstico.

Exc:elentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento:

No uso das prerrogativas que a Constituição Fe
deral confere aos representantes do povo brasileiro
no Congresso Nacional, vimos pela presente Indica
ção expor e sugerir o seguinte:

Os preços dos produtos agrícolas são reconhe·
cidamente instáveis cíclica e sazonalmente e aplainar
suas flutuações é um dos objetivos permanentes da
política agrícola. Consciente do problema, o governo
tem feito considerável esforço para corrigir essa dis
torção. O controle da inflação, a maior exposição ao
mercado externo e a introdução de modernos meca
nismos de comercialização via bolsas de mercadori
as em substituição aos controles diretos mediante
compras governamentais foram inegáveis conquistas
do governo e da agricultura brasileira. Todavia, há um
segmento da agricultura que permanece intocada pe
los nOVOH instrumentos: trata-se da agricultura voltada
para os produtos de consumo nitidamente domésl1co,
em particular daquela agricultura cujos produtos--são
consumidos in natura. O feijão é o melhor exemplo
dessa categoria de produtos. É adquirido primor.dial
mente pelo consumidor final no mercado interno e
sua produção é realizada por produtores pequenos,
com limitada capacidade financeira.

Praticamente sem acesso ao mercado interna
cional e sem uma demanda industrial que retire do
mercado o excesso de produto disponível por ocasião
da safra, preços de produtos como o feijão :miDílem
patamaes irrisórios, na colheita, e picos absurdamen
te elevados na entressafra. Em consequêncial-o pro
dutor que, tendo vencido os riscos da produção, êon
seguiu colher, arcar com prejuízo financeiro, enquan
to o espElculador, que só armazena, aufere lucros ex
traordiná.rios, com risco próximo de zero. Essa distor
ção não é corrigida pelos mecanismos de mercado
que o governo, oportunamente, repetimos, tem-se
empenhado em implementar.

Urge, por conseguinte, reconhecer a existência
de uma categoria de produtos que requer medidas
especiais para que as imperfeições de mercado se
jam corrigidas, e este seja aperfeiçoado. Prioridade
para esses produtos no crédito de comercialização
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(por ocasião da elaboração do "Plano de Safras") e fi
nanciamentos para a consturção de armazéns no
próprio estabelecimento rural ou na cooperativa pró
xima são medidas de extraordinário alcance social e
indispensávf"3 à ampliação da oferta de produtos bá
sicos para o abastecimento interno e para o aumento
da segurança alimentar da população brasileira.

Absolutamente convictos da propriedade des
sas propostas, esperamos também sensibilizar a V.
Exa. para a gravidade do problema e para a adequa
ção das sugestões apresentadas.

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado Mar
çal Filho.

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando a crise na
saúde se acentua cada vez mais, é incompreensível
que um Governo permita que recursos hoje raros fu
jam de suas mãos, prejudicando enormemente a po
pulação. É o que está ocorrendo, Sr. Presidente, com
a questão do LACEN (Laboratório Central) de Rondô
nia, cujo investimento de mais de 2 milhões de reais
poderá simplesmente não ser repassado por falha no
projeto elaborado pelo próprio Governo do Estado.

Para que se entenda o processo, basta dizer
que o projeto para a nova construção e aquisição de
equipamentos do Lacen está há mais de um ano sen
do avaliado. Quando foi proposta a licitação para a re
alização das obras, no final do ano passado, a Comis
são de Licitação observou que estavam faltando, no
projeto, vários itens fundamentais, inclusive equipa
mentos. A revisão do projeto, já solicitada várias ve
Z~ ~ ao Governo de Rondônia, via programa Reforsus,
que viabiliza verbas para obras desse porte, até ago
ra não foi feita. Ocorre que, expirado o prazo legal
para revisão do projeto e uma nova licitação, a verba,
que pode chegar a 2 milhões de reais, vindos do Ban
co Mundial, graças a um convênio com a Secretaria
Executiva do Mini<>tério da Saúde, e do programa Re-
forsus, simplE'sr 'e poderá ser cancelada.

O projeto <.:~) novo Laboratório Central de Ron
dônia prevê a construção de uma obra toda nova, já
que a antiga se incendiou, além da colocação de mo
dernos equipamentos, o que beneficiaria sobremane
ira a população, principalmente a de Porto Velho, tão
carente de apoios desse tipo no setor de saúde. Para
que o projeto seja revisado e tenha andamento imedi-

ato, é preciso que o Governo de Rondônia contrate
uma empresa especializada no assunto para que,
num prazo máximo de 20 dias, todo o processo seja
refeito, seja dado o devido andamento pelo Reforsus
e em seguida se realize a licitação, a fim de que o di
nheiro seja liberado, possibilitando o início das obras
de imediato. Se não tomar essas providências com a
máxima urgência, mais uma vez o Governo de Ron
dônia deixará de receber recursos por falta de organi
zação e planejamento.

Apesar dos vários avisos do Ministério da Saú
de, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e
da equipe do Reforsus, o tempo está passando, os
prazos esgotando-se e nada de medidas concretas
do Governo de Rondônia para não deixar esvair-se,
sumir, ser perdido um investimento de tal vulto para a
saúde, certamente o setor mais carente hoje em todo
o contexto do nosso Estado.

É por isso, Sr. Presidente, que desta tribuna faze
mos um apelo ao Sr. Governador de Rondônia, ao Sr.
Secretário da Saúde do Estado e a toda a sua equipe,
para que não permitam que sejamos mais uma vez pre
judicados por falta de ação. As correções do projeto do
Lacen podem ser efetuadas em poucos dias, com asses
soramento especializado, para que em breve seja feito o
processo Iicitatório, seguido pelo início das obras.

Um Laboratório Central novo, bem equipado,
bem estruturado, é por demais importante para nossa
comunidade, para que seja relevado ou esquecido.
Não podemos perder esta oportunidade rara de, com
verbas do Banco Mundial, construir essa obra vital para
a nossa gente de Rondônia. O Govemo do Estado pre
cisa agir ainda hoje, agora, para que os quase 2 mi
lhões de reais não sejam destinados a outro Estado ou
a outras obras.

Era o que tinha a comentar.
O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
que V.Exa., representando a Mesa da Câmara dos
Deputados neste instante, receba a indicação que
faço ao Ministério do Trabalho, sugerindo a adoção de
medidas para que os trabalhadores admitidos por
empresas que vendem produtos de porta em porta te
nham seus direitos trabalhistas garantidos.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles" Sampaio)
- Será recebido, nobre Deputado.
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o SR. GEOVAN FREITAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB - Ga.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, neste momento, quero fazer
um alerta de~ta tribuna. Estamos às vésperas do Car
na'/al, e no Brasil aproveitam-se essas ocasiões para
abusar do consumo de drogas, sejam lícitas, sejam ilí
citas. Queremos, infelizmente, criticar a campanha
que, a partir de amanhã, o Governo Federal vai lançar
em âmbito nacional, uma campanha extremamente
pobre, promovida com o interesse de educar ou orien
tar os brasileiros quanto à questão do consumo de ál
cool no carnaval.

Digo isso, Sr. Presidente, porque estaremos entre
gando à CCJR, quando abrirem seus trabalhos, um subs
titutivo ao projeto de lei do Deputado Airton Dipp, o qual
versa sobre a obrigatoriedade de constar das embala
gens, dos rótulos e das propagandas de bebida alcoólica
advertências sobre a proibição da venda a menores de 18
anos, como consta do Estatuto da Criança e do Adolee
cente, e também sobre o fato de que bebida alcoólica faz
mal à saúde. Dessa forma, estaremos combatendo de
frente o problema e cumprindo o nosso dever.

a que acontece no Brasil é que temos a proibi
ção de algumas drogas e o incentivo ao consumo
de outras, principalmente do álcool, que é a maior
causa de acidentes no nosso País. Vejam V.Exas. o
exemplo da campanha que amanhã o Governo Fe
deral vai expor ao povo brasileiro. O lema é: "Se be
ber, não dirija". Vejam que de fato é uma campanha
pobre, para um Governo que tem inúmeros Ministé
rios gigantes, como o Ministério da Justiça, o Minis
tério da Saúde, o Ministério dos Transportes. a con
sumo de álcool é o que mais tem provocado aciden
tes nas rodovias. Como pode o Governo optar por
uma campanha tão pobre como essa? Esses Minis
térios, Sr. Presidente, devem ter técnicos de toda
natureza, milhares de funcionários, e o Governo re
solve fazer essa propaganda tão tímida, não indo
além de sugerir: "Se beber, não dirija"! É a mesma
coisa que dizer: "Se consumir qualquer droga, não
dirija". Esqueceram-se de advertir: "Se beber ou
consumir droga, não cometa homicídio, não mate
sua esposa, não se suicide".

Sr. Presidente, é realmente uma propaganda
muito pobre para um Governo Federal com a estrutu
ra que este tem, com os mecanismos de que dispõe
nos meios de comunicação.

São pagas pelos cofres públicos altíssimas ver
bas para se estampar publicidade institucional. De
forma que cobro do Governo um maior empenho, e
mostro estatísticas que comprovam que o consumo
de álcool é hoje o que tem causado os maiores prejuí
zos à nossa sociedade, e não só especificamente no
trânsito, porque o álcool também está por trás de inú
meros afogamentos, homicídios, suicídios, agressões
na família, à esposa, aos filhos.

a álcool, Sr. Presidente, é a primeira droga que
os jovens consomem. Logo aos 15 anos eles passam
a consumir álcool. Em seguida vêm o cigarro e as ou
tras drogas. Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, precisamos atacar de frente esse mal. Preci
samos criar nesta Casa uma Comissão para fazer um
estudo EJ mostrar ao Governo a forma como podemos
minimizar esse problema.

Digo a V. Exas. que as instituições ligadas a
essa área estão fazendo a sua parte. Participei, no
domingo passado, na Pousada do Rio Quente, de um
encontro promovido pela Casa de Eurípedes, institui
ção goiana que faz tratamento de drogados, de pes
soas alcoólatras e de portadores de outros transtor
nos mentais. a assunto principal foi a questão do con
sumo de álcool no Brasil.

As pessoas são tão desinformadas que os pais
costumam mandar o filho menor comprar na esquina
um litro de pinga. Como punir, e quem punir primeiro,
e de que forma? a pai manda o seu filho menor, a
quem é proibido vender bebida alcoólica, ao boteco,
que no l~ntanto vende a bebida, recebe o dinheiro e
dá o troco, e jovem leva para casa o litro de pinga que
comprou. Isso é normal, é comum.

Não se pode fazer o mesmo com a cocaína ou
outro tipo de droga cujo consumo é ilegal. De mane
ira, Sr. Presidente, que a questão do álcool tem que
ser tratada de forma diferente. E conclamo esta
Casa a fazer um trabalho para que possamos ata
car de frente o problema.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte' discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, esta não é a primeira vez
que venha à tribuna desta Casa para denunciar a
vergonhosa política de privatização dos rios e dos
recursos naturais brasileiros promovida, de forma
sorrateira e escandalosa, pelo Governo do Presi-
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dente Fernando Henrique Cardoso. Ainda no início
do mês de fevereiro, como integrante da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, solicitei no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, có
pia do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, emi
tido por aquele órgão, concedendo permissão prévia
para a construção da Usina Hidrelétrica de Itapebi,
na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Bahia.

Uma obra que, antes de qualquer fonte de ener
gia, vem gerando muita polêmica e colocando, de um
lado, empresários nacionais e estrangeiros, acolhidos
pelo Governo Federal, e, de outro, os moradores es
pecialmente do Município mineiro de Salto da Divisa,
que estão ameaçados de perderem suas casas, imó
veis e fazendas, histórias, culturas e tradições repas
sadas ao longo de anos e anos, sem receberem qual
quer tipo de garantia por parte do Governo.

Desta vez, Sras. e Srs. Deputados, os técnicos
do Ibama, que deveriam zelar pela preservação do
meio ambiente nas diversas regiões do País e defen
der os interesses das comunidades nas disputas con
tra os grandes grupos econômicos que cobiçam as
nossas riquezas naturais, estão empenhados em co
laborar com o Consórcio Companhia Vale do Rio
Doce/Companhia Energética de Minas Gerais 
CEMIG, que planeja a construção da Usina Hidrelétri
ca de Aimorés, em Minas Gerais, próxima à divisa
com o Espírito Santo. A pendência vem-se arrastando
há mais de três anos, e até hoje os moradores das ci
dades de Resplendor, Itueta e Aimorés, muitos deles
descendentes de imigrantes europeus que vieram
para o Brasil no início do século XX a convite do Go
verno brasileiro em troca de terras para plantar, não
têm o menor sinal de que terão os seus direitos respe
itados pelas autoridades do atual Governo.

Para exemplificar esse descaso, Sr. Presidente,
uma audiência pública para debater a Usina Hidrelé
trica de Aimorés, realizada no dia 1Q de fevereiro pró
ximo passado, no Município mineiro de Itueta, quase
acabou em confusão. A entidade denominada Associ~

ação dos Proprietários Rurais Atingidos pela Usina
Hidrelétrica de Aimorés acusa o representante do
Ibama, Engº Jader Pinto de Campos Figueiredo, de
tentar manipular as discussões com a intenção de
aprovar o licenciamento ambiental da obra, em favor
do Consórcio Vale do Rio Doce/CEMIG.

Em clima bastante conturbado, a audiência, que
seria uma etapa importante para a viabilização do
projeto, terminou trazendo à tona uma extensa lista
de questionamentos por parte da entidade comunitá-

ria que não foi levada em consideração pelo órgão fe
deral, gerando mais desconfiança, revolta e insegu
rança entre as famílias de pequenos proprietários ru
rais, além de colocar sob suspeita a própria lisura do
Ibama na condução do processo.

Vale ressaltar, Sras. e Srs. Deputados, que, a
exemplo do que ocorre em Salto da Divisa com a
Usina de Itapevi, os moradores da região a ser atin
gida pela Usina de Aimorés não são contrários ao
empreendimento, pura e simplesmente. Mas estão
intimamente preocupados em ver respeitados os
seus direitos de cidadãos e assegurado um futuro
que lhes permita a preservação de suas tradições
socioculturais, econômicas e do meio ambiente.

Cerca de setenta famílias poderão ser atingi
das com a construção da Usina de Aimorés, e até
agora nenhum dos produtores rurais daquela região
conseguiu enxergar as vantagens anunciadas com
a instalação do projeto. Ao contrário, a obra repre
senta danos irreversíveis ao meio ambiente e prejuí
zos incalculáveis para centenas de pessoas atingi
das.

Como descreve, em tom de lamento, o ruralista
Frederico Carlos Ortlieb, de 70 anos, filho de casal ale
mão imigrante na década de 20, que nasceu, cresceu e
ainda hoje cria família em seu sítio de vinte alqueires,
localizado entre Itueta e Aimorés: "É duro para mim e
minha família deixarmos este sítio, no qual trabalhei
dando a minha vida... Esta represa, se for construída,
vai provocar a perda das melhores e mais férteis terras
da baixada, na margem esquerda do Rio Doce".

É preciso apelar para que os técnicos do Go
verno Federal - e do IBAMA, em especial - se sen
sibilizem diante das reivindicações populares, vin
das diretamente de quem conhece e tem amor pelo
seu pedaço de chão. Em vez de atuarem parcial
mente em benefício das diretrizes mercantilistas
dessa elite que há 500 anos invade, toma e usurpa
as terras brasileiras, já não é chegada a hora de as
autoridades governamentais tratarem o povo deste
País com mais respeito, humanidade e dignidade?

Sr. Presidente, peço a V. Exa. seja este pronun
ciamento divulgado no programa A Voz do Brasil e no
Jornal da Câmara.

o SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. Exa. a palavra.
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o SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or~

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~

dente, Sras. e Srs. Deputados, peço a atenção de
V.Exas. para o texto que passo a ler:

O antropólogo e educador Darcy Ribei~

ro (1922-1998) tinha o topete de abrir qual
quer discussão sobre o País com um questi
onamento que considerava básico: por que
o Brasil não deu certo?

A julgar pelas estatísticas que caracte
rizam a sociedade brasileira como a mais
eficaz usina de desigualdades do planeta, a
provocação ainda soa procedente. O País
consolidou no Século XX um mecanismo de
apropriação de renda singularmente perver
so. Ele desvia 53% de todo o estoque priva
do de riquezas para apenas 1% da popula
ção (1,5 milhão de pessoas). Em contrapar
tida, reserva aos 40% mais pobres (65 mi
lhões de pessoas) magros 8% do que so
bra. Há nações mais pobres, mas nenhuma
se iguala ao Brasil em tecnologia de con
centração de riqueza.

O encouraçado desequilíbrio que se
instaurou no interior da sociedade mante
ve-se inalterado nos últimos 50 anos. Só foi
interrompido por espasmos distributivistas
como o do Plano Cruzado, de 1986. O patri
mônio, porém, permanece como um bloco
inconsútil, nas mãos de poucos.

O núcleo mais duro dessa blindagem
que condiciona todo o restante da vida na
cional chama-se Nordeste. A região ocupa
apreciáveis 18% do território e abriga 30%
da população, mas detém apenas 9% do
PIB e cerca de 8% da safra de grãos.

É nesse cenário desprovido de harmo
nia que se encontra a maior concentração
caprina do Brasil. São mais de 10 milhões
de cabeças, 90% do rebanho nacional, o
que concede ao lugar o merecido titulo de
império do bode.

O bode é uma exceção espontâneG.
Criou-se sozinho na caatinga. Talvez por
isso seja o único bem produtivo democrati
camente repartido num universo onde nem
água é um direito adquirido. Basta pensar
numa família de sertanejos pobres. Fal
ta-lhes tudo, mas é difícil imaginá-Ia sem um
representante caprino por perto.

Se esse rebanho generosamente dis
seminado tivesse um melhor manejo, o qual
inclui técnica, genética, terras e crédito a
seus humildes donos, talvez o coração da
miséria brasileira mudasse de perfil.
Enquanto isso não acontece, ele abriga
55% do contingente listado no mapa da
fome produzido pelo IPEA Instituto de Pes
Qjuisa Econômica Aplicada.

Do Nordeste originam-se também 70%
cios 2,5 milhões de moradores de favelas e
cortiços da cidade de São Paulo. Além dis
so, 32% da população que transita na linha
ele pobreza (gente que sobrevive com 1 dó~

lar/dia) habitam seu espaço rural.

Nos últimos 20 anos, governos de vari
éldos matizes tentaram modificar esse qua
ciro descarregando mais de 12 milhões de
dólares na Região. Parte do dinheiro
perdeu-se graças à superior habilidade que
as elites locais têm para transformar recur
sos públicos em patrimônio privado. Os pro
jetos de irrigação, de qualquer forma, gerà
ram riquezas e empregos, mas não se cre
denciaram como opção de largo alcance
apenas 8% dos quase 100 milhões de hec
tares que compõem o semi-árido são irrigá~

veis. A exemplo do que ocorreu no resto do
País, portanto, que também cresceu nas úl
timas cinco décadas do século, nada conse
ouiu romper o lacre de chumbo que imobili
za as camadas mais profundas da pobreza
nacional.

O sertão nordestino é o postal mais in
cômodo desse engessamento. Ele engloba
80% do espaço regional, 30% de sua popu
lação, e mantém intacta uma vulnerabilida
de secular, a tal ponto que o Brasil tende a
enxergá-lo como um caso de fatalidade geo
gráfica e social. Esse mundo feito de escas
sez hídrica, flagelo humano e bodes ariscos,
a pontuar o fundo da cena, é o mesmo há
400 anos. Talvez por isso ninguém nunca
tenha dado crédito à idéia de que a chave
para a remissão de seus pecados pelo me~

nos uma parte poderia estar justamente ali,
no fundo da cena. Nos bodes.

A vocação regional, teimosamente ig
norada pelas elites e órgãos públicos, ad
quiriu incontrolável transparência na seca
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impiedosa que se abateu no biênio 97/98.
Quando tudo se desidratou roçados, açu
des, bois e homens, o bode resistiu, como
sempre, no papel do último esteio. Dessa
vez, porém, para reinventar a convivência
atribulada do homem com o sertão. O Ban
co do Nordeste finalmente concluiu que a
caprinocultura deve ser a sua prioridade no
financiamento rural. O interesse despertado
pelos recursos do BNB, que têm juros de
8% ao ano, mais IGP, apenas confirma o
potencial que vinha sendo desperdiçado.

Nos últimos meses, o pesquisador
João Ambrósio Filho, especialista do Cen
tro Nacional de Pesquisa de Caprinos da
Embrapa, de Sobral, Ceará, tem recebido
consultas diárias de empresários dispostos
a investir em grandes projetos de 2 mil a 3
mil animais, em média. O interesse empre
sarial c3.valga uma inacreditável escassez
de oferta em pleno paraíso da criação. O
Ceará está importando carne de ovinos da
Argentina e do Uruguai. Não consegue su
prir nem 70% de sua demanda por capri
nos. Os Emirados Árabes compram 60 mi
lhões de dólares em caprinos e ovinos de
vários países do mundo. Há anos querem
incluir o Nordeste na lista de seus fornece
dores. Não conseguem. "Os Árabes com
prariam umas 10 mil cabeças por mês. A
Itália, outras 6 mil. Mas hoje ninguém pode
garantir esse fornecimento", pondera o Dr.
João Ambrósio, que desenvolve modelos
de manejo da caatinga para evitar que a
expansão da caprinocultura possa acelerar
sua destruição.

É certo que a seca prolongada a de
1997 emendou na de 1998 e continuou em
1999 também atingiu parte do rebanho, sa
crificou matrizes, abortou parições, anteci
pou abates. O inventário das perdas oscila
entre 15% a 30%. Mas o equilíbrio entre
oferta e demanda não vai recompor-se ape
nas com o retorno ao patamar antigo, base
ado em negligência e fragilidades. Reba
nhos muito menores, como o francês, por
exemplo, com menos de 10% do plantei
nordestino, funcionam como poderosas usi
nas de receitas: 2 bilhões de dólares no
caso da França, 97% deles com a produção
de 40 tipos de queijos finos.

A queijada caprina mal engatinha no
Brasil. E o consumo da carne também é ir
risório: apenas 1,2 quilo per capita/ano,
somando-se a demanda caprina e ovina.
Na Argentina são 14 quilos; na Austrália,
45. A tendência, porém, é ascendente. A
produção já corre atrás de um saldo de
vendas turbinado pelas novas exigências
do consumidor moderno, que busca uma
dieta mais saudável baseada em alimen
tos com baixo teor de gordura. "As pesqui
sas mostram que a carne caprina tem me
nos gordura que um peito de frango", ga
rante o pesquisador da Embrapa de So
bral. Bode, portanto, pode ser um prato de
sucesso no cardápio do Século XXI. Se o
que ocorre nas Capitais nordestinas for
um indício confiável, a moda tem fôlego.
"É cada vez maior o número de butiques
de carne de cabrito, restaurantes e redes
especializadas nas suas iguarias", argu
menta João Ambrósio.

As linhas de crédito do BNB, portanto,
chegam em momento oportuno. Só no Cea
rá, 50 milhões de reais foram destinados em
1999, mas uma excelente oportunidade de
intervir na realidade extremada do sertão po
derá perder-se se forem mantidos critérios
de seletividade excludentes na liberação dos
recursos. A exigência de área mínima, por
exemplo (ao redor de 50 hectares), deixa de
fora 1,6 milhão de sertanejos que possuem
até 10 hectares em média. Ficam à margem
também legiões de meeiros e arrendatários
que já criam cabras, têm experiência no
ramo mas não possuem título para hipotecar
a pobreza nordestina através da caprinocul
tura, para produzir carne ou leite.

É uma oportunidade ímpar, inclusive
para reordenar o mosaico fundiário do ser
tão dominado por imensos latifúndios a
partir de uma atividade arraigada na cultu
ra local. O Governo do Rio Grande do Nor
te parece ter percebido essa oportunida
de. O Estado reservou uma parte da vp.rba
do seu programa de leite, destinado a fa
mílias carentes, para adquirir o produto de
pequenos caprinocultores do sertão. Jun
tou a fome com a vontade de comer. Se
outros Estados fizerem o mesmo, talvez
um dia o Brasil ainda possa substituir a
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pergunta de Darcy Ribeiro por outra mais
palatável: por que o Nordeste deu certo? A
resposta certamente incluiria o bode como
relevante explicação.

Sras. e Srs. Deputados, o que acabo de ler
é parte do texto intitulado "PARCEIROS DO
SERTÃO", de autoria de Cláudio Cerri, que está
na revista Globo Rural deste mês. Na chamada de
início da reportagem, o repórter Cláudio Cerri cita
que "no final do Século XX, o Nordeste viveu uma
das piores secas de sua história. Restou a cabra
para recomeçar. E a chance para se repensar 500
anos do estranhamento entre o Brasil e a caatinga".

Nós gostaríamos de parabenizar o repórter e a
revista Globo Rural pela excelente reportagem, e
dizer que fizemos questão de lê-Ia para que fique
registrada nos Anais desta Casa, pois corrobora o
que temos defendido desde o primeiro instante em
que aqui chegamos.

A seca, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
um fenômeno natural que ocorre a cada década,
aproximadamente. Segundo dados do Centro Técni
co Aeroespacial CTA e do Instituto Nacional de Mete
orologia INMET, ocorre uma grande seca rigorosa n.o
semi-árido a cada 26 anos, intercalada de- períodos
curtos de dois, três anos. A última grande seca rigoro
sa ocorreu no período de 1979 a 1984, seguida de
curtos períodos de seca, como ocorreu de 1992/1993
e 1997/1998. Por esse ciclo, é possível que tenhamos
agora nesta década um período curto de seca, que
poderá dar-se entre 2003 e 2004, seguido de um lon
go período de seca entre 2005 e 2011.

Ao longo dos séculos, o Poder Executivo só tem
atuado no combate aos efeitos da seca, e de maneira
emergencial e improvisada. Estamos convencidos da
necessidade de implementação de um Programa
Permanente de Convivência com o Semi-Árido, que
atue de maneira global e integrada, permanente e
participativa, considerando as diversidades microrre
gionais, suas potencialidades e limitações, e os valo
res ambientais e socioeconômicos dos produtores ru
rais e da região. Por isso, apresentamos nesta Casa,
em junho passado, o Projeto de Lei nº 1..114/99, que
institui o programa permanente de convivência com o
semi-árido, um programa que possa pensar sobre a
geração de trabalho e renda por meio da agropecuá
ria dessa região de forma globa! e integrada à educa
ção e à saúde, paralelamente à resolução da questão
hídrica, com cisternas associadas aos poço~, açudes
e pereniz,ação de pequenos rios e, riachos, e !i criação
racional_:.~e pequenqs animais adaptados à região,

como o bode (objeto da reportagem da revista Globo
Rural) e a abelha, bem como o cultivo de plantas re
sistentes à seca, como o caju, elementos básicos da
viabilidade do semi-árido.

Assim, o projeto de lei que apresentamos na
Câmara Federal propõe ao Governo Federal a reso
lução da questão da miséria e da fome que assola a
região semi-árida brasileira de forma decisiva, pla
nejada e permanente. Não podemos esperar a pró
xima grande seca para agir. A hora é agora.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste
pronunciamento em A Voz do Brasil e no Jornal
da Câmara.

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

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

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero registrar o nosso apoio ao ser
vidor público de Goiás, que entra em greve no dia
de hoje. Os servidores da educação, da saúde e
da Polícia Civil estão cobrando do Governador o
cumprimento das promessas de campanha, entre
elas a de implantação de um plano de carreira e
de aumento dos salários do funcionalismo do
Estado de Goiás.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos aqui para manifestar nossa solidariedade aos
servidores públicos do Estado de Goiás, que há mu
ito tempo brigam por melhores condições de traba
lho, melhor remuneração e plano de carreira.

Estivemos hoje de manhã na Assembléia Le
gislativa do Estado de Goiás manifestando nosso
apoio a todos os servidores, especialmente aos da
polícia, da educação e da saúde, que lutam para
que as diferentes categorias possam ter melhor
atendimento com relação aos salários, à qualifica
ção e ao respeito. Um país não se desenvolve se
hão prioriza as áreas de segurança, saúde e educa
ção, entre outras.

. "Queremos manifestar aos sindicatos, às asso
ciações de servidores públicos de Goiânia e de todo
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o Estado de Goiás a nossa solidariedade e, ao mes
mo tempo, fazer um apelo veemente ao Governa
dor, aos Prefeitos, aos Secretários, no sentido de
que estabeleçam imediatamente canais de negocia
ção a fim de descobrir a maneira de atender real,
concreta e urgentemente aos servidores públicos do
Estado de Goiás, que merecem toda a atenção.

Sr. Presidente, atualmente o servidor público
brasileiro está pagando todo o ônus da estabilidade.
Os servidores públicos federais estão há cinco anos
sem reajuste. Também estão há muito tempo sem
reajuste os servidores públicos do Estado de Goiás,
que não têm um plano de cargos e salários, um pIa
no de carreira que estabeleça diferença nas fun
ções, nos cargos, no temIJo, na qualificação, como
exige, no caso da educação, a Lei de Diretrizes e
Bases aprovada por esta Casa há mais de quatro
anos.

Fazemos veemente apelo ao Governador Mar
coni Perillo, à Secretária Rachei Teixeira, ao Secre
tário Demóstenes Torres e ao Secretário Fernando
Cupertino, que cuidam das áreas de segurança,
educação e saúde, e também aos servidores da
área da agricultura, do serviço público direto e da
previdência, para que atendam urgentemente aos
servidores públicos.

Os servidores de Goiás e do Brasil não podem
permanentemente pagar o ônus pelos erros das ad
ministrações públicas brasileiras. Jogam sobre os
servidores todo o ônus, mas, na hora do bônus, não
se oferece real atendimento. Os servidores públicos
de Goiás e do Brasil merecem toda a atenção. É nes
se sentido que fazemos veemente apelo às autorida
des constituídas, porque são responsáveis pela reali
zação de uma política de desenvolvimento.

Nenhum serviço público vai melhorar, Sr. Presi
dente, se não houver a valorização do servidor públi
co. Valorizá-lo significa reconhecer sua dignidade,
respeitar seus direitos humanos e sociais. Deveres,
obrigações e responsabilidades eles têm muitos, mas
é preciso fazer a contrapartida. Nesse sentido, Sr.
Presidente, fazemos este apelo, ao mesmo tempo em
que manifestamos solidariedade aos que realizam
essa justa luta.

Sr. Presidente, quero complementar pronun
ciamento da semana próxima passada solicitando
de V.Exa. o envio de requerimento de informações
ao Ministério da Educação sobre os recursos do
FUNDEF no Estado de Goiás. O povo brasileiro
precisa saber onde estão sendo aplicados os re
cursos do Fundo de Valorização do Magistério.

Então, Sr. Presidente, além da manifestação
de solidariedade aos servidores públicos, fazemos
um apelo ao Ministro da Educação no sentido de
que faça uma investigação sobre a origem e o desti
no dos recursos do Fundef para o Governo do Esta
do e para os Municípios de Goiás.

Muito obrigado.

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
propósito da reportagem da revista Veja intitulada
"Sob o Manto do Fanatismo", que saúda os novos
ventos do liberalismo advindos das eleições parla
mentares iranianas, gostaria de apresentar aqui um
documento da Comunidade Bahá'í sobre a situação
que vivencia no Irã, onde configura uma minoria reli
giosa, com 300 mil pessoas.

Há aqui uma relação de quinze prisioneiros de
tidos no Irã por causa de suas crenças religiosas,
sendo que o Poder Judiciário naquele país é exerci
do por religiosos. Está aqui a sentença. Recente
mente, foi executado um prisioneiro Bahá'í por sua
crenças religiosas, e mais treze estão com a pena
de morte decretada.

Aqui há um relatório completo, Sr. Presidente,
sobre as perseguições sofridas por essa comunida
de, inclusive com assassinatos de Bahá'ís fora do
Irã, com a proibição do direito de organizar uma co
munidade religiosa pacífica, com o confisco e des
truição de propriedades comunitárias e de proprie
dades particulares, com a negação de emprego, de
pensões e outros benefícios, como o acesso à edu
cação e aos direitos e liberdades civis, e a situação
não tem melhorado depois da eleição do Presidente
Mohammad Khatami.

Eu queria pedir que esse relatório, essa mani
festação encaminhada pela Comunidade Bahá'í ao
mundo inteiro fosse transcrita aos Anais da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- De acordo com o Regimento Interno da Casa, V.
Exa. será atendido, nobre Deputado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:



Seguem dLuIhes referentes a algUnS detles prisioaeiro.

Trh do. pnllOoeiroa o Sr Kayvan I<hslajsbad>e, a Se BiImam Milhaqi Jaú«lCW!olt
morte, • II Sr M1IJ& Talibi, sentenciado à podo perpétua 0IlI0 detidoo na priJIo do
Evill, em Teeri. Os posiooeiros nio tem lICOIJO a...,. advopdos. I.imlta9lIes I!m lido
impollU 111 VÍIltu 10' pntlonoüos d«ldol em Tetd. Os pormI<I quo d<aopran
Ylllllr '" POIlQ[lQ[[O' d"""" agora obter &Ulorizaç1a judiáal. Os fIrnW..... dos
priJiooemlt podem vi~1&-lot uma ... por -. Suas llIpoIU devem &praeIll&t
provas de ... estado civil JIU1I poder vítitar llW mandoo. Este __ é
~edtfícil devido 10 fala de queu~ de__'i alo sio
ccasidertldas validas peId autoridadesltlJlWlU.

OI S.. Kayvan KhaIajsbodi o Bihnam Mitha<p estio pretOS desde 1919, sob &Q1saçacs
de ....... membroa da Fó Bshí'i~ lOllIeIlciadoa a 8 lllOI de prido, eles
apeisram das NU _ençu, que foram permnadu em 3 lllOI de prido IIWJ 5D
eIucotadas QuwIo OI plÍJlOoeirol OO_e-. fhram condenados à morte
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

A SITUAÇÃO ATUAL DOS BAHÁ'is DO IRÃ
Fevereiro de 2000

Desde que o regime R.evo1uáonano IIllnuco tomou o poder no Iri em 1979, 05
bIbl'Js vltn sendo sistematicamente peneguidos, atortnentadOl e discriminados, por
_ outro JIllllivo _ por prof...... .as crenças re!igio l1cpetldameol.. Ihoo
6o&ncido abrandar a~ cuo OIlqam d!spoIIOIa pr lUa Fé

Com aproximadllllellle 300 000 membros, aFe BIIJá'í e a maior ninori& re!lgIOsa do
Iri, mil nio é reeonheoida peJa CollJlrtUlçlo Iraniana C01110 uma J<1lgtio legttima O
l'ei'me _ te refere a ela como hemia e corupll'&Çlo Como "inll... nio
proIegido.", OI bahi'ls nio lem dlteltol Iepis, embora o !ri ..,a llgn&lUtO do
COIlvâüo Internacional de Otratcl CMI e PoHtico., que glrl1Ue .. hberdade da crença
re!lgjosa.

Os bahi'ls no !ri nio bw<:am priwésio" _ Eles desejam apenas que ~Im
respeitadOI IOUI direltol aob a llec1araçIo !lltemOClllns! doa !ln'eit0l Humaoo~ da
qUI! !ri Ó_tirio, mcluindo OI dlreiloa • vida, • liberdade. sogurao;a pesao<i~ a
educaçIo o&O trabalho, • o cbreito do profOuar oprabC&r lUa relilllio

MUDANÇAS RljCl:NTI.S NA SITIJACÃQ nos BAHÁ'Is NO I!!Ã

A mudança 111m.-,le na JituIÇlo doa babá'!aoo IrI ocomu na eídado de Muhhad,
a caprt&1 do estado de lCbwawt Apó•• execuçlo em 21 de julho de 1998 de um
priJionáro bahi'~ Sr RuhoBab Rawhaoi. u& oulrol baIlá'l. _ furam renteneiado.
a morte. Em 3 do fow:reiro do 2000, OI prislllaeiro. foram Ulformado. _ das
sentcnçu JIU1I OI S" Si"", Zabihi·MosIwI<Iam e Heday&l KJJbefi·Nojafabadi, que
furam apruionadol na mesma época do Sr. Rawlwu - foram agora re-e:onJinnadu
Uma terceira lCIltença de mmte também fot imposta. Ia Sr Mmuchehr Kbulusi

Um documeoro '0"'010 do Governo Ir:ui1llO pubhcado pela Ca",,,,io do 01""100
Humano. do NaçlJeI Umdu em 1993 conftrma quo u açftm OOntr& os baba'JI n.o IrI
relIetom uma poIII1ca _ do Illlvemo Pr<par&do pelo Conselho Cultural
!lew>lucionizio S_ do IrI no dls 25 do F...,roiro J99J • aprovado pelo lidor
aupremo da Ropública lJlIrnieI, .... doc:umIIlto apres<rtl& iIIIhu de &çIo espeofiCü
poro traIar a "qucstio bahi'j" JIU1I que o leU"p~ e deseovolvimento" "~a
bloqueado". Nio é nada """"I que'um projeto JIU1I o Ieoto estrangu1amon10 da
comumdade baba'i

AMINORIA RliLIGIOSA BAuA't NO IRÃ

A collllllltdade blha!l 00 !ri nIo comtUlU llClIOOma _ às autoridades. Com efeito,
ao priaclPlOI da Fé Bshi~ _ que OI bahi'ls ~&lll 0bedJ«tl.. 10 .... Sovemo e
CVltem o envolWDe11to potibCO partldino. atiw!&des lUbvers1vu e todu as formo de
VIOlfocia. A COll'IJllIlIad. babó'1 00 IrI nio se II1lnha com qmIquer sovemo, Ideololl'a
ou movimento de OPOllçlo

Março de 2000

Oa quinze bahi.'ú< preaentemente detidoa em priJões por cama das aua.s crença
religro..1io •

Prisioneiros Babá'fs no IrA
(atualizado .. fevereiro ele 2000)

Os babi'iI contiftuam aendo ptelOl arbatranamentc. c o número de apriJionamentos do
curto iJ'UO lIII1 dMnu partes do poil tem aumentado signilicaúvamente Nestes
úllimal Irb lJlOI corca de 200 ~is foram pteIOs e detidos por penodos vanaado
...... 48 horas e seio moeoo em cldades taIS como Yazd, lsfallIn, Simnan, Babul
K!rmansbah, Mubhad, Chiru, Tanlcabun, Ahvaz, K..mau, Karaj, Qa'un Sb&hr e
TeerI

pelo Tuõunal Revolucillllirio lsIimico, em 30 de abril de 1991 o. priIÍO!leÜO&
proItSlmm maiI uma vez, mas SUIS _onças furam lIOVOlIImIe confirmadu em 24 de
agosto de 1992 e 23 de novembro de 1993 OI dois apelaram llOYOIIlCI1\e e em 18 de
fevereiro de 1996, o Tribuaal Supremo do !ri OOlllinnou u oenlençu de morte e U
transmitiu ao TribuDaI RllvoluciOllàno IslImico O Sr Mitboqi • o Sr. KhIIJajabolli
_&lU &O Gabiaote do Ministro da Jualiça, aprOlOlll&Ddo IOU pIoito • mjU«endo &

rescisIo do veredicto mJUIlO Até 18"'" nIo houve respasu.

o Sr MllIO Talibi, fui debdo no dia 7 dejunbo de 1994. sentencWlo à morte por
apomsia no dls. 18 de agosto de 1996 pela Corte Revolucionária IsIimica, Seçlo 31.
Ele foi iJuaalmenle sentenciado a 10 alIO& de prlsIo por ter compartilhalIo OI
princIpios de .... fé CllUI outru peuoal Na corte de speIos a _euça fui reduzida a
18-. O promotor púbbco apelou à Corte SuplOlll&, protestando que a aenlcnça
.... leve demais e que a CllrtO tinha !ilhado em contidenr o crime de &pOIIUia. A
Corto Suprema referiu o U50 a COIlet RtIIOJucionária IsJImioa, quo RVllll"" a__
anterior e decrelou a pt.a& de morte por apostuia. A _ltIlÇI de mone foi obj«o de
apellçio, mas no dls. 2S de janeüo de 1997 a Corte Supmna do IrIa COIlfirmou. Esta
notteia foi dada • famibares do Sr. Tah'bl duranto IUU visitu na priJIo. Tem sido •
pritIca du auterldades irani.... transmitir OI ........nlol de forma oral lOS prisioDeiroI,
nIo oferecendo-lbes copias do toxto da _CIOÇll da Corto DescIo dezembro de 1999
informaçlles o!iclail dlo coII\a quo IUI pena de rno<te .... em prooeaso de ....
comutada para prisio perpétua.

O Sr. Zahibu'lIab Mahrarni, úliciaImente renloociado • marte, estí. detido oa pruIo
geral, em YwI InfoIllllÇÕCl o6ciail tranlmitidaa em dezembro de 1999 dfo coma que
no aaiwraírio de nucimenIo do PI'oC«a Maomé, devido a uma anistia concedula pelo
P,...demo do úI, lUa sentelIça de lI1OIto foi comulada para prisio perpétua. O Sr
Mahrarni compan:ceu pc:ranle o Tribunal RevoIuciolWio IsllmIoo, em Yud, no dia 6
de setembro de 1995, e foi queIIionado sobre .... fiJiaçio t Fó Bahá'i O Tribunal
RevolucioIlirlo manteve v6riu reunie.l com o Sr, MahramI oa lenl&liva de penuadi-lo
a renunclar Il1O fé. O Sr. Mahrami te recusou e !Di aauado de apostuja. Dia 2 de
Janeiro de 1996, ele fui 00lld0nad0 • morto. Uma vez que ..... bordeiros alo sio
'DlIJÇUImanos, cu propriedades.., pataIeeI foram COlIfiaoa<Ioa ·0 -.IvopIa do Sr.
Mahnmi apelou 10 TriIlunaI Supremo do úI, que "JOÍloU O wredito do TribonaI
Revoluclonáno e remeteu o caIO a UJll ttibuDaI clviI Poróm, no dia 28 de jaDeim de
1997, • Corte Sup,.",. do Iri, conlInnou I _euça de morto do Sr. Mabrami. Como
no c:aso do Sr. Taltbt, CJla noticia fui traOInlltid& oralmeat. &0& ..... familiar..Morte

....-
'-'Uvldll;l...ionln.u:
latll'h

At.1v:ld.cf•• a1I:1n1ac••
bahA'h

29 Abril 15119 (GohudaahtJ

Amais receoIe eucuçlo i'ol • do Sr. Ruhu'lIab Rawbaaí, enforcado em 21 de jUlho de
1991. Depoia de llOVIl meoes de confinamcalo em soliUria. foI acusado de converter
uma l11IIlher à Fé Bw'l A rradber negou a acuaaçIo, doolarando que Illll mie ....
babl'( O que ela mesma tmha lido educada como bahi.'i Nic exilltllOVldÔllCla de que o
Sr, Rawlwli teuba tido qualquer proceuo legal ou acesso a um advogado, e llelÚlUllIa
~roi ammciada antes de .... exeauçio

Além do mais 0C0ITClI uma investida de amplo eapeclrO li atividades edul*ionaiJ
bah4'1s !lO !ri, incluindo a pruIo de mw de 36 membros do corpo docenle do
IDOIituto Babá'i de Educa<;Io Superior e o confisco de matorioil edueacio.... Mois de
500 Ianls bah4'ls através do frI sofreram10_de Órglol po!iCllÍl

EUCUc<lE$, CONUNAc<lrs Á MORTE EAPRISIONAMENTOS

IloIde 1979, maiI de 200 bahá'ls foram IlIllrtol e outro. 15 desaparooeram, OIl&Ildo
preaol1lÍvelmenle mortOl

-
Sr. Dyvan lChal.ajah&di

Sr. hhn.. KiSlq!

:!Ir. Musa ':&1ebi

Sr. labihullah KalU:Ul

Sr. )Wuur Jh,ddadan

1 Junho 151 94 (I1:flhan)

29 '.ver.uo 1996
lHa""'O)

I!:naino da ré
Bah" 1J apostasia

Apa.taaia

p.Cl:al1:z:açlo <1.
ICxpolJlçlo de arte
infantil

J ano,

Os SII. Sirus DlIaIrihi·Muqaddam, HidAyat Kuhifi. N~atibodi G A1a'u'Uab HamId
Nuuizadih foram pnso em Mathhod. Embora o motivo principal de SUIS detenções
tenha sido O fato de lO negarem à 0&IlC0lar u ramilles lIItllIIÍI sobre "Vula Familiar",
o pret""'o utilizado foi Ode que tinham convertido • Fé BIbá'j uma muIber cuJOs paà
""'"' nllJÇU!mano!. A rradber insisto que ..... paia alo bw'ls, uma dec:laraçlo que U
&Ulondados alo têm aceitado Alem disso, ela docIarou que, ......., quo ...,. paio
lenham cedido clevldo às presIÕOS que u autoridadeo possam ter GX<làdo sobre eles,
no sentido de negarem aua ré, _ fato lIio vai roodar a realidade deIcs lCI'llIII ba!li'!I
Eles faram JU!lpdoI 11& 8' Co",.... da Corte Revolucioaíria em Mubhad duzartut o
lIlÕJ de Bahman (janeiroIíeverá) 1991, uaim como o Se RuW'IIab Raw!lahi Todos
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0& QU'b'O tinham lido~ a morte. mas O veredicto da corte em e&dI. caso
leve que .... 1UbmolIdo i Suprana Corto em T.... poral1t1fical;jo A Supmna Corte
confIrtoou • JmtenÇI. • morte só no cuo do Sr Rawhaai e, por motlVOs teenicos.,
retomou OI t::UOI dOi outroo llts I MuIIhId pora """ ro-, juJsados novlmellle,
.... vez pela 3' ComortI da Corte lltivoI=onan. Enquanto que no julpnwrta
lI1lerior OI pnsiooolros nIo tiverJm um advogado pora ..,.~ um deWhe
~ notado ptl& Corto Su_ no -.,j~ um Idvoaodo fui
deIl/jIIIdo para dei, -. ta" Ildo oprovIdo pelO1 1A:UIIdo<. OI lCUIIdoo tinham se
opoolO__• a1Jl1ll11U du cleclaraçllot do IW advopdo de MIO, o que
&jlIl1Il\OU pnjuchcor _ WO Ot~ foram logo iIiorJlllllo> que o veredlcto
do com: ...,. dado poll~ Til _o 10<~o 0I'IIImeete ao.
JI'I'IOllCWllI, ele "" • Ml110IlçU de mono !lJfJm 00Cl1!tmIdu "'" wo. do. Sn
MuqIddam oNajatlobodi, e quo o Sr Nuiriu.ddl fui l<Ill<ndIdo I dm. &llOI de prilia

Após ta" recebido o rdatorio. oficioso. do que ai stnteoçu de morte dos Sn Slros
ilIloI>iIú-MuqIddam e Hidayll IWhiti~ baVllllt oido WlCd&du. em 3 de
r.-áro de 2000 "*' tr& priIiooeiros !lJfJm inlbrmados verbIlmente que 05
_ 0<\8lllIIS - cooIIrmados, '"0 é, pona de morte pora ., doll pnrneirol e
10 .... de pnIIo pora o!ccaro A corte quo profenu ..... verod1oto$ é compost>.
por lQlllUllC um juis, o Sr N'1Itl&tl Iv» pOlioooi"" fOi dado apcnu 20 d, ao 23 do
fowRiro, pora que apeI_ de .... _ençu Cuo .prea<nl 1~
..... <IlOl poderiom _ IIflnlflllirido pIr1l uma lO/IlIllda corte pora revtJio

00 S<f. M&no<.lt HIddIdao o"-u~ _ pmos em 29 do _ciro do \996,
~ davun ouIaa de oducaçIo lI1Ol1l para~, o foram cooclMIldo•• Ire.
.... de prido FQI'IOlllCUl&do. de Knm 111_ na comunidade bI1l4'i, lTIbaJharem
coatrIa__ do polI_ da 0IplàaçI0 do uma e><potiçIo de ane tnfantll o
poli reolluçIo de UlIlI ........, ........ rosidIoeIa O Sr RuIú fui liberado no d.. 16
ele abril ele199l,....- que o Sr Hadctadan~ IIp<lJA01lIdo em Mubhad

No lha 1 ele mIIO de 1991, autoridades em Maahhad rodearam e Ill'YlIdil'lltl a cosa do
uma &milia bI1l4'~ onde _ Jelldo reohzada uma aula para )0"". A profesiOfl,
Sra. Soma AhmadJ, o o dono da _ o Sr _ Ziaí, JIlIIlo com do.. estudantes
-. quinze • (\o:zeoaáI &llOI de Idade, fOram apottonadoo o debdoo por .... IOI1W11L
Foram rapidamarto -.naadoo• ..." ... direito de um advopdo A Sra. Ahma<b e o
Sr Z'J'i _ -.ocado•• cr& aool de prido, e &OI do.. eo!Udaotea foi dada
liberdade O<lIl<Ül:lIl<W, depou de lerem lido ..._, apoaar de ..... Idade, llUU
-.oçu de cr& llIQt de pnlio Eitu aorIo CIIlI1\'llda1 no C&IIO de voltanlm • cometer
o "aiale" de lomar porte em ouIaa baba'.. de edueaçio lI'lOf21

O ZIau!loh MimpIllIh fut condenado em conecyio com ..,. plr1lClpaçlo ...
atlvidadea do lnatituto de I!ItUdoJ Supenores BIhá'i.. quo é uma~ .imolar
ao l_to Babá', do~ Supenor, ameia que • úlnma lenha .... foco pnoepll
em _ aead6mlcoo. atquaJllo que o IIHlIIUtO de l!Jl1ldoa Supenores Blhá'ls
.-x:lJImentell>uliueatudo. do WUOIOI relaCIonadOI <breIamenl. com • Fé Bw'j
No vtredicto da CQrtc o Instituto e re&ndo eomo uma~ "seereta" e o IUI

come. atl'llr)OVMI porar_ eatudoa de .... propna fo O Sr Mimpanah f,.
levado doente • priaIo e portamo lhe foI pormrt>do pola artondada careoririu que

retomaue 10 IOU lar, no tIllMdimonto em que eles poderiam llnCOntrI·lo quando
necaaMrio Ainda nIo está claro lO a prisio domiciliar do Sr Mirupanah amda se
aplica.

o Sr. Maoochobr Khu10.. rmidente de KhuruarJ, foi prelO em OO~ dejJUÜl'l de 1999
quando VllÍl&va. "'Il1Io de BÍljand. SuboeqOontemente fOI transIirido para Muhhad, •
C&pIta1 da provfncul, pcrtnIlleCelll!o preso 1)1 c.ueera,sem da "Orpnizaçio de
I1llbrJMçl5es". Em 3 de fcwniro d. 2000 o Sr Kbulu.. foi condeeado • morte pela
_ corte que condenou OI Sra DhabiJu..Muqaddam. Sr Kasbifi Najafabacli (veja
acima) A ele tamb4m '" fui dado o periodo d. :lO diu para que apeIuse ele sentença
NIo 110 claru 11 lCUSI\lÔCI que furam mtu contra oIe, mu é evidente que foi
apriaioll8do devido u l<lU ativJdadoa babá'i.

ASlMSINATO Dl BAHÁ'fs FOM DO IRÃ

o Sr. AbdolIah Moghrrabt Cal mono 111 ooite d. 24 do setembro de 1999. O. babi'..
que-.nP"- quando u Illloridade. invealIgavam a _ morte relataram que
ai IUU mia0 lIStavam llIlIITIdu iI IUU COIlIS, que cle hav1& ..do amordaçado e
Ibrçodo a deitoMe 00 chio. haviam sinais ele torlUla por lodo o NU corpo Levou um
tiro em IUU eoIlU, l<lldo a bela perfunodo ICIU coraç!o De lUa CUI nada fui levado e
o dlnhouo quo nwttinha em <lllJronw moedu tampouco fui loeado A porta da frento
da eualbi deixllda aberta, o que attllu a Il<açlo doI vizinhos a1gumu horu depois
doinádente

o Sr Moihmbi havia dowdo o Irl quaodo • 5U& V1dr. est.... em ptrillO, para
CIlabel.ecet... em outro Jusar Ele midiu em a1SUIl& anos no Reino Unido, junto oom
llII BJba, _ do llUIdar-oe para o Tljikilllo Elo tinha 81 anol d. idade

Em 1993 uos dos jomaí. 1fIDiano. mencíooou o .... nome de 1lmna abuaiva, aeusando
de aIMelad.. lUJti.íaI1mi<:u quo objOCivavam ..,.".,. o. muçulmanos no T.jllalllio A
JtIIlIOira pela q~ de foi morto leva. ae< que o ataque fui realizado por elementos
l'ctiIico& no pala. Ele também ora um babi'! bastante conhecido no Irl

EaIe podtri& ...um cxempIo da poIítiu do llO\'CtDO imúno, dettacada !lO documento_o llltitu!ldo "A QuestIo Babá'f' que esta amda lCOdo implemcntada,
~ no .tem que deotllCl lDll plano pera confrootar e deotruir as l'IlZOS

culturais da <:o1JllllUdade bIhá'j !in do lrI

PIlQIBICÃO AQ PIU.lTO DE ORGANIZAi UMA COMUNIDADE
W 1l'.ID5A PACllICA

Deode 1933 foi negado i COGlIJlÍdade babá'i o dímlo do lO mllir oficialmente e de
rnaoter IUU iDJlilUÍÇÕCI admiJllllralivu Si<> cates corpo. sdmmuttativ.,.. c1<stOI
demoetaticamente, que lXJjIIlizam • adminilltram u &tividades rdigíow da
c:omunidade em outrol pIlJea. Sã que I Fé Babá'i nIo tem clero, • DCp9io 10 direito
do dqpr • orgamzar .... IllIliItDçlles _ I .,,"tm:!a. de uma comunidade

rdisio" viáwI EoIas~updu CIItl1f'""I muitas W fimçGeo uoervada ao
cloro em OWU rel!j!iões 0110 o danonlo liInd.IIneat.II da vida <:<>mIIIÍWiabobt'j

GrIdua1menIc, doronte OI últimOIlOOI, OI bolIá'lJ iraoimOIlem deoawolvido 11lIIIOI
pmWóooI de nurirpoquenoo IJUPOIpua~, de rcaIiur auIu pua~ •
para cuidar de ou_ .-.idodoa da conuIidocle. Po<óm, u IOI<>ridac1es commuam
llIIOdKndo I COIlIJIlÍdaÓO bolá'~ pertUrbuxIo»~. ocooioaalment. deltrldo OS

prol'eloorol W auIM do criIuças e du do "vida llInilia".~.. sete posIOIl

-lfJIlIÍOIOdIIpcr~w. roulM

Os 1ICOllIea- de 1991 em lC!lIIrUID JUPIlII UlIII~ !IOf aCorços
para lUln'OI'Iar aollDOl'llbcoto da Fé .1IJlboaravida~ da COlIllIl'IIdadc bah:a'f ..
rcgiio, din.imundo amda ,... u Ilividadeo dCIlinIdas • prover cducaçIo iJ criaoç.u e
Joven. babí.'ls. Um """"'PIo deste abullO fui o aprilÍOJlIJIlOrllO. a uniria SMtença de
d<na pror-cs em MaIbhad, I capjtaI do XIiuraan, a 11M lllOI de prillo, enquanlo
...,. Ilu.... rocoboram ...,,_ I principio lU"""'" que~ _ cumpndu no

euo dos joYenI c:omcrerem I1OYJ,m.t!Ote o "crime" de participar an fali .ma. Em
ICUlOOrO ele 1!l9!, llic outros babí.·I.. I Sra. Nabd SaboIi, o Sr MIn(Ju<bcIlr Sbanfi e
o Sr HouWnaod s...,; Ii:lram &prlllooIdOl, .... vez em Buj.....d, no norte de
Khuruan. por pIrtlcipar d. _ Iobro "Vida Pamlliar" Foram Hbertadol depoi•
de __ dIu na pnIio, tendo rec<bódo lambén _1 de c",co

11\01 de prido

O 010 de oentcoo;u SUspen.IU é uma nova titica do MinitIório de IJl(orm~ f'arll
~ír que OI bohí.... porricipem nas IUU rr:uniõeo roIigjolu menoais É um l'l<1odo
delOlOlÇl, e OI bobl'lJ do lrI teman que .. osta>da allUlrU reai6a do pai. no caso
de nio hav«om prot..tos.

CONJlSCO I DESTRU1CÃO DE PROWIPAPR COMJlNlTÁBWi

Os ctmiItnoI. OI Iupra saandoa. OI lo<:IiI hiItóricoI, OI eeatro. adtniniItrattv<ll •
ou1ros beM aeqlloaú'Ido.. pnncip&JmenIe depoiI da revoluçio em 1979, perl1lIIleCeID

conliJcado& ou fixam deIlruldo..

O. bah&"I. em lodo o !ri """'_ diticuJdad.. pua encerrar ...,. morto. e Identificar
IUU sopuIturu. EIeo I.... secaao~ a lcrtOIIOI bo1<bos~ pelo Sovemo
paralsl fim. e nIo lhes é pomilido ideotdicaram OII<fl11Jcros doI _. mos queridos

CONfISCO DE !'ROPiIEPADJS DOS !WlÁ'1s

Os direilOl doa baba".. ã propncdade elo aeraJmecI. dei<oneidetados Deade 1979,
inwneru propnodad.. par1iaJlares e comerciais pen_.. 101 beba'ÍI, inclwive
CI.IU e faHlldu, foram azbitrariameate collfileldu

Tr& lares bolá'ia em Yud • um ... Arboba !O<'IIIl cooI!IeodoI ... f!lII de J!I98. por
molM) dos _....., manbroa!la corl>lDidacle bobl'l &t,.,.,.. 00lIl0 Vsld, o
c:oolioco ele lares e propned.Idos bebi'r. llCOlltOl:e~

Em lOlembm do 1991 llIIis do 500 lares em lodo IrII\nm invIdódo. por olicl.ais !la
........... Quando tIlI'Int quoacioNdoa doa lIIOIiYoe do c;ool\I<o do IclcMllO<os o
m6voi<, _ oIlclais ,...poaderam que lialwa lido llItOrizadOI ptlo I'roc:u<ador Geral
para Iewr tudo o que quíseIIeoL

AI~ l*IOIiJ cooliIcadaI. UIÍlll COIIIO • uopçIo do direito • eclucaçlo •
empresa, 0IIi0~ a bale e<:ooón»ca da COO>mldIde bohó',

NWAclo DE IMPJlIGO· mSót:S E O!ITBOS Br:NJFfcJQ$

O oooIlooo de proprieclade& ~ _ ll!llI da lIIIllCÍrII pelt. q~ o governo ..u
mio&ndo IÍalCltllli<:alncot a bue llOllII&loi<;a da C<lII1UllI<lade baba', No lri. mortO'
bab1~s~ Ilram pnvldol ele lIlOIOI pora poliu. vida. No ioicio dos llIlOJ 0ll0lllll
nuil de 10000 bolá'lo !O<"am deapodidos ele _ púbIíeOIo de 1IlIlllO, por lIlOllvo
dulUU_rdlaiouo _aIodaOllio~<II.nIo _ o soláno
d_ AI pona/loI doa bolli'lo domitldOl por l1lCIlIVoI robP- fbram 8Wp<:n1U
AI.... doa boIol'll domttidos do poeloa no lJlV&fllO atC llwram que devolver OI
salirios OU p«lIl5N que bavíam~ Oo.,.,euk"... ~s nIo podam se
UIOaIl' it cooperalivoI. quo Illl1Íl11 V_ elo a Iloka lónl. de <:redilO, _OI,
peJliàdaIaadubo

OI babi'lJ, ...~ "'llillll do pels, t«n lido COfildo< I abandotIIfCrJI SOU
prol\Nllot. Por _pio,~ Ii:lram illvUlladas pora Ibrçar um módJcp babá'i a
~ .... cIiNoa. Outr<> mfdo:o baila'! fol ...-. aolpeoôo, ca!unlfd~ o forçado a
coopenr com OI JIPIfdas íIIlmlcoI

ACgso À IDJIA'CÃO ltEqAIlO

Foi oepdo a uma....,so illteira do bohi'iJ o _ 10......, lIIpUJOr"" U"lllUllJUOS
públicu e privadas recoobooidu 1egallIlont.

Tendo O __ i cducaçIo ouperior o oepdo por lllOI, em 1987, OI bahi'/S
OJtabc:locerlnl ... pnSprio pr~ do eduClÇJo llUperior. O Inttitulo l!ahá'j de
ElUmo Superior (JBES), e abriram UlIl Jll'OII'IWI lUlive<Jitário pua oa&emar u
_ti<k"- Mur,...,.,oI. M ..... Íf'VJ""C !'Jl\ 11./% """-.de.~ ""1Mnl
eunudo o onze _ ...pMuado ""'" o _ ~abael\arol
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lllloridadCl pediram 101 detidos usinmm um dOCUlll<lllo declarando que o WES
tinh& devc&do de e:xl3tIr desdo 29 de Jetcmbro e prometet'ldo n10 cooperar nws com
.. OI detidos se recusaram a usm.ar tal declaraçio

A F6 Babá'i di um grande valor a educaç1o, e 01 baba'lI tem SIdo um dos grupos com
melhor cducaçio no Irl. A negaçio de ICCUO i educação "'penor csti
doImora1m.Ddo • Juventude babá'i Esta «oslo do nlvel educacional da comunidade
bIha'. tri. como OJ autores do plano de ut:rangulamento da Comu:rúdade Baba'l o
previram, incvrt:avelmente Ievu' ao empobrecunmto da comumdade

NEGAdo DQS DIBE!TOS E LIBERDADESCIVIS

A Fé Baba'i, ao contranD do Cnmanismo. do Judaísmo e do Zoroastnarusmo. nlo é
reconhectda pela Constrtwçio Os bahá'is putencern • categona dos "mfiétll nio
protegados". WJ05 direitos podem ser descons::tde:rados com lmpumdade Em geral. u
preuôCl iJ qU1Í3 05 babá'is CltIo sendo SUjeitos pelo 5!ft:ema JudlCJáno tem
aumcnlldo

Nem or. cuamentos e nem 05 dIV6rcIOS babi'is do legalmente reconbec1doJ no Irl. e o
dJrcrto do. bahi'ls • bcrmç& é delCOllJldcr&do Um arlÍgo no Jornal ll'IIliano Khabar
dat&do de 21 de Julho de 1999, desucaVl I quc!tlo d. herança por parte de babá'"
sob u leos do !ri, em SUl .....0 destm&dl • rcspoms • qllt5IÕCI legaIS O artigo
descrevcl dIferentes circunttinciu nu quais um blhi.'( que rCOI1vuhquc uma herança.
nio pode dt5frutl1 dos dirertos como berdmro uma vez ObW'l"é CODSl.dendo uúiel e
eneonlra-sc excluldo du lcIS de herança"

A Hberdade dOI bahí'is pm VlIJIf dentro ou fora do Irã e anntu vezes lmpedJda e as
vezes negada. pelas autondades IranIana! Embora no ano pundo houve um Ilumento
no numero de bahá'u Irl1.D1anol que recebera.m passaportes. é linda mUlto cedo para
dll:cr se ilrt:o se deve a uma mudança nu pobtlcu do governo irmtiano neste assunto

TIUS trat05 MO se hD11tam somente ao Jri. Os bahi'ls que com.tlm embauwias
lIlnÍanas no estrangeiro para renovar SCUI pUllIportes ou ebter VistOS para retomar ao
Irl defrontar~s.e, nuta.5 vezes. com ofiCWJ sumlarmente pouco cooperanvos Amda
Ulim, u cmb&Ixadu tnnianas em alguns plÍses nlo pedem aos SOItCltantes que
dcclarIrem sua afiltaçlo reltgtOIl. em tais países, é llWS provave! que 05 baba'l!
poswn obter VlJto. ou reDOV&! SalS pwaportCl1flJllano. Os formulino. de pe,ildo
de punporte que exigem dos candidatos declarar SUl. afilIaçio à uma "reli8llo
reconhccJda'" slo utilIzados para fazer presdo oobre os blha'ls para renunciarem em
5UU crcnçu rehg10su

Alem disso, conbnua em divenu Cidades no Iria pratica dos escntonos de segurança
de convocar balm'lI sob vmos pretextos, lnsuItmd~s e deprecundo-os, para cmr
medo em suu fanullU e enfraquecer seus espintos

Mesmo com wna opreJdo mexodvel durante OI ultunos20 anos, a comurudlde bllh&~1

do lei sobrcvwe e mantim rua Identtdade Sua força e detemunaçlo, lW1m comO as

pres!lÕeS da opiniio pública mundial expressas atmvés das resoluções das Nações
Unidas e dos Parlamentos de vários plÚ5eS, fizeram poS!Ível à Comunidade Bahá'i
continuar existindo em um ambiente drl'ietl e hostil Os babá'is imaginaram melaS para.
eD!inar a Fé às suas crianças, realizar seus atos de adoração em pequenos grupos em
suas próprias casu, prover alguma educaçilo aos seus Jovens, e preservar o espirito da
comunidade mesmo na ausência de suas instituições relIgiosas, que foram prOIbidas por
ordem do Governo I.!lâmico

A SITUAc.{O NÃo rOM MELHORADO DEPOIS DA ELElCÃO DO
PRESlDENTEKl/ATAMI

Dcode que o PresIdente Mohammad Khatami foi ele'to, a situação dos babá'is ~o Irã
não melhorou Os acontectmentos em Mashhad indicam que as perseguições aos
babá'ís têm se intensificado A execução do Sr Ruhu'llah Rawltani, no dJa. 21 de julho
de 1998, e as prisões e invasões lISSOCiad... ao inst,tuto Babá'! de Ensmo Superior não
devcam nuugcns a. outrns conclusões

As circunstanciBs atuais são melhor compreendidas no contexto da natureza smgular
da perscguíçilo a que os babá'is têm sido submelldos por mais de um séoJIo A
comWlidade babá'i Iraniana freqüentemente têm servtdo como um bode expiatorio,
utilizado por diversas facções lutando por ascender politicamente Este têm sido o
caso, independentemente de mudanças politicas e do regime dinástico Sempre que os
JJderes politicos têm sentido a necessidade de distrair a. atenção pública de algum
problema ecollÔrruco, SOCIal, ou polllICO, têm achado, na coroWlidade babá'i, um alvo
lãctl devido ao fato da hostilidade e o preconceito inculcado no público por gerações
de propaganda eclesiástica.

Nilo silo as ações dos babá'ia, mas as circunstàncias da hístóna iraniana que têm
conspirado para fazer do "caso babá'r' um teste à sinceridade das figuras públIcas
iranianas que se apresentam como lideres de reforma e progresso

o SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, estou apresentando
hoje a esta Casa um projeto de lei de minha autoria
que permite a dedução do Imposto de Renda das
despesas com empregados domésticos.

No momento em que o Governo estende aos
empregados domésticos os mesmos direitos dos em
pregados da iniciativa privada, corrigindo assim essa
injustiça trabálhista, apresento esse projeto para in
centivar os empregadores a regularizar a situação
dessa boa parte da população brasileira que não pos
sui formação qualificada.

Dessa forma, todos saem ganhando: o Gover
no, que aumenta sua arrecadação da Previdência; os
empregados, que têm seus direitos assegurados; e o
empregador, que estaria colaborando para a diminui
ção do desemprego e da crise social.

Por todas essas razões, contamos com o apoio
de nossos pares.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no ano passado ocupei esta tribuna
para enfatizar a importância da apuração das irregulari
dades relacionadas à Prefeitura Municipal de Londrina.
Continuamos, pois, acompanhando com atenção o an
damento dos trabalhos da Promotoria.

Documentos em poder do Ministério Público em
Londrina comprovam a dimensão do esquema de
desvio de dinheiro público comandado pelo Prefeito
Antônio Casemiro Belinati (PFL), com ramificações
em Curitiba, São Paulo e Montevidéu. Até agora os
promotorE,,'3 averiguaram o desvio de 16 milhões de
reais, mas, conforme a matéria publicada no dia 20 de
fevereiro deste ano no jornal O Estado de S. Paulo,
as investi!~ações, iniciadas há um ano, ainda têm mui
to que avançar.

Por enquanto, as investigações estão concen
tradas em apenas dois órgãos: a Companhia Munici
pal de Urbanização (COMURB) e a Autarquia do Meio
Ambiente (AMA), destinatárias. de recursos de um
fundo de urbanização criado com o dinheiro da venda
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de 45% das ações da empresa Serviço de Comunica
ções Telefônicas de Londrina (SERCOMTEL) para a
Companhia Paranaense de Energia Elétrica
(COPEL), venda essa efetuada em maio de 1998 por
154 milhões de dólares. Outra fonte para o desvio de
dinheiro seria a própria receita do Município, corres
pondente a 250 milhões de reais por ano.

A gravidade do caso levou, inclusive, à abertura
de duas Comissões Especiais de Inquérito na Câma
ra Municipal, no mês de dezembro.

Diante dos fatos observados até o momento, au
mentam as suspeitas de que outros órgãos da Prefei
tura também se envolveram no esquema de desvio de
dinheiro público. A Promotoria já teria averiguado a
implicação direta de mais de 30 pessoas que ocupam
ou ocupavam cargos de confiança na Prefeitura de
Londrina, sendo que 20 dentre essas pessoas já fo
ram indiciadas pelas Polícias Civil e Federal. Estão
sendo examinados 220 contratos e foi quebrado o si
gilo bancário de 149 contas.

Algumas pessoas, em troca da garantia de re
dução de suas penas, resolveram participar do progra
ma de colaboração previsto em lei e, assim, estão pres
tando ajuda aos três promotores encarregados das in
vestigações. Entre essas pessoas está, por exemplo, o
ex-diretor financeiro-administrativo da COMURB, Edu
ardo Alonso de Oliveira, segundo o qual é possível que
o montante desviado ultrapasse 200 milhões de reais.
Ele deu esclarecimentos até sobre a forma de reparti
ção do dinheiro nos casos de serviços não prestados:
70% para o "esquema do Prefeito", 25% para a empre
sa e 5% para a pessoa encarregada de montar o pro
cesso. Quanto aos serviços efetivamente realizados,
ocorre o superfaturamento, em média, de 25%, que são
devolvidos às contas do esquema.

Também tiveram seu envolvimento averiguado
os ex-presidentes da AMA, Nelson Kohatsu e Mauro
Maggi, e o ex-presidente da comissão de licitação da
autarquia, Edson Alves da Cruz. Todos confirmaram a
participação do Prefeito Antônio Casemiro Belinati e
de seu filho, o Deputado Estadual Antônio Carlos Be
Iinati, no esquema.

Como reação a essas acusações, o Prefeito re
solveu processar os ex-funcionários de sua adminis
tração e empresários que estão colaborando com as
investigações. Foi impetrada, então, no dia 18 de feve
reiro, na 81! Vara Cível de Londrina, "ação civil pública
de ressarcimento por danos causados ao patrimônio
público", citando a petição o valor até agora computa
do pelos promotores, ou seja, 16 milhões de reais.

Os contratos examinados até o presente mo
mento pelo Ministério Público, firmados entre a Prefe
itura de Londrina e cerca de 40 empresas, correspon
dem a serviços que não teriam sido efetivamente
prestados. Algumas dessas empresas foram criadas
somente com o propósito de fornecer papéis exigidos
para justificar os gastos. A maioria nem está cadastra
da para participar de concorrências em Londrina.

Entre os numerosos problemas citados em O
Estado de S. Paulo, vale ressaltar, ainda de modo
especial, a realização de licitações fictícias e a simu
lação de concorrência por intermédio de car
ta-convite, o uso de "laranjas" e empresas fantasmas
para recebimento dos depósitos, os pagamentos que
vinculam o esquema a uma empresa sediada em
Montevidéu, que é apontada como responsável pela
"criação de empresas" para operações que se benefi
ciam do rígido sigilo bancário no Uruguai. E"tre o final
de 1998 e o início de 1999, a AMA e a Comurb, os
dois órgãos investigados pelo Ministério Público em
Londrina, depositaram 2 milhões de reais na conta de
três empresas fantasmas.

Outra questão que carece de maiores esclareci
mentos diz respeito à resistência contra a instalação
da CPI que investigaria a compra de 45% das ações
da Sercomtel pela CapeI. No breve período de 48 ho
ras, em maio de 1999, a Assembléia Legislativa do
Paraná criou e extinguiu a CPI. Uma vez que parte do
dinheiro desviado teria servido para custear, em
1998, a campanha do Deputado Estadual Antônio
Carlos Belinati, filho do Prefeito, requer exame cuida
doso também o possível favorecimento a outros políti
cos com o dinheiro do esquema de corrupção.

Enfim, resta-nos reiterar a confiança na compe
tência e no firme empenho do Ministério Público, dan
do cumprimento a suas relevantes responsabilida
des, de forma que seja concluída com êxito a apura
ção dos fatos e, por conseguinte, sejam identificados
e punidos os culpados do esquema de corrupção e
desvio de dinheiro público na Prefeitura Municipal de
Londrina.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Profes
sor Luizinho, do PT de São Paulo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - 8P. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, falarei sobre um debate que
realizamos na Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, que contou com a presença do Deputado
Nelson Marchezan, a quem parabenizo por ter. com
parecido ao Fórum de São Paulo Século XXI. Pãrabe-
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nizo também a Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo por estar realizando esse evento, que tem
por objetivo tentar encontrar caminhos, soluções e
propostas para este século que se avizinha, a fim de
darmos conta das necessidades, do desenvolvimento
e da manutenção das condições de vida no Estado de
São Paulo.

Na sexta-feira passada, o Fórum tratou da parte
concernente à Educação. Debatemos a partir do pro
jeto de lei aprovado na Comissão de Educação, tendo
sido transformado em decisão final o relatório do De
putado Nelson Marchezan, do qual, é óbvio, divergi
mos. Há pontos em que temos contraposição, mas te
mos alternativas.

Os membros da Comissão de Educação da
bancada do Partido dos Trabalhadores Deputados
Pedro Wilson, Gilmar Machado e Iara Bernardi apre
sentaram a proposta do Fundeb. Foi sobre isso que
discutimos na Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo. Apresentamos contraposição à proposta
do Relator e explicitamos nossa concepção sobre a
falta de consistência e de sustentação financeira do
projeto.

Hoje, mostramos a esta Casa o quanto foi im
portante levar o debate aos Estados. Neste momento
levamos ao Estado de São Paulo o debate que, acre
ditamos, deverá ter continuidade em âmbito nacional,
ainda mais que o projeto possivelmente passará por
mais Comissões na Casa e fatalmente virá a plenário.
Esse é um dos pontos que apresentamos no dia de
hoje.

Um outro assunto diz respeito à crise institucio
nal que o País vive neste momento. Não imagináva
mos que nos envolveríamos nesse jogo pol ítico, nes
sa ação política, nessa crise política. O Ministro Nel
son Jobim, do Supremo Tribunal Federal, como é do
conhecimento de todos neste País, tem articulado e
cumprido o papel de Líder do Governo naquela Corte.
Ao cumprir seu papel, é óbvio que o fez articulado
com o Executivo, mas cometeu o absurdo de baixar
uma liminar estendendo direitos remuneratórios. Tra
ta-se do tal auxílio-moradia. Para ser ainda mais gri
tante, mais ofensivo e desmoralizante, esse benefício
é estendido aos aposentados, àqueles que já estão
nas suas fazendas, nos seus hotéis, nas suas man
sões em todos os recantos do País.

Essa forma de tentar dar cabo à greve do Judi
ciário, prenunciada, anunciada, cantada, decantada e
sabida Ror todos, foi violenta e aviltante, afrontando a
dignidad~,po País, a moralidade do Supremo Tribunal
e a condjção necessária de neutralidade, do ponto de

vista de análise jurídica, nas contendas jurídicas que
se apresentam perante o Brasil.

No meu entendimento, o Pleno daquela Corte
precisa reunir-se o mais rapidamente possível e firmar
uma posição quanto à liminar do Ministro Nelson Jobim.
O Pleno não pode continuar submetendo-se a esse ve
xame nacional. Sabemos que muitos Ministros do Su
premo Tribunal Federal não acatam essa decisão e não
se aliam a essa ofensa, a essa indignidade apresentada
à nossa sociedade. Portanto, o Pleno deve-se reunir
hoje, amanhã ou depois de amanhã, se possível, para
dar um basta a essa condição de total destruição de
respeitabilidade por que está passando neste momento
o Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro com pesar o falecimento do Dr. Ulysses Vianna Fi
lho, no Rio de Janeiro, na semana retrasada, aos 87
anos. Ao mesmo tempo, quero prestar uma homena
gem a esse ilustre brasileiro desaparecido.

O Dr. Ulysses Vianna, um dos fundadores e pre
sidentes da Associação Brasileira de Psiquiatria, lu
tou pela democratização do atendimento ao paciente
psiquiátrico, e nisso foi um dos pioneiros, porque,
apesar de dono de uma clínica, o Sanatório Botafogo,
herdado do pai, também psiquiatra, e depois da Clíni
ca Botafogo, lutou pela aprovação das leis da reforma
psiquiátrica, que estão em tramitação no Congresso
Nacional há mais de dez anos.

O Dr. Ulysses nasceu em Breslau, na Alemanha,
durante uma das viagens dos pais. Fez os estudos bá
sicos em Paris e formou-se em 1935 pela Faculdade
Nacional de Medicina da antiga Universidade do Brasil.
Morreu dia 13, aos 87 anos, de insuficiência respiratória.
Deixou dois filhos, Ana Lia e Eduardo, e dois netos.

Esta é minha homenagem pessoal e também a
do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial,
pelo trabalho do Dr. Ulysses em prol da humaniza
ção do tratamento aos doentes mentais no Brasil.

Sr. Presidente, aproveito o registro para lembrar um
grande risco no País: a crescente "psiquiatrizaçãd' dos
conflITos humanos, especialmente entre as crianças, con
flITOS que nelscem, em muitos casos, da ruptura dos laços
familiares, provocada por desavenças de casais ou por
desagregação da vida familiar nas classes alta e média, e
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também no meio do povo. Isso não pode ser tratado
corno distúrbio de personalidade ou outros de outra or
dem, que mereçam tratamento psiquiátrico imediatamen
te. Não há no mundo, em nenhum país desenvolvido, ne
nhuma escola de medicina que possa dizer que confinas
provocados por rupturas da estabilidade da vida possam
ser "psiquiatrizados" imediatamente, especialmente em se
tratando de crianças de um, dois, três ou quatro anos de
idade, como começa a acontecer crescentemente no
mundo e também no nosso País.

Nos Estados Unidos, crianças pequenas estão
sendo bombardeadas com remédios psiquiátricos
que sequer foram testados para a idade delas. Essa
tendência alarmante foi detectada num amplo estudo
publicado na semana passada, que concluiu que, em
1995, 1,5% das crianças de dois a quatro anos do
país tomam algum tipo de psicotrópicos, drogas que
alteram a mente do paciente para controlar hiperativi
dade, depressão, manias e psicose. Não há dados
mais recentes sobre o assunto, mas os próprios psi
quiatras estão chocados com uma situação que não
parece ter mudado desde então.

Muitas das drogas e este é um alerta para a CPI
que analisa a atuação de laboratórios no nosso País, e a
maioria dos laboratórios são multinacionais, especial
mente Prozac, RitaUna e Atensina, sequer foram testa
das quanto à sua segurança ou eficiência quando toma
das por crianças. Essencialmente, os médicos que recei
tam esses medicamentos estão presumindo que eles
funcionarão para quem mal deixou as fraldas, assim
como funcionam comprovadamente em adultos e crian
ças mais velhas. Existe um ramo forte da Psiquiatria que
não é, evidentemente, a Psiquiatria Biológica, que tem
um outro caminho para atendimento e tratamento de
pessoas com distúrbios mentais.

Faço este alerta, Sr. Presidente, porque essa si
tuação já preocupa médicos brasileiros. A prática
cresce em todo o mundo, segundo o médico especia
lizado em Psiquiatria Infantil Dr. Ênio Roberto de
Andrade, Coordenador do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas em São Paulo. No Brasil, no
tou-se um aumento sensível do uso de psicotrópicos
em pacientes jovens nos últimos três ou quatro anos,
mas ainda não se vêem crianças antes dos seis ou
sete anos sendo medicadas, segundo informações
desse médico da USP. Entretanto, para o Dr. Andra
de, a popularização desses remédios vem acompa
nhando o desenvolvimento da psiquiatria infantil no
Brasil, que ainda está nos seus estágios iniciais.

É uma questão de saúde pública, e o Ministério da
Saúde do Brasil tem de estar atento. Isso mostra a este

Congresso a necessidade de se aprovar a lei da reforma
psiquiátrica, em tramitação há mais de dez anos. Foi
aprovada no ano passado no Senado e voltou à Câma
ra dos Deputados.

Já estive no Ministério da Saúde conversando
com o Sr. Ministro. A "psiquiatrização" de conflitos so
ciais não é a forma de enfrentar os graves problemas
por que estamos passando. O que pode ocorrer é que
a sociedade, em pouco tempo, não tenha outra saída
senão se dopar cada vez mais.

É o registro que faço.
O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exi a palavra.

O SR. CARLOS BATATA (BlocoIPSDB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
requeremos a V. Exª, nos termos do § 32 do art. 58 da
Constituição Federal e na forma do art. 35 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a instituição da C0
missão Parlamentar de Inquérito para investigar o Siste
ma Financeiro de Habitação. É uma iniciativa para que
se investigue e se proponha uma solução definitiva para
o financiamento de moradias, o que é plenamente justifi
cável, em razão da crise que se instalou no setor de fi
nanciamento de habitações, principalmente nas institui
çóes financeiras oficiais, junto às quais a inadimplência
chegou a 50%.

índice tão elevado de mutuários que não con
seguem manter os seus compromissos na aquisição
da casa própria explica-se pelo exponencial aumen
to das prestações dos contratos, em que mesmo
após o pagamento, durante vários anos, das presta
ções de financiamento, permanece muitas vezes o
imóvel valendo apenas a metade...

O SR. PRESIDENTE (Themístocles sampaio) - O
requerimento de V. Ex!! será recebido, nobre Deputado.

O SR. CARLOS BATATA - Aproveito o me
mento em que aqui foi consagrada, no dia 14 de feve
reiro de 2000, a moradia como um direito social. É in
teressante que esta Casa verifique quais são os pro
blemas, os porquês, os motivos por que isso ocorre
em nosso País, para que possa entrar no âmago da
quilo que está impedindo o acesso à moradia.

Gostaria que este discurso fosse registrado no
Jornal da Câmara e divulgado no programa A Voz do
Brasil.

O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Pela orderrr. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro nos Anais da Casa trabalhos sociais que es
tão sendo desenvolvidos na nossa região, o Estado
da Paraíba, pelos Bancos do Brasil e do Nordeste. É a
principal atividade desses bancos.

Eu não poderia deixar de registrar esse grande
trabalho desenvolvido pelo Banco do Brasil e pelo
Banco do Nordeste, principalmente no Cariri paraiba
no, no Município de Alcantil.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será registrado, nobre Deputado Carlos Dunga.

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

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

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos uma
indicação de voto de louvor à Moção de Apelo da Câma
ra Municipal da Cidade de São Carlos no sentido de que
se olhe para o transporte ferroviário do Estado de Se.o
Paulo, que nas últimas décadas tem sido sucateado; in
clusive, não existem mais trens de passageiros.

Raramente se vê uma composiç6 0 de cargas
passando pelos trilhos paulistas, ainda mais com a
privatização recente, com a venda à Ferroban.

O Brasil, país de dimensão continental, não pode
mais continuar ignorando o potencial ferroviário. Por isso,
em favor do transporte ferroviário, queremos encaminhar,
juntamente com esta Moção de Apelo, oapoio destaCasa.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido, nobre Deputado Dr. Hélio.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR.

REQUERIMENTO
(Do Deputado Dr. Hélio)

Sennor Presidente,
Nos temos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Re

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar de
V. Exª se digne registrar nos Anais desta Casa voto de
louvor pela Moção de Apelo enviada pela Câmara
Municipal da cidade de São Caro~, Estado de São Pa
ulo, ao Ministro dos Transportes e ao Exmº Sr. Presi
dente -da República, onde solicitam ações efetivas
nas obras de reparos da malha ferroviária paulista,
moção esta à qual também me associo.

".8ala das Sessões, de de 2000. - Deputado Dr.
Hélio, PDT/SP

•
Câmara Municipal de São Cai'Mo08'1

Ct>piúli. T~olJ>pz
Rua 7 de Setelllbro, 2.078· CtlItro· CU 13560-1110.810 Caiiol. SP

Vueflllol'Antonio Florindo Zanette - PL

MOCÃO DE APELO

APELA PELA AGILIZAÇÃO DA RETOMADA
DO TRANSPORTE FERRoVIÁlllo NO ESTADO
DESÃOPAVLO

CONSIDERANDO; que SIo Carlos, assim como a maioria das
cidades do Estado de SIo Paulo. se desenvolveu e se fortaleceu ~vés
dos meios de transportes ferroviários;

CONSIDERANDO; que o transporlll ferroviário é sabidamente
um dos mais eficilllltCS e mais seguros e, além disso, um dos mais
bentos;

CONSIDERANDO; que ao JOIIIlO das 6ltimas décadas o sistema
ferroviirio lllCiooal foi sucateado, mormente no Estado de Silo Paulo
onde, ultimamente, nIo existem maia trens de passageiros e raramente'
se vê uma composiçlo de CIlJlIlIS pusando pelos trilhos paulistas, '

• ~ONSIDERANDO; que a Fepua (Ferrovias Paulistas StA) foi
pnvalizada recentemen~ 5elJào vendida à Ferroban pelo Governo
PedmI, com grandes projetos;

CONSIDERANDO; que o Brui~ pais com dimens&a
continentais nIo pode c:ontinua- ignorando o potencial ferroviário em
favor do tranaporte rodovürio, muito mais oneroso para a NIIÇ1Io, CIllJe
11 Dlt vtMUIoi', IItI'tnh tIA MellI DÚt!tDnI ústII Cll8tz, llJHh ouvido o
Pia4rlo, oflcltuo IID EXMo. .sR PJU!.W)ENTE DA, REPÚBUCA. E
AO EXMo. SR. M1NlSTRO DOS T1t4NSPORTES, APELANDo
Aas MESMOS PELA AGIL1ZA.ÇÃO DAS OBRAS DE REPARas
NA. MALHA FERROF'lÁRlA. POR PARTE DA EMPRESA.
RESPONSÁVEL PARA. QUE O ESTADO POSSA. TER
NOVAMENTE UM '17lANSPORTE EFICIENTE E DE BAIXO
CUSTO, AO PRESIDENTE DA. clMA.l« DOS DEPUTADOS E A
7'ODOS OS DEPUT.4DOS E SENADORES DA. 1lA.NCADA.
PAUUSTA NO CONGRESSO, ASSIM COMO A TODAS AS
LIDERANÇAS DE PARTIDOS COM 1lA.NCWA, NA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃo PAULO,
SOLICITANDO SEU APOIO PARA. A VOLTA DO TllANSPORTE
FERROJIIÁRIOPA"U---.
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o SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, discute-se nesta Casa já há algum
tempo a questão do teto salarial. Éde suma importân
cia que esta Casa conclua os trabalhos, até porque
vai com certeza delimitar os poderes dos Estados.
Aqui estamos vendo muita demagogia por parte dos
três Poderes, porque também se discute nesta Casa,
além do teto salarial, o salário mínimo, uma forma de
distribuição de renda no País.

Falo em demagogia porque o Legislativo julga
impossível decidir-se sobre o teto enquanto não se
decide sobre o salário mínimo. Há demagogia por
parte do Poder Executivo quando o Sr. Presidente da
República declara que vai devolver à Nação o que
porventura ganhar, mas ele nunca foi capaz de de
volver a sua aposentadoria, que, somada a isso, dá
muito acima do teto. Também condenamos o jeitinho
do Judiciário quanto à ajuda de moradia aos senho
res juízes.

Sr. Presidente, com tudo isso, gostaria de fazer
um apelo ao Executivo. Lembro o Decreto nº 2.693,
de 28 de julho de 1998, que estabelece o pagamento,
até por uma questão judicial, do aumento dos servi
dores da ordem de 28,86%. Garante o Executivo, por
meio desse decreto, pagar aos servidores públicos o
que lhes é devido em sete prestações, nos meses de
agosto e de fevereiro.

Ora, já passou o mês de fevereiro de 1999, já
passou o mês de agosto de 1999, estamos encer
rando o mês de fevereiro de 2000 e o Governo não
mostra sinais de quando pagará o funcionalismo pú
blico.

Nesse sentido, em nome dos servidores públi
cos do País, faço apelo no sentido de que o Gover
no Federal, com respeito, honre o seu compromisso,
uma vez que, exageradamente, fixou o pagamento
em sete prestações.

Sr. Presidente, finalizando, quero dizer que
apresentei o Projeto de Lei n2 2.413, de 2000, que tra
ta da subcontratação e da regulamentação de contra
tos com as esferas governamentais, para o qual peço
o apoio dos Srs. Parlamentares.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minho a V. Ex!! requerimento de criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investi
gar casos de tortura e maus-tratos praticados por
agentes públicos.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido, nobre Deputado.

O SR. SAULO PEDROSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em seu programa, Sílvio San
tos tem um quadro intitulado "Isto é incrível". Na Bahia
acontecem coisas interessantes. O ex-Governador
Otávio Mangabeira dizia que, sempre que há um caso
inusitado, pode-se ter certeza que houve um prece
dente na Bahia.

Digo isso para me referir a dois fatos que consi
dero inusitados e incríveis. O jornal A Tarde, edição
do dia 29 de fevereiro, traz reportagem em que o Go
vernador da Bahia, Sr. César Borges, anuncia puni
ção a quem provar falha no SAC Serviço de Atendi
mento ao Cidadão. E por que essa raiva toda? Primei
ro, porque o jornal A Tarde noticiou em manchete al
gumas falhas cometidas pelo SAC, tais como o caso
de um cidadão que, com documentos fraudulentos,
conseguiu tirar novo documento de identidade, cartei
ra de motorista e carteira de trabalho, provando assim
que aquele serviço tem falhas. A reportagem divulga
da pelo jornal A Tarde provando que esse serviço é
falível e que pessoas inescrupulosas podem utili
zar-se dele para fraudar documentos provocou gran
de celeuma.

O Governador do Estado anuncia agora punição
a quem provar que o SAC tem falhas, atitude que de
veria ser apresentada no quadro "Isto é incrível" do
Programa Sílvio Santos. Não posso admitir essa in
versão, pois ao cidadão que tenta provar falha de um
serviço a Administração Pública deveria, de público,
agradecer e deveria fazê-lo não apenas em relação a
esse cidadão, mas também ao jornal A Tarde e à im
prensa como um todo.

O Governo Estadual deveria sanar o problema,
aproveitando-se da reportagem do referido jornal,
que mostra ser possível corrigir aquele serviço que,
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assim, em vez de perder credibilidade, seria de utili
dade para a sociedade.

Sr. Presidente, outro fato inusitado é o escuso e
inescrupuloso mecanismo que o Governo baiano está
utilizando para emancipar o Distrito de Mimoso do
Oeste - pertencente ao Município de Barreiras, trans
formando-o em Município Luis Eduardo Magalhães,
exatamente quando as oposições se uniram em torno
de candidatura que tem reais chances de vitória em
Barreiras.

A partir daí, por meio de modificações no Regi
mento Interno, atropelando a Constituição e todo o
aparato regimental, criou-se um mecanismo para
emancipar o Distrito de Mimoso do Oeste do Municí
pio de Barreiras antes de 3 de outubro, para que o Go
verno da Bahia possa manipular os recursos de Bar
reiras e causar mais um prejuízo àquela cidade, que
por longos anos foi prejudicada na questão do ICMS;
tal situação só foi corrigida quando derrubamos a oli
garquia carlista que dominou a Prefeitura Municipal
de Bar.reiras por 25 anos e ganhamos no Supremo a
questão.

Sr. Presidente, esses dois fatos merecem regis
tro nesta Casa porque o rolo compressor está instituí
do na Bahia, e Barreiras sofrerá suas conseqüências.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ADEMIR LUCAS (Bloco/PSDB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Minas Gerais perdeu recentemente um grande
homem público, empresário de sucesso e
ex-conselheiro do Clube Atlético Mineiro. Refiro-me
ao Dr. Patrus, que morreu em circunstância dramáti
ca: um ataque cardíaco dentro de uma aeronave. E
esses fatos têm ocorrido muito, Sr. Presidente.

Estamos apresentando à Casa projeto de lei
que determina que toda aeronave tenha aparelho
desfibrilador, para que possamos, dessa forma 
quem sabe? -, salvar algumas vidas, como poderia
ter acontecido no caso desse grande mineiro.

É o projeto que estamos apresentando à
Mesa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será re~ebido, nobre Deputado.

O; SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
pela ordem.

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

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero parabenizar os "perueiros" e o pessoal do
transporte alternativo pelo movimento que fizeram, na
semana passada, na cidade de Belo Horizonte, movi
mento esse que durou da manhã de quarta-feira à
meia-noite de sexta-feira.

Quero felicitá-los porque fizeram uma manifes
tação pacífica, fechando a avenida Afonso Pena por
três dias em clima de festa, de debate, sem nenhuma
violência, sem nenhuma ocorrência, sem nenhuma
morte, como já aconteceu em outros lugares do Bra
sil. Os "perueiros" conseguiram parar a avenida e fe
char a Prefeitura de Belo Horizonte de maneira pacífi
ca, até que se chegasse a um acordo.

Aproveito a ocasião para parabenizar a Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, que se conduziu
com muita sobriedade e competência. Parabenizo
também o Comandante Severo, que soube manter a
ordem sem fazer com que a PM do Estado extrapolas
se suas funções e cometesse algum tipo de arbitrarie
dade ou de violência.

Conwatulo-me também com a Prefeitura Muni
cipal de Belo Horizonte, que, juntamente com a
Bhtrans, cedeu à necessidade desse acordo porque
até então a Prefeitura estava inflexível. Deram uma
trégua de 15 dias para os "perueiros". A Polícia Mili
tar fez uma blitz educativa, em vez de apreender os
veículos, prender ou multar os "perueiros".

Parabéns aos "perueiros" do Estado de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, saliento ainda a presença nes
ta Casa do Governador Itamar Franco. S. Ex!! fez há
pouco pronunciamento sobre a transposição de
águas do Rio São Francisco. Parabenizo-o, em
nome da bancada mineira, pelo trabalho desenvolvi
do no Estado de Minas Gerais.

Era o q' le tinha a dizer.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 29 do
alt. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Benedito Dias, § 29 do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. BEN·HUR FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Benedito Dias) 
Tem V. Exª a palavra.
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o SR. BEN·HUR FERREIRA (PT - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, dados colhidos por diver
sos institutos de pesquisa confirmam desigualdades
sociais no Brasil relativas à raça. Tais desigualdades
expressam-se nas mais diversas esferas, a exemplo
da renda, da educação, da saúde, da mortalidade in
fantil, da esperança de vida etc., apontando diferen
ças nas condições de vida, trabalho, apropriação da
riqueza gerada e acesso aos serviços básicos.

É preciso resgatar a identidade racial dos brasi
leiros por meio de ações que busquem o conhecimen
to da vida desses cidadãos nos mais diversos cam
pos, com o objetivo de encontrar o caminho a percor
rer para a superação das desigualdades. Por isso,

-não podemos deixar de ressaltar a importância do
Censo 2000 para alcançarmos essa meta.

A coleta dos dados, no nosso entendimento,
deve representar a totalidade dos entrevistados, dan
do a real dimensão do quadro racial em nosso País.
Por esse motivo, é importante saber se esse será o
critério a ser utilizado ou se o IBGE pretende ater-se
apenas aos dados colhidos por amostragem, o que
consideramos extremamente prejudicial ao conheci
mpnto da verdade.

Diante de tais constatações, há necessidade de
construção de uma sólida base de dados acerca da
realidade racial no Brasil, tendo em vista que somente
assim poderemos consolidar políticas públicas para
segmentos raciais discriminados.

Dessa forma, havendo estudos que apontam
para desigualdades sociais em decorrência da raça e
diante da necessidade de adoção de políticas públi
cas no sentido de minimizar tais desigualdades, julga
mos oportuno encaminhar um requerimento de infor
mação ao Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão, a fim de obtermos os esclarecimentos neces
sários sobre o censo e a metodologia nele aplicada.

Solicito ainda a V. Ex!!, Sr. Presidente, que meu
discurso seja publicado nos órgãos de comunicação
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Benedito Dias) - Com
a palavra, pela ordem, a Deputada Luiza Erundina, do
PSB de São Paulo, que disporá de cinco minutos.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, lastimo a ocorrência de mais
uma tragédia que se abateu ontem sobre a cidade de
São Paulo e provocou a morte de onze pessoas, entre
elas crianças, adolescentes e pais de família.

Tragédias como essa não ocorrem apenas na
Capital. Dezenas de pessoas foram vitimadas em
toda a região metropolitana. É preciso, mais do que
buscar culpados, encontrar solução estrutural para o
problema. Isso pressupõe a intervenção dos três ní
veis de Governo no sentido da adoção de política não
apenai ~e conservação, de preservação, mas de ex
pansÊ.l' do sistema de drenagem da Capital de São
Paulo e de suas cidades fronteiriças.

É necessário fazer um trabalho de desassorea
menta dos cursos de água dos principais rios e córre
gos que atravessam aquela região. Tem de haver um
sistema de drenagem capaz de dar conta do volume
de águas, que cresce a cada ano, devido ao cresci
mento demográfico daquela cidade. O Governo preci
sa investir pesadamente em habitação. A população
pobre, que vive de salário mínimo ou está desempre
gada, não consegue pagar o aluguel ou a prestação
de uma casa humilde, terminando por ocupar os es
paços dos rios e dos córregos. Como essa interven
ção pressupõe pesados investimentos, é necessária
a soma das ações das três esferas de Governo, fede
ral, estadual e municipal.

Peço aos Srs. Deputados, particularmente aos
bancada de São Paulo, que preservem as emendas
propostas ao Orçamento deste ano destinadas aos
programas de infra-estrutura urbana e de saneamen
to básico da região metropolitana de São Paulo. Sem
isso, vamos assistir repetidas vezes no mesmo ano a
tragédias como aquelas. Não podemos mais continu
ar vendo e apenas lastimando os enormes prejuízos e
as vidas humanas que se vão por causa das enchen
tes.

Esperamos que as três esferas de Governo te
nham sensibilidade. Não adianta apenas buscarmos
os culpados e responsáveis por aquelas tragédias.
Temos de começar um plano de intervenção estrutu
rai naquela macrorregião paulista e paulistana, o que
pressupõe a intervenção de mais de um Governo. Te
mos de começar já um plano estratégico, sob pena de
continuarmos apenas lastimando tragédias como a
de ontem. Afinal, as vias expressas que atravessam
aquela região, principalmente as localizadas às mar
gens dos grandes rios, que fazem a ligação entre o
Norte e o Sul do País, são responsáveis pelo trans
porte da riqueza do Estado.

As obras do anel metropolitano precisam ser
aceleradas. Lamentavelmente elas não têm recebido
da Prefeitura de São Paulo sua cota-parte no investi
mento. Trata-se de obra estratégica e indispensável
para resolver as causas estrutu'rais dos vários ptoble-
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mas que afetam, marcam e apenam a população tra
balhadora, aquele povo sofrido que constrói grande
parte da riqueza deste País. Quarenta por cento do
Produto Interno Bruto brasileiro é produzido naquela
região. É preciso que os Governos dêem ao Estado
atenção correspondente à contribuição que ele dá
para a construção da riqueza do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Dias) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, um dos pontos de maior polê
mica neste País é a questão dos medicamentos.
Embora eles sejam de absoluta utilidade para a popu
lação, principalmente para a mais pobre, seus preços
têm sido absurdamente aumentados; conseqüente
mente, a maioria não tem acesso a eles. Vemos tam
bém que eles são controlados fundamentalmente por
multinacionais. Toda a política econômica do Governo
e até o modelo ocidental de civilização entram em dis
cussão. Os laboratórios apropriam-se das descober
tas científicas feitas pelas universidades públicas ao
longo dos anos e acabam tendo lucros monstruosos,
devido à Lei das Patentes criada por nós.

Em boa hora o Congresso aprovou a Lei dos
Genéricos, apresentada pelo Deputado Eduardo Jor
ge, que ainda não alcançou a plenitude dos seus efei
tos. Na Inglaterra, na França e na Alemanha os gené
ricos já são utilizados e representam grande parcela
do consumo de medicamentos.

Foi pensando na idéia dos medicamentos gené
ricos que apresentei na semana passada nesta Casa
projeto de lei que disciplina essa questão no campo
dos defensivos agrícolas. Da mesma forma que os re
médios são absolutamente controlados pelas empre
sas transnacionais, que dominam e impõem seus pre
ços, assim também os defensivos agrícolas têm seus
preços caraterízados. No nosso entendimento, é pos
sível avançarmos na discussão de projeto de lei que
trate dos defensivos agrícolas na forma de genéricos.

Estou elaborando também projeto de lei para
genéricos na área veterinária; está em fase final, e
quero apresentá-lo na próxima semana.

Ora, o setor primário do País sofre hoje as con
seqüências fundamentais do preço da produção e da
política, econômica. ÁnJigamente, o produtor depen- ,
dia da,chuva para conseguir uma produção boa. Hoje,
não. Ele'tem de estar de olho na política econômica

do Ministro Pedro Malan e, fundamentalmente, nos
preços dos defensivos agrícolas e dos produtos vete
rinários. Por isso apresentei o projeto relativo aos de
fensivos agrícolas e estou elaborando projeto para
genéricos na área veterinária, que apresentarei na
próxima semana, logo depois do carnaval.

Pedimos de pronto apoio, a fim de que possa
mos discutir ambos os projetos aqui na Casa. Talvez
essa seja a alternativa para o setor agrícola do País,
para barateamento do custo da produção.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Benedito Dias) - Con
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Eduardo Jor
ge. V. Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, infelizmente, sou obrigado a vir aqui
falar mais uma vez de um assunto que talvez já esteja
cansando os Deputados: a não-tramitação da emen
da à Constituição que prevê a vinculação de um orça
mento mínimo para a saúde em âmbito municipal, es
tadual e federal. Aprovada aqui na Câmara dos Depu
tados quase por unanimidade, ela continua, incrivel
mente, sem tramitar no Senado.

Hoje, vieram visitar o Presidente do Congresso
Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, e as li
deranças de vários partidos no Senado Federal o
Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns e sua irmã, Ora. ZiI
da Arns, coordenadora da Pastoral da Criança em
todo o Brasil, que vem realizando, juntamente com
agentes comunitários do País inteiro, um fantástico
trabalho no campo do atendimento preventivo às cri
anças, reconhecido até internacionalmente.

O Senador Antonio Carlos Magalhães pela pri
meira vez admitiu a possibilidade de concordar com a
tramitação como se isso não fosse regimental, di
ga-se de passagem e fez uma observação ao Carde
al: gostaria que houvesse progressividade nas obri
gações orçamentárias mínimas municipais e estadu
ais.

Ora, a Câmara já aprovou assim. Os Deputados
não foram tão irrealistas a ponto de exigir uma obriga
ção mínima orçamentária imediata dos Estados e Mu
nicípios; já estabelecemos essa progressividade.

Mas saúdo o Senador Antonio Carlos Maga
Ihães,:que pela primeira vez, repito, admite a possibili
dade de t.~amitação dessa emenda que é vital para o
Sistema Unico de Saúde, principalmente para as fa
mílias mais pobres do Brasil, inclusive do seu Estado,
a Bahia.
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A conversa com os Senadores Líderes dos vári
os partidos foi de certa forma produtiva. Estavam pre
sentes Lideranças do PMDB, como o Senador Jader
Barbalho, do PSDB, do PPB, do PFL, do PTB e do PT.
Todos eles, inclusive os dois Senadores do PFL pre
sentes, José Agripino e Edison Lobão, declararam-se
favoráveis à votação da emenda que vai resgatar a
saúde. Mas todos esperam que a Mesa do Senado li
bere a tramitação.

Acho incrível que nem a tramitação, que é regi
mental, esteja ocorrendo no Senado.

Quero aqui frisar a importância da visita de mais
essa liderança da sociedade civil e religiosa, o Carde
al Dom Paulo Evaristo Arns. Embora aposentado, o
Cardeal continua com intens::i atividade social na ci
dade de São Paulo. De lá, veio a Brasília para conver
sar com o Senador Antonio Carlos Magalhães e ou
tros dez Senadores, a fim de apoiar a emenda à
Constituição sobre a saúde. Acho que sua missão
teve sucesso, mas vamos avaliar isso nas próximas
semanas.

De toda forma, quero, mais uma vez, registrar
que a não-votação dessa emenda, que essa obstru
ção regimental está causando prejuízos de alguns bi
lhões de reais. Este ano o Sistema Único de Saúde,
com a não-votação dessa emenda, perderá, pelos
meus cálculos, no mínimo cerca de 3 bilhões de reais,
somando as perdas que vai ter nos orçamentos fede
ral, estadual e municipal.

Portanto, ao fazer as críticas, ao apontar os res
ponsáveis, ao cobrar resultados das autoridades sa
nitárias municipais, estaduais e federais, é importante
que a opinião pública brasileira não se esqueça de
que uma emenda que poderia dar 3 bilhões a mais ao
orçamento nacional da saúde está parada no Senado.
E por trás disso há responsabilidades e responsáveis.

o Sr. Benedito Dias, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
déncia, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

OSR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito à
bancada do PPB que acorra ao plenário para fazer o
registro de sua presença, a fim de que possamos dar
início à Ordem do Dia. Súlicito, ainda, que V. Exª de-

termine o encerramento dos trabalhos das Comis
sões e faça soarem as campainhas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, atendam ao apelo do Líder Odelmo Leão.
Venham ao plenário.

A Secretaria-Geral da Mesa providenciará, junto
às Comissões, o encerramento de seus trabalhos, a
fim de que os Deputados venham ao plenário.

Saibam os Srs. Deputados que a presença é
aferida pelo painel. Se derrubarmos a sessão não ha
verá presença para aqueles que não a registrarem
em plenário.

Venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PDT.

OSR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nas últimas horas o Brasil mergulhou
numa grande discussão, primeiro, provocada pela pe
tição de juízes federais que, em mandato de seguran
ça, pediram auxílio-moradia, e depois, pela liminar
concedida pelo Ministro Nelson Jobim.

Nós, do PDT, temos a visão do quanto é impor
tante que se perceba a relevância do movimento gre
vista. Já tentamos de todas as formas, quer seja por
Ação Direta de Inconstitucionalidade, quer seja por
indicação, por pedido de audiência ou por emendas 
as propostas de emenda constitucional tramitam na
Casa -, ver respeitado pelo Poder Executivo o dispo
sitivo constitucional que assegura a todos os servido
res reajuste anual. De repente, os juízes federais se
mobilizam num movimento grevista, em boa hora, di
daticamente, e mostram o caminho sinalizado pela
Constituinte de 1988, da qual tenho orgulho de ter
participado. Na Constituinte de 1988, aqui neste ple
nário, discutimos à exaustão a importância do movi
mento de greve no serviço público. Está aí demonstra
do: se não fosse a articulação do movimento grevista
dos juízes federais, todos continuariam a reclamar
pelos corredores sem ter o efetivo aumento dos seus
vencimentos - esta é a expressão.

A situação vivida pelos juízes, igual a situação
vivida pelo conjunto de servidores públicos, resulta
das fracassadas reformas produzidas pelo Governo e
aprovadas por este Congresso, especialmente a ad
ministrativa e a da Previdência.

Está na hora, Srs. Deputados, de fazermos a
reforma das reformas. As reformas não deram certo!
As reformas, especialmente"a administrativa e a da
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Previdência, vão mergulhar o nosso País numa crise
institucional. Poderemos chegar ao risco de ruptu
ras. Partimos para o movimento social defendendo
para os servidores públicos e junto a eles a idéia da
greve geral, no seu conceito constitucional, demo
crático, pacífico e construtivo, porque sem ela não
há qualquer espécie de reposição do salário dos
servidores.

Estamos verificando o que acontece com o salá
rio mínimo. Personalidades responsáveis pelo maior
arrocho salarial da história do trabalhador brasileiro
surgem agora como apóstolos de. recuperação da
renda, numa mímica que visa, pura e simplesmente, a
dar a impressão de que de fato estão eles preocupa
dos com a remuneração do trabalho e não do capital,
como é de sua trajetória.

Está em tramitação na Câmara emenda consti
tucional do subteto. Sr. Presidente, estamos reque
rendo a V. Exª, que tem dado velocidade aos traba
lhos da Casa e tem o mérito de, desta cadeira e desta
mesa, pedir sempre a presença dos Parlamentares
em todos os trabalhos da instituição, que estenda
essa preocupação publicamente. Somos testemunha
de que V. Exª tem atuado para que esta Casa dê velo
cidade à discussão do subteto.

O impasse produzido na Comissão Especial,
muito claramente por interferência do Governo, está
gerando esse tipo de situação. Graças a Deus, os juí
zes federais deslindaram, abriram, cortaram esse nó
com o movimento grevista. E logo atrás veio o Tribunal
Superior do Trabalho, que encaminhou à Casa, via
Presidência da República, projeto de lei que na práti
ca visa a antecipar o subteto.

Os movimentos sociais mais articulados e mais
poderosos estão, como sempre, saindo na frente 
como também aconteceu com os operários do ABC 
para denunciar que é impraticável e irrealizável a sis
tematização de direitos definida pelas reformas. E es
sas reformas precisam ser revistas.

A reforma administrativa é inaplicável, pois
não cuidou de criar um sistema de mérito no serviço
público. E está sendo desrespeitada pelo próprio
Governo, que não cumpre a data-base. Entramos
com Ação Direta de Inconstitucionéolidade contra o
descumprimento da data-base pelo Governo púr
omissão do próprio Supremo Tribunal Federal quan
to a isso.

Estamos hoje solicitando ao Presidente daquela
Corte que agilize o julgamento dessa ação, no rastro
da decisão do Presidente do Tribunal Superior do Tra-

balho e dos membros daquele Tribunal de implemen
tarem, via projeto de lei, por antecipação, o subteto.

Nós, do PDT, estamos encamin:'ando à Mesa
indicações aos demais Tribunais Superiores e ao Su
premo Tribunal Federal para que também nos enviem
os seus projetos de lei sobre fixação do subteto salari
al.

Corno forma de romper a inércia, é fundamental
que nós, do Parlamento, entendamos que a socieda
de, quer seja nos setores público ou privado, não mais
está suportando as condições de arrocho salarial. E
se não tivermos percepção, esse movimento social
irá atropelar o próprio Congresso Nacional.

Hoje o Deputado Dr. Hélio trouxe ao conheci
mento da Casa o contracheque de um general. Os mi
litares não são servidores civis, mas uma categoria
própria. Um general, no topo de sua carreira, está
hoje com uma remuneração líquida de pouco mais de
3 mil reais.

Sa.ibam V. Exªs que prezamos a democracia.
Não podemos perceber também como os militares
poderiam agir contra as regras constitucionais para
obter reajustamentos, mas é fundamental que tam
bém estejam presentes na nossa preocupação.
Como não? As Forças Armadas pertencem à Pátria.

Se o movimento não for comandado pelo Con
gresso Nacional, a começar pela Câmara dos Depu
tados, a nossa impressão é a de que o movimento so
cial acabará revogando as prerrogativas do nosso
mandato,

Sr. Presidente, entregamos à Mesa os requeri
mentos citados pedindo a V. Exª que dê a velocidade
habitual ao encaminhamento das matérias.

Obrigado, Sr. Presidente. Vamo-nos manter na
luta pela reforma das reformas.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide
rança, pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra, para uma Comunicação de Liderança,
pelo PT.

O SR. J,\,LOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Como Líder.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nas últimas horas, temos assistido à emergência na
agenda nacional de questões extremamente relevantes
para a democracia, para o Estado de Direito, para o pa
pei do Judiciário e das instituições democráticas.

Estamos vivendo um momento de queda da
renda per capita nos anos 90. O empobrecimento
médio da, p~pulação brasileira foi de 8%. Só no ano
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passado, a queda da renda real foi de 5,5%. Esta é a
média do empobrecimento.

Este empobrecimento imposto à população foi
devido ao fracasso dessa política econômica, ao fra
casso desse modelo econômico que tem beneficiado,
como em nenhum outro momento da nossa História,
o sistema financeiro, a especulação financeira que aí
está. Basta ver que nesse mesmo momento em que
há queda na renda per capita de 5,5% os bancos
apresentam o maior lucro de toda a história documen
tada do Brasil. Uma lucratividade que reflete a sociali
zação do prejuízo nas finanças públicas, superior a
70 bilhões de reais, resultante da desvalorização
cambial tardia, vazada e desastrada. E isso impõe ao
Orçamento da União encargos financeiros que supe
ram a 43% do Orçamento.

É neste quadro que o funcionalismo está há cin
co anos sem reajuste. Portanto, é legítima esta reivin
dicação do Poder Judiciário de' ter um reajuste salari
al. É absolutamente legítima para os Poderes Judiciá
rio, Executivo e Legislativo, e para todo o funcionalis
mo federal.

É evidente que em se tratando de Juízes do Tra
balho, que julgam a legalidade e a legitimidade das
greves, que arbitram as relações de trabalho e que
muitas vezes julgaram ilegal exatamente movimentos
que tinham a mesma legitimidade, temos de ter uma
certa cautela sobre o significado desse movimento,
sobre a credibilidade do Poder Judiciário e, sobretu
do, sobre o papel do Supremo Tribunal Federal.

Se, de um lado, é legítima a reivindicação, não
acredito que essa liminar seja o caminho eficaz da de
mocracia. Não vejo sustentabilidade jurídica nem or
çamentária para esse auxílio-moradia criado, por
meio de liminar e tenho certeza de que o Pleno do Su
premo Tribunal Federal saberá corrigir esse processo
decisório e recolocar o debate nos termos em que a
sociedade brasileira aguarda e que o Congresso Na
cional deve encaminhar.

Qual o caminho da democracia e da resposta à
legítima reivindicação do funcionalismo neste mo
mento?

Em primeiro lugar, reajustar o salário mínimo,
razão pela qual tantas vozes têm-se levantado neste
plenário. Há cinco anos o PT está lutando por um sa
lário mínimo de 100 dólares, o que equivale hoje a
180 reais.

Faço um desafio à Liderança do PFL, sobretudo
ao Presidente do Senado Federal e do Congresso
Nacional. Tenho acompanhado, em todas as circuns
tâncias, o pronunciamento forte e incisivo do Senador

Antonio Carlos Magalhães e do Deputado Inocêncio
Oliveira a favor do salário mínimo de 100 dólares.
Mais do que isso: que o salário mínimo deve preceder
a qualquer outra decisão, inclusive em relação ao
teto.

Acho muito positiva essas declarações, mas
chegou a hora, Deputado Geraldo Magela, de o Se
nador Antonio Carlos Magalhães tomar uma decisão.
Não pode ficar só no discurso porque quem pode au
torizar que a medida provisória do salário mínimo ve
nha a ser julgada pelo Plenário é o Senador Antonio
Carlos Magalhães.

Por que S. Exª não coloca em votação a medida
provisória do salário mínimo, e daí o Congresso pode
rá votar o substitutivo? Dessa maneira, seria autoriza
do o salário mínimo de 100 dólares e se resolveria a
crise social que está aí, sinalizando a responsabilida
de desta Casa neste momento: o caminho da demo
cracia e da prioridade nacional aos que menos têm.

Sr. Presidente, este é o momento de o PFL
mostrar que, além da declaração de intenções, tem
compromisso, de fato, com esta meta e com este pro
jeto.

O Senador Antonio Carlos Magalhães pode dar
consistência às suas declarações colocando a medi
da provisória em votação e resolvendo o novo valor
do salário mínimo. E tenho certeza de que o valor do
mínimo será sustentado por este Plenário em torno
de 180 reais - os 100 dólares pelos quais temos luta
do. Assim estaríamos dando a prioridade das priori
dades ao salário mínimo.

Mas resolvido isso, Sr. Presidente, resta uma
segunda questão: como fica o funcionalismo público
federal? Ou será que vamos empurrar mais uma vez o
reajuste do salário do funcionalismo, como temos vis
to nos últimos cinco anos?

Por isso, iremos agora - e convidamos os Líde
res dos partidos da Oposição - ao Presidente do Su
premo Tribunal Federal, órgão que tem um papel fun
damentai na democracia e que deve preservar a sua
credibilidade. Como dissemos, não é com liminares
como essa que vamos manter a credibilidade e a legi
timidade da Justiça.

O Supremo Tribunal Federal poderia colocar em
votação neste momento a Ação Direta de Inconstitu
cionalidade nº 2.061/99, que protocolamos em 13 de
setembro de 1999 e que declara a inconstitucionali
dade por omissão do Presidente da República por
não ter apresentado o projeto de reajuste do salário
do funcionalismo, conforme eãtabeJece o art. 37, inci
so X, da Constituição Federal. O provimento a essa
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Adin daria a segurança ao País de que votaríamos
um projeto de reajuste do funcionalismo.
. Para concluir, Sr. Presidente, votando o salário
mínimo e o reajuste do funcionalismo estaríamos re
solvendo o problema do Poder Judiciário, inclusive
estabelecendo o teto, uma decisão que também sa
beremos tomar e que é necessária neste momento da
História do Brasil.

Agora, para tudo isso, Sr. Presidente, temos de
votar o Orçamento da União. Estamos entrando no
mês de março e o País não tem um Orçamento. E a
ausência de um Orçamento, de um planejamento do
gasto público, gera esse tipo de incidente, esse tipo
de pressão e esse tipo falta de eficácia no gasto públi
co.

Portanto, vamos decidir o valor do salário míni
mo, votando a medida provisória, com o Senador
Antonio Carlos Magalhães dando seqüência aos
seus pronunciamentos. Vamos propor ao Supremo
Tribunal Federal que decida a Adin que permite a vo
tação do reajuste do funcionalismo público, conforme
estabelece o art. 37, inciso X, da Constituição. E va
mos a partir daí estabelecer o teto, podendo, portan
to, viabilizar o equacionamento da reivindicação do
Poder Judiciário de forma definitiva.

O Congresso Nacional pode assumir a sua res
ponsabilidade na crise, dar conseqüência à legitimi
dade dessa luta que busca um direito legítimo do fun
cionalismo, que há cinco anos assiste ao arrocho sa
larial, e, mais do que isso, pode ecoar as aspirações
de sobrevivência de uma multidão de brasileiros que
recebe o salário mínimo. Evidentemente nós não po
demos recuar na meta mínima de 100 dólares ou 180
reais, porque o salário mínimo tem hoje 25% do valor
de 1940. E de lá para cá a produção do País, o PIS
per capita, cresceu cinco vezes. Está na hora de se
fazer justiça social e de o Congresso Nacional assu
mir a sua responsabilidade perante a Nação.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PMDB - SP. Pelu

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apenas anunciar aos Srs. Deputados que amanhã,
às 10h da manhã, a Comissão Especial que regula
menta as medidas provisórias deverá se reunir. Quero
informar também que os prazos para as emendas já
foram abertos. Amanhã vamos apresentar um plano
de traQalho e marcar os dias para as audiências públi-

caso Por isso, convido os Srs. Deputados que preten
dem participar, trazer sugestões e apresentar emen
das, que o façam.

Muito obrigado.

O SB. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni·
co aos Srs. Líderes e aos Srs. Parlamentares que fixei
o dia 16 de março como o prazo para a Comissão
Especial do Salário Mínimo concluir seus trabalhos.

Portanto, até o dia 16 de março deveremos ter
os dados referentes ao novo salário mínimo. Trata-se
de matéria urgente, conforme os Srs. Líderes estão a
mencionar, que merece pronta resposta desta Casa.

I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Alexandre Cardoso,
para uma Comunicação de Liderança, pelo B/oco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo
co/PSB-FIJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil vive um
momento novo. Uma categoria que no passado consi
derou algumas greves ilegais, ao anunciar um estado
de greve, faz o Supremo Tribunal Federal adotar uma
medida no intuito de solucionar essa situação de gre
ve iminente.

Vejam todos como a população brasileira está
analisando esse quadro. Alguns partidos apresentam
propostal> para o reajuste do salário mínimo e, em de
terminado momento, Lideranças dizem que a matéria
não foi discutida no âmbito do partido. Além disso,
não há consenso sobre o valor para reajuste do salá
rio mínimo. Mas o Supremo Tribunal Federal rapida
mente resolve a questão de uma categoria em estado
de greve.

O Congresso Nacional tem que entender que
este é um momento de enorme dificuldade de rela
ção com a sociedade brasileira. E por que a dificul
dade? Porque nos últimos cinco anos criou-se uma
expectativa de felicidade neste País que, evidente
mente, não está acontecendo. Onde estão os bene
fícios das privatizações? Onde está a melhoria na
qualidadl~ de vida?

A par disso, surge no Congresso uma CPI dos
Medicamentos, porque o aumento do preço dos re
médios foi até dez vezes maior do que o aumento
do salário. E soma-se a tudo isso um movimento or
questrado de desmonte do Estado, que está deixan
do o servidor público sem perspectiva de aumento
salarial e levando o próprio Executivo a não cumprir
a Constituição Federal no que tange a essa matéria.
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Sr. Presidente, eu acho que esta Casa tem que
entender a gravidade do momento. Quando um dos
Poderes da República encontra solução para uma ca
tegoria, mas não estamos encontrando solução para
a sociedade, a esperança do brasileiro, o que ele tem
de mais forte, começa a ir embora. As pessoas, na
rua, já não acreditam que haja um trabalho verdadeiro
com vistas ao aumento do mínimo. Isto está virando
pilhéria, está virando história de esquina. O fato é que
nós não conseguimos encontrar uma resposta para a
sociedade.

Eu acho fundamental que, nessa ida ao Supre
mo Tribunal Federal, proposta hoje pelo PT, PDT,
PCdoS e PSS, consigamos sair de lá com alguma al
ternativa, porque este movimento social, Sr. Presi
dente, pode chegar a uma escala sem precedente no
País. Nós não podemos encarar a sociedade saben
do que um Poder - repito - encontrou solução para
uma categoria, mas não encontramos solução para a
sociedade.

A meu ver, nem o Presidente da República, nem
o Presidente do Congresso Nacional podem usar o
aumento do salário mínimo para fazer propaganda,
se não têm certeza de que seus respectivos partidos
terão tal compromisso. O Senador Antonio Carlos Ma
galhães, como disse o Deputado Aloizio Mercadante,
tem a obrigação de assumir a posição de Liderança
do Congresso e levar a medida provisória à delibera
ção.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, deve
dar uma resposta à sociedade, julgando - conforme
disse o Deputado Miro Teixeira - a Adin contra a omis
são do Poder Executivo no que se refere ao aumento
salarial do servidor público, porque, caso contrário,
aquilo que resta ao brasileiro, que é a esperança,
pode estar indo embora e esta Casa pode estar sen
do conivente.

Portanto, o nosso partido, juntamente com o
PCdoS, entende que essa ida ao Supremo Tribunal
Federal tem o objetivo de fazer um alerta para que se
encontre uma solução imediata, a fim de que não seja
tarde e, por fim, enfrentemos um problema pelo qual
evidentemente cada um de nós será responsável.

O fato novo é o Supremo ter encontrado solução
para uma única categoria, quando, na verdade, os Po
deres devem encontrar solução para toda a socieda
de.

Era o que o Partido Socialista Brasileiro tinha a
encaminhar a V. Exª.

Muito obrigado.

o SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Sloco/PSDS 
PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, quero fazer um comunicado relevante para
o Município de Londrina, no Paraná. O Desembar
gador Cyro Crema, do Tribunal de Justiça do Para
ná, acabou de suspender a tramitação do pedido de
impeachment do Prefeito de Londrina, Antônio Ca
semiro Belinati, objeto de denúncia de 75 entidades
comunitárias encabeçada pela OAB, Seção Londri
na, e pela Associação Comercial e Industrial de Lon
drina, a mais antiga entidade da cidade. São 75 en
tidades que estão pedindo a cassação do mandan
do do Prefeito Antônio Casemiro Selinati.

O juiz local de Londrina indeferiu o pedido, for
mulado pelo Prefeito, de suspensão de tramitação.
Lamentavelmente, hoje o Desembargador Cyro Cre
ma suspendeu a tramitação do processo na Câmara,
tramitação essa que obedece ao Decreto-Lei nll 201.
O Presidente da Câmara entendeu que o processo de
impeachment do Prefeito Antônio Casemiro Belinati
deve tramitar segundo as normas do Decreto-Lei nll

201, e o Desembargador Cyro Crema faço questão
de frisar seu nome, entendeu o contrário.

A comunidade de Londrina está revoltada e in
dignada com essa decisão e deposita suas esperan
ças no Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná,
Dr. Sydney Zappa, para que a reveja e dê liberdade à
Câmara Municipal de Londrina para julgar os atos de
corrupção do Prefeito Antônio Selinati. Se ele não
deve, não tem o que temer. ~ porque deve que está
fugindo do julgamento da população de Londrina.

Não tenho dúvida de que o motivo que levou o
Prefeito Antônio Selinati a usar de um artifício jurídico
para suspender a tramitação desse processo é o
medo de prestar contas. Se prestar contas, sem dúvi
da alguma, a Câmara terá todos os elementos e moti
vos para cassação de seu mandato. Segundo o jornal
O Estado de S. Paulo, mais de 200 milhões de reais
foram desviados na sua administração de três anos e
dois meses como Prefeito de í..ondrina.

Para concluir, insisto em dizer que confio de
mais no Presidente do Tribunal de Justiça do Para
ná, Dr. Sydney Zappa, que poderá determinar ur
gência urgentíssima na tramitação dessa matéria no
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Daqui a algum tempo
vou encerrar a sessão. Encerrar a sessão sem o quo
rum de 308 Deputados significa que quem não regis
trou presença no painel não está presente. Peço aos
Srs. Deputados a gentileza de se dirigirem ao plená
rio, pelo menos para alcançarmos o quorum de 308
Srs. Deputados, já que mais de 350 Srs. Deputados
estão na Casa.

Ouçam as campainhas e venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Gilmar
Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaríamos de lamentar
nesta tarde mais uma atitude do Ministro da Educa
ção, Sr. Paulo Renato, que lançou recentemente os
Cadernos 45, dizendo que a educação anda às mil
maravilhas no Governo Fernando Henrique, e hoje
cancelou sua vinda à reunião que haveria na Comis
são Mista que trata do financiamento ao estudante.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a situa
ção do ensino superior hoje no Brasil é grave. Em
1998, 1,5 milhão de estudantes concluíram o ensino
médio, e foram abertas nas universidades públicas e
particulares cerca de 776 mil vagas, número que con
seguiu atender apenas à metade dos alunos que con
cluíram o ensino médio naquele ano, sem contar a de
manda reprimida que já existia.

Até 1994, o crescimento de vagas no ensino públi
co era maior do que no ensino privado. De 1994 para cá,
está havendo aumento cada vez maior da oferta de va
gas no ensino privado e diminuição no ensino público.
Com isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os es
tudantes hoje são obrigados a ir para o ensino privado,
porque é ali que estão conseguindo vagas. Mas as
mensalidades são extremamente elevadas.

O Governo Fernando Henrique Cardoso acabou
com o Crédito Educativo, que foi criado em 1976, e
criou o Financiamento ao Estudante - FIES. Entretan
to, em 1998 nenhuma vaga foi aberta para a obtenção
do crédito, e em 1999 apenas 80 mil estudantes tive
ram acesso ao financiamento.

O Fies é um financiamento com juros elevados
correção mais 9% ao ano, só cobre 70% do valor da
mensalidade e s6 existe para pagamento de mensali
dades.' Nossos estudantes estão hoje sacrificados,
em dificuldades,e mesmo aqueles que querem ter
acesso ao financiamento não o conseguem.

a Crédito Educativo foi criado e concebido para
atender aos alunos tanto da rede pública quanto da
rede privada. Por quê? Porque muitos dos alunos que
passam no vestibular das universidades públicas têm
de deixar suas cidades, mudar para um centro maior,
pagar moradia, alimentação etc., e não têm recursos
para tanto. Por isso, o estudante precisa desse finan
ciamento. Este ano, até agora nenhum novo estudan
te conseguiu ter acesso a esse financiamento, e ain
da é preciso que se abram mais vagas.

Veio então uma medida provisória sobre crédito
educativo. Hoje, Sr. Presidente, teríamos na Comis
são uma reunião para discutir essa medida que insti
tui o crédito educativo, que seria presidida pelo Sena
dor Romeu Tuma o Deputado Osvaldo Biolchi é o
Relator, mas o representante do MEC simplesmente
disse que não teria condições de comparecer ao de
bate.

a Ministro Paulo Renato quer fugir do debate
porque não tem projeto, não tem proposta para o fi
nanciamento aos estudantes. Por isso não quer en
frentar o debate sobre o ensino superior neste País,
sobre os milhares e milhares de estudantes que pre
cisam e querem continuar estudando, mas, sem fi
nanciamento, vão ter de trancar suas matrículas.

Sr. Presidente, fazemos um apelo no sentido de
que de fato a medida provisória seja examinada e
possamos criar nesta Casa um financiamento para
que os estudantes possam ter acesso ao ensino su
perior. Chamamos a atenção do Ministro Paulo Rena
to, a fim de que pare de fazer propaganda e venha
para o debate, não fuja dos debates, como fugiu hoje.
Queremos o debate franco e aberto. Este é o nosso
desafio: pedimos ao Ministro que, em vez de sair dis
tribuindo Cadernos 45, venha discutir c ensino superi
or e o financiamento dos estudantes.

Este, repito, é o desafio que fazemos: conclama
mos o Ministro Paulo Renato a não mais fugir dos de
bates e vir para cá, a fim de que possamos encontrar
uma solução para o ensino superior deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
a presença dos Srs. Deputados no plenário.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocu
po esta tribuna para denunciar uma seqüência de
demissões na Companhia Ferroviária Nordestina 
CFN, ramal da Rede Ferroviária Federal que foi pri-
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vatizado. Ontem essa empresa desativou as oficinas
de manutenção de Recife e provocou, de imediato,
quarenta demissões. Dentre essas, estão onze diri
gentes sindicais, um trabalhador que estava de li
cença médica, um que é juiz classista e sete cipei
ros, em completo desrespeito à representação sindi
cal e, mais do que isso, a acordos que foram firma
dos com o Sr. Benjamim Steinbruch que, ao adquirir
aquele ramal, comprometeu-se com a Ferrovia
Transnordestina, com a ativação daqueles ramais e
com o processo de resgate e recuperação da malha
ferroviária do Nordeste. Pelo contrário, quando ad
quiriu esse bem, não investiu o prometido. Mais re
centemente, há uma movimentação para conseguir
um financiamento de 100 milhões de reais com o
Estado, para viabilizar a retomada da Transnordesti
na.

Desse jeito, é muito fácil privatizar. Assume-se a
responsabilidade de um empreendimento desse por
te para, em seguida, querer que o Estado lhe dê co
bertura e assegure o que ele assumiu publicamente,
ou seja, o desenvolvimento.

Esse processo de privatização, além de não
cumprir as metas de investimento e de expansão do
setor de ferrovias, promove o crescimento do desem
prego na região, atingindo, de forma indiscriminada,
muitos trabalhadores, alguns inclusive próximos de
se aposentarem e que, de repente, são jogados no
olho da rua e privados de seus direitos. É um desres
peito inclusive àqueles que têm toda uma vida dedica
da à implantação desses ramais ferroviários.

Por isso, Sr. Presidente, expressamos neste mo
mento a nossa manifestação de repúdio a essas atitu
des e, ao mesmo tempo, cobramos providências do
Governo, através do BNDES, que financiou essa pri
vatização, entregando nas mãos de empresários
esse processo de retomada da malha ferroviária nor
destina. Agora, eles se abstêm desse processo e que
rem conseguir dinheiro promovendo o aumento do
desemprego naquela região, desrespeitando, como
afirmei, dirigentes sindicais, representação classista,
trabalhadores doentes sob licença médica, que foram
incluídos nesse rol de demissões que aconteceu na
CFN com a desativação das oficinas de manutenção
no Recife.

Manifestamos aqui a nossa repulsa a essa atitu
de e pedimos ao Ministério Público do Trabalho que
intervenha nesse processo para coibir essas ações,
que penalizam os trabalhadores que fizeram e fazem
a rede ferroviária nordestina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
João Ribeiro PFL
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB
Presentes de Tocantins: 6

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

PARAíBA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

SERGIPE

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PSB
PSDB

Adauto Pereira
Carlos Dunga
Inaldo Leitão
Presentes da Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joaquim Francisco PFL
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

Augusto Franco
Jorge Alberto
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

PL
PTB
PT
PFL
PT
PSDB

Eujácio Simões
Félix Mendonça
Geraldo Simões
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB
PSDB/PTB

PSDB
PSB
PSDB

PIAuí

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Cesar Bandeira PFL
João Castelo PSDB
José Antônio PSB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 7

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Antônio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Antônio José Mata PMDB PMDB/PST/PTN
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB
PSDB/PTB
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Presentes do Ceará: 17

Átila Lira
B.Sá,
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 6
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João Leão PSDB PSDB/PTB Philemon Rodrigues PL PUPSL
Jorge Khoury PFL Roberto Brant PFL
José Carlos Aleluia PFL Romel Aloizio PPB
José Lourenço PFL Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Saraiva Felipe PMDB PMDB/PSTIIPTN
Leur Lomanto PFL Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Luiz Moreira PFL Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Manoel Castro PFL Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Presentes de Minas Gerais: 37
Paulo Braga PFL EspíRITO SANTO
Paulo Magalhães PFL Aloízio Santos PSDB PSDB/PTB
Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN Feu Rosa PSDB PSDB/PTB
Reginaldo Germano PFL João Coser PT
Roland Lavigne PFL José Carlos Elias PTB PSDB/PTB
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Ursicino Queiroz PFL Max Mauro PTB PSDB/PTB
Presentes da Bahia: 22 Nilton Baiano PPB

MINAS GERAIS Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB

Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN

Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Presentes do Espírito Santo: 9

Aracely de Paula PFL RIO DE JANEIRO

Cabo Júlio PL PUPSL Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Cleuber Carneiro PFL Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Arolde de Oliveira PFL
Edmar Moreira PPB Bispo Rodrigues PL PUPSL
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB
Eliseu Resende PFL Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Eduardo Paes PTB PSDB/PTB
Gilmar Machado PT Fernando Gabeira PV
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
Herculano Anghinetti PPB Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN
Jaime Martins PFL lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN
João Fassarella PT Jair Bolsonaro PPB
João Magno PT Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
José Militão PSDB PSDB/PTB João Sampaio PDT
Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Luiz Sérgio PT
Lael Varella PFL Márcio Fortes PSDB PSDB/PTB
Lincoln Portela PSL PUPSL Milton Temer PT
Márcio Reinaldo Moreira PPB Miriam Reid PDT
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Miro Teixeira PDT
Nárcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL
Nilmário Miranda PT Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
OdeImo Leão PPB Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB
Olímpio Pires PDT Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Simão Sessim PPB
p;:>, rll"\ nO)f'l",rl" PT Presentes do Rio de Janeiro: 25
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PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

GOIÁS

PMDB PMB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Barbosa Neto
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia (;)uinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Trad PTB PSDB/PTB
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN _
Presentes Jo Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PSTITN
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Distrito Federal: 6

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
Ricartl:l de Freitas PSDB PSDB/PTB
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 5

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico

.Dr. Rosinha
Flávio Arns

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PUPSL
PSB/PCDOb

SÁOPAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Aloizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
José Dirceu PT
Joé Genoíno PT
José índio PMDB PMDB/PST/PTN
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Luíza Erundina PSB PSB/PCdoB
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos Cintra PL PUPSL
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Nela Rodolfo MDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Wagner Salustiano PPB
XicÇ}:_Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de Si') Paulo: 45
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº ge-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº ge-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 112-Al95, 500-Al97 e
36B-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nºs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nQs 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 Pro
postas de Emenda à Constituição nQs
127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das
Emendas nQs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio
Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputa
dos Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pi
res, Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Bis
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Roberto Argenta PHDBS
Telmo Kirst PPB
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 311 Se
nhores Deputados.

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)

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB

RIO GRANDE DO SUL

PDT
PDT
PPB
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PDT
PPB
PPB
PPB
PT
PT

Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 13

Guvato Fruet
Iria Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 25
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Roque. Foram aprovados os Destaques de
nºs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42,
33,293,27,88,238,187,67,32,149,73e
os destaques dos relatórios parciais dos De
putados Luiz Antônio Fleury e Renato Vian
na; 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, 201, 274, 217, 248, 101 e os des
taques dos relatórios parciais dos Deputa
dos José Roberto Batochio e Ibrahim
Abi-Ackel; e prejudicados os de nº 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 nºs: 112-Al95,
127-Al95 , 215-Al95, 500-Al97, 368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exª prefe
rência para a votação, na sessão de hoje,
das seguintes Emendas Aglutinativas: 34,
16 e 19.

Sala das Sessões, 23-2-2000. - Mendes Ribei
ro Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL;
e Luiz Antônio Fleury, Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

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

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

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Emenda Aglutinativa nº 34, de seguinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 34
(Regimento Interno, art. 118, § 3º e art. 122)

Acrescente-se no art. 34 do substitutivo adotado
pela Comissão Especial o parágrafo no art. 125 pro
posto para a Constituição Federal:

"Art. 125 .
§ Observado procedimento estabeleci

do em lei, compete ao Tribunal de Justiça
dos Estados, do Distrito Federal e Territóri
os processar e julgar, originariamente, as
ações populares, as ações civis públicas e
as ações' coletivas, quando- a abrangência
da lesão Ultrapassar à área territorial sob ju
risdição dO.ojuiz de·primeiro grau e· quanào o

Tribunal reputar relevante a questão, ressal
vada a competência da Justiça do Trabalho
e da Justiça Eleitora!."

Decorrente da fusão de dispositivos das seguin
tes emendas: Emenda nº 8-CE/99, do Deputado f\Jeyu
Lopes, Emenda nQ 9-CE/99, do Deputado Vicr.:mte
Arruda, Emenda nº 11-CE/99, dos Deputados José
Priante 13 Bonifácio de Andrada e outros, Emenda nº
16-CE/99, do Deputado Gonzaga Patriota, Emenda
nQ 19-CE/99, do Deputado Henrique Eduardo Alves e
da Emenda nº 36-CE/99, do Deputado Luiz Carlos
Hauly.

Justificação

Verifica-se que o Substitutivo Adotado pela Co
missão Especial não considerou a possibilidade de a
lesão a interesses passíveis de defesa pela via da
ação popular, da ação civil pública e de ações coleti
vas extrapolar os limites da jurisdição do juiz de pri
meiro grau. Propõe-se a inclusão de preceito preven
do tal possibilidade.

É recomendável que a competência originária
para processar e julgar tais ações corresponda ao li
mite da jurisdição do juiz de primeiro grau. Quando
essa lesão ultrapassa os limites da jurisdição do juiz
de primeiro grau, a competência deve ser do tribunal
correspondente, com jurisdição mais ampla ou do tri
bunal com jurisdição nacional em questões de âmbito
nacional ou superior aos limites jurisdicionais dos tri
bunais regionais.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Ju
tahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do P5D8.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra pela ordem à Relatora, Deputada Zulaiê Co
bra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é lima emenda aglutinativa do Depu
tado Jutahy Junior, do PSDB da Bahia, mas fizemos
um acordo hoje com todos os Líderes no sentido de
colocá-la em votação para rejeitarmos.

É uma emenda muito difícil de ser aceita, muito
perigosa. Lembra um pouco aquele incidente de in
constitucionalidade, porque é uma maneira de avo
car, de trazer ao Superior Tribunal de Justiça certas
ações populares.

Entendemos que são emendas que vão trazer
ao texto algo perigoso e, portanto, vamos rejeitá-Ia.

É esse o acordo dos Líderes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação a

Emenda Aglutinativa nº 34: como votam os Srs. Líderes?
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o .3R. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em rela
ção a essa emenda que passa para os Tribunais de
Justiça a competência para julgar as ações cíveis e
populares, nós, do PL, manifestamos nossa posição
na reunião de Líderes. Achamos que tumultua o
STJ e também tira a competência dos Tribunais dos
Estados, que, muitas vezes, estão ali envolvidos e
têm melhor condição de julgar o caso.

Entendemos que essa emenda deve ser rejeita
da e, por isso, o Bloco Parlamentar PUPSL encami
nha o voto "não".

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB encaminha o \loto "não".

OSR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, entende
mos qlJS..J3Sta matéria não é constitucional. Isso pode
perfeifamente ser regulamentado em lei ordinária,
quando vamos renovar aqui os Códigos de Processo,
especialmente o Código de Processo Civil, já que há
um dispositivo na própria reforma prevendo que, apro
vada a reforma do Judiciário, em seis meses, vamos re
formar o Código de Processo Civil também.

Entendemos que é um modelo de avocatória e
que QS.j.uízes singulares e os juízes dos Tribunais, já
lue as três emendas são assemelhadas, é que de

I ..m julgar questões referentes a ações populares, a
-,;0es civis públicas.

Portanto, encaminhamos também o voto "não"
para essa emenda aglutinativa.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas pre
servaram o direilü sem avocatórias e recomenda aos
seus liderados que votem "não".

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Traba
lhadores vota "não".

O SR. PAUDERNEY AVEL.INO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presid~mte, o PFL, seguindo
o acordo, encaminha o voto "não".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tem
razão o Deputado Fernando Coruja. É matéria de lei,
mas este não é um argumento que possamos usar
nesta Casa, porque não contribui com o processo. A
bancada do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN vota
contra e, dessa forma, vota com a Relatora.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa

emenda é de minha autoria e do PSDB. Verificamos
que no texto da Deputada Zulaiê Cobra não existe
uma interpretação abrangente quando existe a situ
ação que ultrapassa o território e há conflito em rela
ção ao território.

Por isso, verificando que o substitutivo adotado
pela Comissão Especial não considerou a possibilida
de de lesão a interesses passíveis de defesa pela via
de ação popular, de ações civis públicas e coletivas,
extrapolando os limites da jurisdição dos juízes de pri
meiro grau, propomos a inclusão de preceito preven
do tal possibilidade.

Como o nosso Bloco é composto pelo PSDB e
pelo PTB e o PTB tem uma posição contrária, nós, do
PSDB, encaminhamos "sim", e o Deputado Luiz Anto
nio Fleury encaminha pelo PTB o voto "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.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "não" e solicita a sua bancada que acorra ao ple
nário, pois teremos mais duas votações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Estamos em processo
de votação nominal.

Temos mais duas votações nominais por acor
do, de modo que precisamos do quorum de 308 vo
tos no painel. Venham ao plenário.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - 3r. Presidente, es
tou encaminhando um requerimento de informações
ao Sr. Ministro de Estado da Justiça sobre venda,
concessão, registro, posse e porte de armas no Bra~

sil, a fim de fundamentar um pouco mais as discus~

sões que estamos fazendo aqui no Congresso Naci
onal a respeito dessa questão.

Solicito a V. Exª, embora não seja o momento
regimental, que aceite o requerimento e faça com
que ele, na ata, conste no momento adequado.
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Era esta a solicitação que queria fazer.
Muito obrigado.
O SR. RUBENS FURLAN - Sr. Presidente,

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

Exª a palavra.
O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PPS encaminha o voto "não".
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, soli
cito a V. Exª a gentileza de verificar se a CPI dos Medi
camentos ainda está em funcionamento, porque tal
vez os membros da Comissão não saibam do início
da votação. Por isso, peço-lhe que solicite suas pre
senças para votarem a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Se
cretária da Mesa cuidará, junto às Comissões, para
que se encerrem os trabalhos e os Srs. Deputadob
possam vir ao plenário a fim de votar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do oracfor.) - Sr. Presidente, reitero o
encaminhamento do primeiro V!ce-Líder, Deputado
Pauderney Avelino, que em nome do Partido da
Frente Liberal encaminhou o voto "não" à matéria.

Achamos que esta emenda aglutinativa é quase
uma avocatória, ou melhor dizendo, é uma incidência
de inconstitucionalidade, quando determina que, no
juízo de primeiro grau, quando uma decisão atinja
mais de um Município, que essas ações sejam julga
das pelo Tribunal de Justiça. Acho que é um prece
dente grave, aliás gravíssimo, que fere, sobretudo, a
base do Poder Judiciário, que é o julgamento de pri
meiro grau. Portanto, Sr. Presidente, a Relatora foi
muito feliz, mais uma vez, quando defendeu a manu
tenção do texto que interessa ao Poder Judiciário
como um todo e ao fortalecimento deste Poder.

a PFL reitera o voto do ilustre Primeiro Vice-Líder,
Deputado Pauderney Avelino, e recomenda ovoto "não".

'0 SR. CELSO GIGLIO (Bloco/PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlarnen-

tar PSDB/PTB encaminha o voto "não" e pede aos
companheiros que venham ao plenário para votar.

a Bloco Parlamentar PSDB/PTB encaminha o
voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
aos Parlamentares presentes nas diferentes dependên
cias da Casa para que venham ao plenário. Houve amplo
entendimento no gabinete de V. Exª a respeito de três
emendas aglutinativas que precisam ser votadas hojl~.

Ainda existem cerca de 42 emendas e destfl
ques para serem votados. Se concluirmos a votação
dessas três emendas, amanhã estaremos reunidos,
mais uma vez, no gabinete de V. Exª, às 15h30min.,
para concluirmos o entendimento sobre duas ou três
matéria.s. Assim, agilizaremos cada vez mais a vota
ção da PEC 96-B, que aprimora e moderniza a estru
tura do Poder Judiciário de nosso País.

.SI: Presidente, por essas razões faço um apelo aos
Parlamentares para que venham ao plenário. Com a vo
tação desta matéria, dessa primeira emenda aglutinati
va, possibilitaremos a votação das duas seguintes, fa
zendo com que, nesta noite, possamos concluir mais três
votações. Assim, cada vez mais, perseguiremos a con
clusão da votação de importante matéria. Portanto, o
apelo aos Parlamentares para que venham ao plenário, a
fim de que possamos votar essas matérias.

a PFL reitera o voto "não".
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. Presiden
te, só quero alertar que já votamos matéria parecida
aliás, a afaste.mos definitivamente, que tratava do inci
dente dia inconstitucionalidade, da avocatóri&, e 060
vemo, nesse sentido, trabalhou conosco.

Portanto, a Relatora é contra essa emenda agluti
nativa, pois uma matéria maior que essa foi afastada por
nós num grande acordo. Não podemos agora votar a fa
vor de uma emenda que lembra uma maiorque já afasta
mos, inclusive com a aquiescência do Governo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham a plenário. Logo mais vou encerrar
a votação. '

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encaminhou o
voto "não" e solicita que isso conste do painel para ori
entar o', Jeputados da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado Furlan.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERALDO MAGELA (PT-DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em nome da bancada do
PT, justifico que os Deputados José Dirceu, Aloizio Mer
cadante, nosso Presidente e nosso Líder, e os Deputa
dos José Roberto Batochio, do PDT, e Sérgio Miranda,
do PedoB, encontram-se ausentes desta votação por
estarem em reunião com o Presidente do Supremo Tri
bunal Federal. Deixo, portanto, como justificadas as
suas ausências.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dados do
IBGE mostram que o rendimento médio dos brasilei
ros caiu em torno de 8% em função da alta da inflação
e, principalmente, do aumento do desemprego no
País, com taxas acima de 7%.

Os dados da pesquisa do IBGE mostram oaumen
to do desemprego, a redução do rendimento dos brasilei
ros e também o aumento de 62% na informalidade no
País, ou seja, cresce o número de pessoas que traba·
Iham sem carteira assinada e, em conseqüência, sem di
reitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que a Previdên
cia deixa de arrecadar. O número de pessoas nessa situ
ação, só nas seis maiores regiões metropolitanas do
País, chega a 4,4 milhões de brasileiros.

Entenden lue é importante incrementar se-
tores da produç",) com linhas especiais de financia
mento, crédito mais fácil, redução de juros, além de
uma política voltada para a agricultura. Sem dúvida
alguma, 'Somente o incremento desses setores vai fa
zer com que a renda do brasileiro seja maior, porque
hoje, lamentavelmente, o povo brasileiro é o que tem
o mais baixo salário mínimo da América Latina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,

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

Exª a palavra.
O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, queria aqui deixar registrado que es
tamos, hoje, comemorando o Dia Internacional de
Conscientização sobre as LER.

As Lesões por Esforços Repetitivos - LER, hoje
nomeadas Distúrbios Osteomusculares Relaciona
dos ao Trabalho - DORT, pela Previdência Social -,
são um grave problema de saúde pública no Brasil;
são as doenças de maior incidência em nosso País.

Assim, infelizmente, o dia de hoje não é de co
memoração. Não há, por parte dos trabalhadores já
atingidos por esta doença e aqueles outros, milhares,
com o risco a que estão expostos, o que comemorar.

Na realidade, é um dia de luta para que as empre
sas se conscientizem em relação à prevenção de doen
ças ocupacionais. A qualidade de vida do trabalhador
está estreitamente vinculada à presença dos fatores de
risco no ambiente de trabalho. Sempre há o risco de se
adoecer, entretanto, num ambiente com mais riscos, sem
prevenção, respeito e rigor, a vida do trabalhador, sua sa
úde, está irremediavelmente comprometida. Às vezes,
trabalhadores em idade produtiva, porém com seqüelas,
e diagnosticadas tardiamente, estão fora do mercado de
trabalho, inclusive com um alto custo para as próprias
empresas e Governo.

Para ilustrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que
encaminhei um requerimento de informações ao Banco
do Brasil, sobre o assunto, por duas vezes, cuja respos
ta, incompleta, demonstra que uma empresa do porte
do Banco do Brasil está omissa em relação às normas
do Ministério do Trabalho. Tenho dados da Cassi que
não condizem com a resposta que recebi. Dados esses
extremamente alarmantes: num universo de 20.000
funcionários examinados, 78% estão expostos a risco
ergonômico. Em 1998, a percentagem média de funcio
nários expostos a risco ergonômico no Banco do Brasil
foi de 34%; e 26% do funcionalismo examinado em re·
lação à LER/DORT já se mostram com alterações.

É lamentável que trabalhadores sofram dessa do
ença, que pode levar à incapacidade física de maneira
irreversível, e as autoridades competentes fiquem omis
sas diante da gravidade de um quadro como este.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronunciámento
fosse divulgado nos meios de comunicação da-Casa.
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Era o que tinha dizer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en

cerrar a votação.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, já tendo atingido o quo
rum constitucional e havendo outras votações, sugiro
a V. Ex!! que encerre esta votação para que possamos
passar rapidamente às demais.

Quem não participou desta votação poderá par
ticipar da próxima, para efeitos administrativos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Todos votaram?
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncia

o resultado da votação:
VOTARAM
Sim 20
Não 295
Abstenções 4
Total 319
É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 34.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

o........

P.l'tldo !!IOCD
RORAIMA
Elton RobneU PFL

TotaIRcrllml 1

IUUJ'A
Dr a.nadIto c•• PP8
Edu..-doS-bra PTl3 PSOB!PTa
Evandro MIhomen PSB PSBJPCOOS
Jurandn Ju-.z PMDB PMC8IPSTIPTN
S6rglo Barcello. PFL

TotaIAmapll 5

PAAÁ
GnonPare. PP8
Glovann[ QueIroZ PCT
Jorge Costa PMD. PMDBIPSTIPTN

........

.t~u' e.nat-on PTB PftOeJP1l!l Nilo
NlIlIOnPlnlo pses PSCBlPTB Nilo
P.uIoRoohao PT Nilo
RenNclo ..... PTB PSCB/PTB Nilo
VlePIAt.rr....,co ""L Nilo

Total~-'·.

AMAZO.......
..... Wn. PFC NIo
LUI.1:Femando P"B Nilo
Paudwnev A\lellno PFL Nilo
V."..•• Qta22kJün PCdoB P8BJFlCDOB Nilo

TotalA....-art_ ~

RONDONtA
ot'Qn.lcfoMunlJ: PP8 NAo
EurfpadeJ Mllend. POT NAo
E.ll~ItoJGnIOr PFC Nilo
Nll10n Caclxaba PTB P.OBIPT1O Nilo
O_Andnw:Ie ,"C Nilo
S6rgIo carvalho PSDB NAo

Total Rondonie·.
ACrtl!
lkafonço Cordwo Pf-C NAo
M*do!J1ttar PPB Nilo
Marca. AfOl1.o PT Nilo
NbonMour60 PT Nilo
ZllalJoallfra PFC Nilo

T'OtaIAcr• .
TOCANTlNa
AntOnloJon:le PTB PSODIPTB Nilo

""""C..- PFC Nilo
,..,..IN.JL)n1Ol' PMOB PMDBIP!JTf?TN NIo
.JoaoRlbelt"o PI'1. Nilo
P_torAm.rIldo P"B NIo
Paula MourAo paoo P80Bnl'TB "110
TOMI TooenWne •_ ......HAo

A1b6rioc F1ItlD PMOB PMODJPaT/PTN "loC...rDendeL.... PFC Nilo
JoIoC••telo ,",SOb PSOBtPTB Nilo
Na,v.MOl"'Jl~ POT Nilo
eao••tl~M.tl.1ro PSOB PSDB/PTR SIm

Total MaranhJo .
c .......
Ado(fo Marinho PBCe Pl!JDBIPTD 81m
A1meld. d. oIfllMlJ PC PUPSl. NOo
AnJb.r Gomeo PMDe PMD8IPSTIPTN .'m
.N'ltonloc.mbnml P!'JDB P050DiPT8 NOo
Antanla.lodo U~ PMOB PMDDlP8TIPTN NAo

c .......

""""- peDa PSDBtPT8 .""ChlQlJlrlhoFal~ PliOB PSDDlPTB NAo
Eunlola OllveOnl PMO. F"MCBJPSTIPTN NOo
Jcn'L1f'1"~ FPO NAO
.I.,..Pkn~l PT NA•................ PSOB PS""""'" NA.
M"""'SaM..,o ...0. P8DBJIIlIT1I SJm
Maurol!!l_vlõ•• PMOB PMDa1I'"STIPTN NA'
Plnhalro Landim PMOB PUOBJPaTlPTN NAo
RaImUndo Gom.. d. M.to. P!30B PAOIJJPT8 Nilo
Romm8fFoIJO paca P80DIPTII "m
Nl'QloNovalJ PSn PDBlPCOOB Nilo
Ublr'elal'tARuler PSOB P8DBJIII'Ta Nilo
Vlcente Arrud. peDB P8Dsn-Te SIm
T_"-' ,.
PlAul
Ao.. """ PSD!J P8Dlln"TB NAo
Bao psoa P&OBlPTlt NA.
O •••lVaIdo I.al•• PMoa PMOBIP&T/PTN NA.
H-*:lllo rrortao PFI.. NAo
Mu••aOam_ PFI.. NIo
p_.t..ndJm PPC Ab.tençao
Theml.loct.s Sampaio PMOB PMOBlPST/PTN Na.
WefKnCton 0_ PT NO.
T..... Plaul O
RtO O"ANDe 00 NORTe
l.avo'a.... Ma..

Tat&I fUo O..noJtl do NQtte 1.-Adauto PeriJlru PFC NOo
Atmando AtlIIIO PMOb PMOBnJST/PTN NA.
CIIo1.... 01.lng. PMOS PMOBJJ>3T/PTN NA'
In.ak:lo Leltlo PSCI3 PSOrJ/PTe Nilo
Tot.J.-.._bII .
PI!:ANAMBUCO
CaftlM O.tata PROa peDBlPTB S'm
Ojelm.P••• POO P8BJPCDOB NA.
&du.rda C-mpo. P50 PSIl!PCDOB Nilo
".rl\lll"lN Fan'D PT Nilo

~=r;;:::: :~~ ~:~
.Ia~lm ,.~c!.co PPC NA.
Mar~d.,J_u. psoa P8D8IfITB NA'
aalatlel C.rvaltiQ PMO& Pf.40BIPST/PTN NIo
BMoIoOOa..- ,.SDB P8D9IPTft NA.
Tet.aII".-namlluClo 10

Al-AGO'" PPBAuclu.lo F.rI•• NA.
.Joaquim Brito PT NAo

C'CloeEV·~oIodD"""EJatrOrllClO_V~ PAgJn.3p-"G -
~ao_

oPL,Jn_ Thom_ Nono Nilo
R-a'- e._I"""nta 000 NA.
Tc;>"'A"a_ ..••"GI".
AcI.~on "'lbell'Cl PS., NA.
AUftu.I""~o

E~g:
10.0....... N'.

j=T~Q =;:g~/P'T'" N'.
N'.

MlN'aS1O~. p,- N'.
~.droValaaa,.. POO NA.
T_I ..................

PL

~=:::~::?,.
NAo

PT N"WoB N"

~~~ª;:",.
N'.
N"::g: ::g~ .'m
Na.

PPL NAo
oPL Nilo

f~~EJ~
PODIlI .'moPL Nilo
on Na.

~C_trn PPC

~=M6rlo N-r:;ronIantn :~eBpaulo 11"'0. NAo
".1.110 MaglllniS••

E~~b PMO..,P.T/PT,..
Nilo

=::~~~"oennsno
Na.
N"

::'=-;..~=.
NAo

PSOB NO.
U ....k1lno Qu.l~ oPL "110
WalalrPI,... oT Nilo
To..I .....I. ;!2

MtN_O~tuU.

PBOl!l POOarr-T'DAos...," Lu.... Nilo"""'0",",__
POOB

E~?~n-TN EEJ'WoI.....I8_V.II. PMOD
Caba,J.:I.llo oL

g::,~"'ci:::~~ :::~tI
,..o.,.-ra N_

NA.

g~:d:'~~~ ~:g: PSCaJPTa
~~paCan-Ta

tkI..._oo_"•• paoa ".O~ N'.
F..-n.nodo Olnlll' ~O. "MoanoaTIPTN NU
Qollm.t MltChada

~:~~=:.-=-~lI'l\O :~: ::::g=:~~ Nilo
HOWOUI.no AnClhln..m NA.

CII:*KV_OO__JOJo ....~_..o_v-....
~"'C:II.... ~.,..'!I'

HDo
NIo

HIo

HOC
HIo
Hllo
HIo
HIo

Sm

Volo

P6glnL 1 dIIg

Oritntaçlo
P$OIlII'11I·LII......
PIIDIJ.oPaTIPTN .. NIo
PA.-NIo
pr~Nlo

PPB-NIo
POT.NIo
PS&'PCDOB· Hlo
Pl1I'lll.·NIo
PPS .. Nio

ProposIçIO: PEC W HII:z .. EMENDA
AGLunNATlVA N-:U

mldo VClbçlo: 2MI2J2000 17 4T
fim Vot-wlo: 2M2J2000 1. OI

Rg,ltadq: d. vafafllg
SIm ..
NIo 215
~""91D ..
Total_ Votaçlo 318

Total Quorum 32D

M17
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&\o PAULO

IbnlhJm AbJ.-Ackel PPB NIo Profouor LuI2Mo PT NIo_Ma_
PA. NIo RIcaIOOEltaolnI PT NIo

.l~F"""'" PT NIo _,- PMOB PMDB/PST,'PTN NIo
J_MoQno PT NIlO RtJbeMFuriln PPS NIo_...- PSOB PSOB/PTB NIo !lompoio D6& PlIDB PllOM'TIl SIm
JaloDelglldo PMDIl PMDBIP8TIPTN NIo 8M>Tl>rI"H P8DB PlIDBIPTIl NIo
LulV"'1I: PFC NIo V~ eo.t. Noto PI. PlA'SI.. NIo
l.IncOIn_ PSC PlJPSI. NIo

W__

PP8 NIoM6n:Io1!aI__
PPO NIo XIa>an.-.. PSDB PS08IPTB .tboIonçIo

~ do Cenno Lara PT NIo Zl.N1A Cobra PSOB PSD8/PTB NIo
M6rlo do 0llY0lr0 PMDO PMD8IPSTIPTN NIo Total Ao Paulo' 41NorcIo RocklguM PSOB PllDIlJPTB moN__

PT NIo MATOGRQSSO

DdoImo~ PPB NIo

c.__
PFl. NIo

Olln""""" POT NIo Ol'dk:lo Sobttnho PSDB P8DB/PT11 NIo

P"'- PT NIo PodroHolwy PSD8 P80IlIPTII SImPIlIomon_
PC PI.JPSl. NO<> R1cttte de FrobI PSOB PSDIIIPTB NIo-- PODO PSOB/PTB NIo Tetlia.zana PMOO PMDOIPSTIPTN NIo_.....
PR. - WellnlonF8QUndea PSDB PODBIPTB NIo

RemoIAnblo PP8 - ToW__ '

-QuoIroc PSDe PSOOIPT8 mo
_Follpo PMllIl PMD8JPST1PTN Nio DIITRJTD FEDeftAL
SIoo_ PMOB PMOM"STIPTN mo ~F_ PMOS PMllM'STIPTN NIo

VItlortoMoclIoll PSOB PSOllIPTIl mo -- PT NIo

Tott,l ... GeN.a.' 31
JoIlIt PIIlhoIn> PMOB PMDBlPSTIPTN NIo

......- PSOS P8D8/PTB NIo
ul'iluro8NlTO Rloordo Norcnho PMOB PtoJm/PSTIPTN NIo
AIolno bna PSOB PSOBJPTB - T_ DIolrl1D _ •
FIIlIRMa PSOB PSD8IPTB NO<>
JoIoCooor PT NIo GOlAs
JoHCII1oI EUa PTB PSOBJPTB NIo

S__

PMOIl PMOIlIPBTIPTN NIo-- P80B PSOB1PT8 NIo JooIIlrAron'" P80B P80BlPTll Sim
"I.. ......., PTB PSOBIPTB Nio J_. PSOS PSOIllPT8 Nio

NIIIorlBoIono PP6 NIo UdloQuNn Paoa PS08IPTB NIo
_F......., PSOB PSDM='TB - Lutz BIhnoourt PMOIl PMOIlIPBTIPTN NIo.ax._ PlACO PMDBlP5TIPTN NIo Na<bettoT_ PMDII PMDIlIPSTIPTN NIo

T_Eoplrtlo_ •• PodroConodo PaDB PSOBIPTB SIm
PeclroChwM PMOIl Pf.lOM"STJP'TN NIo

RfODE~ Pedro ww.on PT NIo
AIdk CoIxaI PBDB PSD8IPTB NIo RobertDa"tra PP8 NIo-- PSOB PBOBIPTB NIo VImorRocho PFI. NIo
_doO_ PA. NIoA...... _

PPS NIlo

T__.11-- PC PUPSl. - MATO Oftoa.o 00 IULc...-_ PDT NO<> Ben-HorFI1!ll'I'tIh: PT NIo
C<lronoI 1oס.ס PIlD8 PSOBIPTO NIo M_Flho PMDO PMDBlPSTIPTN NIo
OIooF..- ""OB PSOBIPTB NO<>

M__

PlIOB PSllIlIPTB NIo
Ellr1oo_ PPO NIo NoIoonTrod PT8 PSllIlIPTB NIo
FlII'I'*'KIoa..... PII - W~\(Mob PMDB PMDBJPSTIPTN -Fomondo_ PTB P90BlPTB NIo T___ dollul.1

1l'(.~saYII PST PMoetPSTIPTN NAo
l_Rolo PMDB PMOIlIPSTIPTN NIo pAI!ANÁ

JlIIrlk*onllrO PP8 NIo I\bolonlo l.urlIon PFl. NIo
Mono. Comoo1lO PR. NIocoeev·_..__...v_

PiQlna:5"a, #

RIO OEJAIII!lIlO
coeev·_"__.V_

P_7doP f
Jo.lo Sompalo POT NIo
l.tJ1z1lMgio PT NIo Portldo BIooo Voto
_~0f1M

PSOO PSOB/PTB NIo PARANÁ
MotlooN_ PST PMOOIPSTIPTN NIo """'"- PSOB P8DIlIPTB Nlo
MIlonTllIIlOl' PT NIo A1.xC.m.n1 PSOB PSDBIPTB NIo
_RoId por NIlO Chico do Prlnoaoo PSD!I PSOIWTIl NIo

MtroToIX..... POT NIo DlIcou Sl>orofIco PPIl NIo
PIIlor ValdlCl PIIYI PSL PUPSL NIo Dr_ PT NIo
Paulo a.t1azat PSO PSBIPCOOB NIo

FI_limo PSOB PSOIlIPTII NIo

PIKJloF81j6 PSOB PSDBlPTO NIo
Gu&IaYOFruet PMDB PMDBIPSTIPTN NIo

Rod<lgo MollI PTB PSDOIPTO NIo
IrloSlmON PTB PSOllIPTB NIo

~JmIo_

PPS NAo
IVIOloGuoml PFL NIo
.JoH_ PMDB PMIJIIIPSTIPTN NIo

Total RIo do Jonll",. :li JoH Corloo MotIlnoz PT8 PSDM'TIl NIo
&\o PAULO JoNJenene PPB NIo-- PSOB PSOB/PTB Ab,Jonçio

1.ucIono_
PFl. NIo-- PlA06 PMllBIPSTIPTN NIo LulzCIIl1oI; HalIy PSOO PSDBIPTB lllm

Anel,. e.......1 PSDe PSOBIPTO NIo -- PT NIo

AngIlaIJuldlQnln PT Nlo
lAooclr_llD PMOlI PMDBlPSTIPTN NIo

Amon~c.no.. Pannunzlo PSDB PSOB/PTB NIo Neioon Mot.<... PPB NIo

Anlonlo_ PSOB PSOBIPTB SIm
0cllI1o_ PSDlI P8D8IPTB NIo

Antonio PaIoccI PT NIo
000wIr0 FIho PPB NIo

M1ndoCl1I~ PT NIo
oom. 8en'IQ11o PMDB PMDIIIPSTIPTN NIo-- Psoa PSOBIPTO s'm
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"Art. 105 ..

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a Emenda Aglutinativa nº 16, de seguinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA Ng 16
(Regimento Interno, art. 118, § 3º e art. 122)

Acrescente-se, no art. 20 do texto do Substituti
vo da Comissão Especial, a alínea abaixo indicada no
art. 105, I, da Constituição Federal, com a seguinte re
dação:

I) as ações populares, as ações civis
públicas e as ações propostas por entidades
associativas na defesa dos direitos de seus
associados, representados ou substituídos,
quando a abrangência da lesão ultrapassar
a jurisdição de diferentes Tribunais Regio
nais Federais ou Tribunais de Justiça dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, e
quando o Tribunal reputar relevante a ques
tão, ressalvada a competência da Justiça do
Trabalho e da Justiça Eleitoral;"

decorrente da fusão de dispositivos das seguin
tes emendas: art. 7º da Emenda nº 8-CE/99, do Depu
tado Ney Lopes e do art. 6º da Emenda nº 36-CE/99,
do Deputado Luiz Carlos Hauly.

Justificação

Verifica-se que o substitutivo adotado pela Co
missão Especial nãQ considerou a possibilidade de a
lesão a interesses passíveis de defesa pela via da
ação p'opular, da ação civil pública e de ações coleti
vas extrapolar os limites da lurisdição dos Tribunais
Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça dos
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Estados E~ do Distrito Federal e Territórios. Propõe-se
a inclusão de preceitos prevendo tal possibilidade.

É recomendável que a competência originária
para processar e julgar tais ações corresponda ao li
mite da jurisdição de cada instância do Poder Judiciá
rio. Quando essa lesão ultrapassa os limites da juris
dição dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribu
nais de ,Justiça dos Estados e do Distrito Federal e
Territórios, a competência deve ser do Superior Tribu
nal de Justiça, Corte que possui jurisdição sobre todo
o território nacional. Na mesma linha, tendo por esco
po a promoção da segurança jurídica e da celeridade
processual, propõe-se dispositivo que faculta ao Su
periorTribunal de Justiça, por razões de transcendên
cia jurídica, política, social e econômica, requisitar,
processar e julgar ação popular, ação civil pública e
ação coletiva em curso em instância inferior.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado Jutahy Junior, Primeiro-Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, esta emenda é igual à an
terior.

Fizemos acordo entre os partidos para rejeitar
também esta emenda. Não podemos permitir esse
dispositivo na Constituição.

Portanto, o voto é "não", é o voto do acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

votam os Srs. Líderes?
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista da Solidariedade vota "não".

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não". Quere
mos rejeitar esta emenda pelos motivos amplamente
debatidos aqui, que se referem à supressão do poder
do juízo monocrático de julgar causas de importância
para a sociedade.

O PPS vota "não".

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra peja ordem.

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

O SR. FÉLIX MENDONÇA (Bloco/PTB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o meu partido.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPSL vota "não".

O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões
apresentadas anteriormente, o POT encaminha o
voto "não".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas vo
tam "não".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para manter a coerência
do texto com relação à emenda anteriormente rejeita
da, o Partido dos Trabalhadores mantém seu voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
como vota?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que essa
emenda é no mesmo sentido da anterior, sendo que
aqui as ações dos Tribunais Regionais passariam a
ser julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça e não
do mesmo modo que no primeiro grau seriam pelos
Tribunais Regionais. Ora, Sr. Presidente, é uma avo
catória também. Não deixa de ser uma pequena avo
catória, incidência de inconstitucionalidade. Por isso,
o PFL recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "não".

Como vota o PMOB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMOB - RS. Sem revisão do orador.) - O Bloco
Parlamentar PMOB/PST/PTN vota "não", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o PSOB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSOB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é a mes
ma situação da emenda anterior. Está nítida qual é
a posição do Plenário, mas eu gostaria de explicar a
situação, num caso de lesão à questão de meio am
biente. Acontece a contaminação de um rio. No iní
cio dessa contaminaçã.:>, ocorre essa situação numa

pequena comunidade do interior, num Município es
pecífico. E esse rio vai ultrapassando a fronteira e
chega em outro Município com outra jurisdição. Qual
é a nossa avaliação? Nós devemos prestigiar o juiz
de primeiro grau, mas, quando há um conflito de
competência no âmbito da jurisdição, passa a existir
uma situação que não tem, no texto da Relatora,
possibilidade de dirimir essa dúvida, e gera um con
flito de competência.

Eu acreditava que poderia agilizar todas essas
ações, se fosse decidido que o Tribunal de Justiça es
pecífico pudesse assumir tal decisão. Por isso, fize
mos essa proposta para facilitar a questão.

O Bloco Parlamentar PSOB/PTB, em função da
questão já decidida anteriormente, libera a bancada,
porque nós temos interesses divergentes e visões di
ferenciadas sobre essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
PSOB/PTB libera a sua bancada.

O SR. DUILIO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Governo en
caminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Voto
"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. CELSO GIGLlO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. CELSO GIGLlO (Bloco/PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não" e pede aos seus Deputados que
venham ao plenário para votar.

O SR. Lufs EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. Luís EDUARDO (POT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do PFL.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "não".

O SR.IGOR AVELINO (Bloco/PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do partido.

o SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não".

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, meu voto foi "não".

o SR. ARACELY DE PAULA (PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
PFL.

O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PSDB.

O SR. GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PMDB.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do, orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estamos
em processo de votação nominal. Srs. Deputados, ve
nham ao plenário.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JOÃO COLAÇO (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PSDB - AP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui a orientação do partido.

.O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PSDB - AP. 3em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu voto foi de acordo com a orientação.do partido;

O SR. FERNANDO ZUPPO (pOr - SP. Sem re
visão'·do orador) - Sr. Presidente, na primeira vota
ção, votei de acordo~como par.tido.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com meu partido.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr.Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como está
mais ou menos nítida a tendência do Plenário em
relação a esta questão, creio que não é necessário
colocarmos em votação a próxima emenda. Por
isso, vamos retirar a Emenda nº 19.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira
V. Exª a Emenda nº 19.

A Mesa defere o pedido de V. Exª
EMENDA A QUE SE REFERE O AUTOR:

EMENDA AGLUTINATIVA N!l 19
(Regimento Interno, art. 118, § 3º e art. 122)

Acrescente-se no art. 22 do Substitutivo da Co
missão Especial, a alínea abaixo no art. 108 proposto
para a Constituição Federal:

"Art. 108 .
1- ..
I) as ações populares, as ações civis

públicas e as ações propostas por entidades
associativas, na defesa dos direitos dos
seus associados, representados ou substitu
ídos, quando a abrangência da lesão envol
ver área territorial sob jurisdição de mais de
uma seção judiciária;"

decorrente da fusão de dispositivos das seguin
tes emendas: art. 11 da Emenda nº 8-CE/99, do De
putado Ney Lopes e art. 7º da Emenda nº 36-CE/99,
do Deputadc Luiz Carlos Hauly.

Justificação

Verifica-se que o substitutivo adotado pela Co
missão Especial não considerou a possibilidade de a
lesão a interesses passíveis de defesa pela via da
ação popule:r, da ação civil pública e de ações coleti
vas extrapolar os limites da jurisdição do juiz de pri
.meiro grau. Propõe-se a inclusão de preceito preven
do tal possibilidade.

É recomendável que a competência originária
para processar e julgar tais ações corresponda ao li
mite da jurisdição do juiz de primeiro grau. Quando
essa lesão ultrapassa os limites da jurisdição do juiz
de'primeiro grau, a competência deve ser do tribunal
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correspondente, com jurisdição mais ampla ou su
perior aos limites jurisdicionais dos juízes de primei
ra instância.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. De
putado Jutahy Junior, Primeiro-Vice-Líder do
PSDB.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a Liderança do PMDB.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vo
tação, votei de acordo com o PFL.

O SR. GERALDO MAG!=LA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERALDO MAGELA (PT-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justifico nova
mente a ausência dos Deputados José Dirceu, Aloizio
Mercadante, Sérgio Miranda e José Roberto Batochio
por estarem em audiência externa neste momento, e so
licito a V. Exi' a justificativa das referidas ausências.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Tem'3r) - Tem V.
Ext a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justifico
que, na primeira votação, votei de acordo com orien
tação da Liderança, e não estava presente porque
participava da reunião da CPI dos Medicamentos.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. PEDRO CANEDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO CANEDO (Bloco/PSDB- GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, votei
"não" nessa matéria. Quero retificar meu voto.

O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi "não".

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não".

O SR. JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB -- SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores, votei com o PPS.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação partidária.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. PAULO KOBAYASHI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a Liderança do PSDB.

O SR. MÚCIO SÁ (Bloco/PMDB - RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei conforme a orientação do partido.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo
co/PMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei de acordo com o partido.

OSR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra 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
primeiro lugar, gostaria de registrar que, na votação
anterior, acompanhei o partido.

Juntamente com os Deputados Alexandre Car
doso, Líder do PSB; Sérgio Miranda, Líder do PCdoB;
José Roberto Batochio, representante do PDT; e José
Dirceu, Presidente do PT, compareci a uma audiência
com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Mi
nistro Carlos Velloso. Nessa audiência, discutimos a
crise que afeta os Poderes do País, em função da le
gítima reivindicação do Judiciário, contemplada em Ii-
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minar assinada pelo Ministro Nelson Jobim, que se
nos apresenta como casuísmo jurídico indefensável e
injustificável, que em nada contribui para a credibili
dade daquele Poder e, muito menos, para o funda
mentai papel que o Supremo Tribunal Federal tem na
ordem democrática e ,no Estado de Direito do País.

O Ministro Presidente do Supremo manifestou a
sua preocupação em relação ao quadro atual e reiterou a
necessidade de se definir o teto por intermédio de uma
iniciativa conjunta dos três Poderes. Associou-se tam
bém à preocupação manifestada por todos os Líderes
que lá estavam no sentido de que o salário mínimo tem
de ser definido com urgência, como prioridade neste mo
mento. Também concorda S. Exa. com a idéia de que o
Congresso Nacional deveria, em primeiro lugar, definir o
salário mínimo para, a partir daí, equacionar as demais
reivindicações ora apresentadas.

S. Exa. nos afirmou que irá procurar o Presidente
da República para, em reunião, que provavelmente acon
tecerá ainda esta semana entre os três Poderes, tentar
construir um caminho em que seja possível, numa inicia
tiva conjunta dos três Poderes, o estabelecimento de um
teto. Disse-nos ainda que manifestará ao Presidente, em
nome do Poder Judiciário, o desejo de que o salário míni
mo seja previamente estabelecido, como é a aspiração
da sociedade e dos Líderes que lá estiveram.

Ouvimos as argumentações bastante sensíveis
do Líder do PSB, Alexandre Cardoso; do Líder do
PCdoB, Sérgio Miranda; do Presidente do Partido dos
Trabalhadores, Deputado José Dirceu, todas na mes
ma direção. Todos inquietos e preocupados em definir
o salário mínimo antes de contemplar a legítima aspi
ração do funcionalismo e do Poder Judiciário, o que
deve ser feito como estabelece a nossa Constituição.

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, também justi
fico a nossa ausência na votação anterior. Estávamos
numa missão que, acredito, é de interesse do Congresso
e da democracia, na certeza de que saberemos encon
trar uma resposta que tenha o amparo da opinião pública
e legitimidade do ponto de vista institucional. Exige-se,
neste momento, evidentemente, a definição do salário
mínimo antes de qualquer outra decisão desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavrs
pela ordem.

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

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação da minha bancada.

OSB. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estava na Comissão que analisa o
aumento do salário mínimo, mas omeu voto, navotação an
terior, segue a orientação da Uderança do meu partido.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na mesma linha do Deputado Aloizio Merca
dante, quero dizer, na condição de Líder do PSB, que
a minha presença e a do Deputado José Antonio foi
no sentido de mostrar ao Presidente do Supremo Tri
bunal Federal a insatisfação reinante na sociedade.

Deixamos claro que os argumentos usados para a
isonomia com o Poder Legislativo não procedem, até por
que nós tBmos algumas situações como a dupla moradia
e a temporalidade. Evidentemente, não cabe levantar a
questão da isonomia. Daíacharmos que falta sustentação
legal à liminar do eminente Ministro Nelson Jobim.

Quero dizer também que o Deputado José Anto
nio, ex-conselheiro da Ordem dos Advogados,
acompanhou esta Uderança na visita que fizemos ao Su
premo Tribunal Federal, em razão da difICuldade que temos
ante a atual situação. Logicamente, acompanhamos o voto
e a decisão encaminhadas pelo Líder DjaIma Paes.

Justifico, portanto, não só a minha ausência,
mas também a do Deputado José Antonio.

Muito obrigado.
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, conforme
amplamente explicitado pelo nobre Deputado Aloizio
Mercadante, da Liderança do PT, e pelo nobre Depu
tado da Liderança do PSB, estivemos no Supremo
Tribunal Federal para tratar de assunto já antes men
cionado a4ui. Contudo, queria deixar registrado que
na votação anterior votei "não".

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or acompanhei a bancada.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma for
ma, na votação anterior acompanhei a bancada.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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PIItido Bloco VoIll
RORAIIlA
EIIon RoImIt PfL Nio

ToIIIll«JimI: 1

AN»Á
BaOO Plcln;o PSDB PSllflIPTll Noo
Ilr BendlDial PPB Nio
Edülrdo 5eúI PTB PSllBIPTB Não
Evandro M*lomen P58 PSlWCOOB tijq

F!lJma Pelaes ?SOB PSllBIPTB Nao
.b1ridl.hmz PJ.Ul8 PfolOMlSTJPTN Nio
Sá'gIo Blrc:eIo& PfL NIo

ToCaIAmIpí:7

PARÁ
Babá PT Não

OOIEV.~"SIlInEllbfriaodlV~ Pjginz1 rle10

~
PIllIlI'Pl'I·LhIdo
PafSllPJN .Il1o
PR.·1IIiI
PT·150
PPB."
PllT·1Io
PIIlII'alaI·1CIo
PIJI'8L. Mio
m·1io
PIII·Nio
1lOV.,HIo

ToIal Quorum 3M

IltelladpdtVáIIIt
lllm 11
MIo 341
AIlotonçIo 4

Tola! di Voáçio 3G

M17

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

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, soli
cito a V. Ex!! que encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação. Todos votaram? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação. Vou anunciar o resultado:

VOTARAM
Sim 18
Não 341
Abstenções 4
Total 363
É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nQ 16

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

PIopoIlçIo: PfC f NIt2 •EJEH!l.'
AGI.l1I1NAlIVA 11' li

WaoVCllIçio: 2ImI2OOIl1l:11

FiIlI V«açIo: 2IIItmlO 11:32

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de co
municar a V. EXª e a esta Casa que, em nome do PPS e
como membro da Comissão Especial do Salário Mínimo,
tive a oportunidade de fazer aprovar hoje com o apoio de
meus pares naquela Comissão proposta de financia
mento do impacto sobre a Previdência do salário mínimo
que temos proposto, vinculado à cesta de necessidades
básicas do trabalhador brasileiro.

É uma proposta que mexe com a legislação tri
butária e estabelece a contribuição patronal sobre a
receita bruta das empresas, a exemplo da Cofins.
Extingue-se a Cofins e cria-se uma única contribuição
patronal incidindo sobre a receita bruta das empre
sas. Possibilita, além do financiamento do impacto so
bre a Previdência, acarretado por um aumento do sa
lário mínimo, que iria, com nossa proposta, a 216 reais,
uma redistribuição de renda entre as empresas. As
empresas que hoje são poupadoras de mão-de-obra in
tensiva em capital, geralmente aquelas de alto fatura
mento, pouco contribuem para a Previdência. As peque
nas, médias e microempresas que geram milhões de
empregos em nosso país, que são realmente responsá
\leis pela maioria dos empregos na nossa terra, ficam
apenadas recolhendo vultosos recursos proporcional
mente ao seu faturamento, pois a incidência da contri
buição patronal é sabre a falha.

Sr. Presidente, esta é a proposta que temas a
oportunidade de comunicar à Casa e a V. Exª

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
o meu \loto foi de acordo com o do partido.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, o meu voto foi de acordo com a orientação do
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o
meu voto foi de acordo com o da partido.

O SR. EDUARDO PAES (Bloco/PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior o meu voto foi de acordo com o do partida.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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pARA Parttdo Bloc. v_
Gerson Peres PPB N" PERNAMBUCO
Giovannl Queiroz POT NAo In.ocêncfo Ollvelll'l PFL NIo
Jorge Coata PJJ!DB PMDBIPSTIPTN N" Jollo Colaço PMOa PMOBIPSTIPTN NI.
Josu6 Bengtson PTa PSOBIPTB Não JoaquIm Francisco PFl NIo
NUson Pinto psoa PSD8JPTB NA. Marcos de Jesus psoa PSOBIPTa NI.
Paulo Rocha PT NA. Pedro COITA. ppa N"Renlldo l-ftal PTB PSD8/PTB NA. Pedra Eugênio PPS N"VIC Pires Flllnco PFl Na. RICI!Irdo FluZll PFl Na.
T.taIP«.'9 SaraUel carvalho PMOB PMDBJPSTlPTN NAo

AMAZONAS
severino Cavalcanti PPB NA.

ÁtIlaun. PFl> N" "fotal P...mbuco 13
luiz Femonda PPB\ NAo ALAGOAS
P8Uderney Avllllno PFl N" Auausta Farias PPS NI.
Van.... Gr82Z1otln PC<1oB PSBJPCDOB NA. JoGo Caldas Pl PUPSL NA.
TotalAmazonu .. Joaquim Bnta PT NA.

RONDONrA Jos6 ThomB2. NonO PFl Na.

Agnaldo Muniz PPS NA. R8QIII CIlVf1lcanle PPS NIO

Eurfpocfes MIranda POT Na. Total Alagou 15
Expedllo Júnior PFl NA. SERGIPE
N~ton Capixaba PTO PSDBJPTB N" Melson Ribeiro PSC Na.
Oac.r AAdr1l.de PFl NAo Augusto frenco PSDB PSDBIPTB NA.
SlIrglo Carvalho PSOB PSOB!PTB NAo JorgoAJberto PMOB PMOBIPSTIPTN NI.
Total Rondonla I José reles PSOB PSDBJPTB Na.

ACRE Marcalo D6da PT NA.

IIde(000ça Cordeiro PFl NI. Pedra V.laderes PSS PSBlPcooa NA.

Jo.' A1.ksandro PSl PUPSL N"
S~rgloRBls PSOEl PSOeJPTB AbstençAo

M6rdoBlttar PPS N" TotaIS-ai~ 7
Marcos Monao PT NA. BAHIA
Nilson MourAo PT NI. EuJéclo SlmOes Pl PL/PSL NA.
ZlIaBeZI!ICTB PFl No. Félix Mendonça PTB PSOBIPTa NA.
Total Acr.' 15 GemIdo SImÔ85 PT NA.

TOCANTINS JaJro Carneiro PFL NA.

Ant6nlo Jorge PTB PSDBlPTB NA. Jaqu.s Wagner PT NA.

D8I"'e1 Coelho PFl NO. JoAoA/mBlda PSOB PSOB/PTB NI.

FrlllnlJj)nlor PMDa PMDB/PSTJPTN No. JoAo LeRa PSDS PSDB/PTB NAo

IgorAvellno PMOB PMOBlPST/PTN NAo Jorgo Khoury PFl NA.

JoAo RIbeIro PFL NAo Jos6 Carlos Aleluia PFl NA.

Pa.torAmarl1do ppa Na. Julahy Junior PSOB PSOB/PTB Sim

PauloMourlo PSDB PSOBlPTB Sim LeurLomGl'110 PFl NIo
LuIz Moreira PFl NAo

Total TocantIna' 7 Manoef Castro PFL NA.
IlARANH.lO Mérlo Negromonte PSOB PSDB/PTB NIO
A1b6rk:o FilhO PMDB PMDBJPSTJPTN N" Paulo Braga PFl m.
CeurBandek"a PFl NA. Paulo Magolhmes FFl NAo
-.:-naoC••telo PaDe PSDBJPTB NAo Pedro lrolo FMOa PMOB/PST!PTN NIo
JosAAntonio P5B PSBlPCDOB NAo Reglnsldo Garmano FFL NIO
NfllwMorelra POT NAo Saulo P.cIroae PSDB PSOBlPTa NIo
Pedro Fernandes PFl NA. Urslc1no auelroz PFL NAo
Sebaltllo Madoirll PSOS PSOalPTS Nao Waldir Pires PT NIo

TotaI9"1. 21

CCIiEV.CoordmaQIo doS.tMTII E1ltrOrioocs.Vetaçlo PlJglna:2,~ 10" MINAS GERAIS

TOUIMannhlo,7

CEARA
Adolfo MArInho PSOB PSDBJPTB Sim Partldo Bloc.o Voto
Almelda de JG'.lUS Pl PUPSl Não MINAS GERAle
Anlbal Gomas PMOB PMOBIPSTIPTN NA. Ademir Lucas PSOB PSDBJPTB Nilo

Antonla Cambraia PSOB PSOBIPTa NA. A6cloNtW". pses PSDB/PTB Nilo

Anl&11o Joo6 MoII PMDB PMOBIPST/PTN NA. Antonio do Valle PMDB PMDelPSTIPTN NI.

AmooBeZllllll PSOB PS06IPTB Sim Aracely de PlI.ull!l pFl NA.

Ch~UlnhoFe"osa PSOS PSOBIPTS NIo
Cabo JulJo Pl FUPSl N!o

EunrcJo Oliveira PMOB PMOBIPSTIPTN NIo
CartosMalles pFl NA.

In6cloAtruda Ped.S PSBlPCOOB NAo
Carlos Mosconi pses PSOBJPm NAo
Cleuber C8melro PFl NAo

Jo.'Unhares PPB NA. Custódio Mattoa p$De PSDB/PTB Nilo
Jooé Plmlnlet PT NIo DanllodeCuUo PSOB PSD8JPTB Nilo
LéoAScAnt8rR PSOB PSOBIPTB NAo Edmar MoreIra PPS Nilo
MaOO9l Salvlano PSOS PSOBIPTI> NA. Eduardo Barbosa P$OB PSDB/PTB NA.
Mauro BenevklftS PMDa PMDB/PSTIPTN NA. Filmando Dlnlz PMDB PMOBIPSTIPTN NA.
Pinheiro Lancllm PMOB PMOBIPSTIPTN NAo Gllmar Machado PT NI.
Raimundo Gomes de Matos PSOB PS06IPTB NAo GJycon Terra PInto PMOB PMOBIPSTIPTN NI.
RommlIFel/ó PSOS PS08IPT1> Sim H611oCo.tIlI pMOB PMOB/PSTIPTN Nlo
$Molo Novais psa PSBIPCOOB NAo Herculano Anghlndtl PPB NA.
Ublrallln~1ar PSOB PS08IPT1> Nilo Ibrahlm Abl-Ack.el PPB NIo
Vicente An'Uda PSDB PSDBJPTB Sim JulmuMartms PFl NIo

TOUICari'2D
Jodo FaslareJla PT Nilo
Joio Magno PT NAo

PIAU( Julio Delgado PMOS PMOBIPSTIPTN NA.
A1~. Ura PSOB PSOB!PTB NIo Lael Varella PFl NA.
SSâ PSOI> PS08IPT1> NAo L1nceln Por1ela PSl PUPSl NIo
GeutvaJdo 'uJas PMOS PMOBIPST/PTN NIO Mltrcio Reinaldo Moreira PPB NIo
MlJllaOern.. PFL NIlO MarcosLlma PMOa PMOBIPSTIPTN NIlO
Paes Lal\dlm PFl AbatenÇ!o Maria do Cermo Lora PT NA.

Themrstodel Sampaio PMOB I'MOBIPSTIPTN NIo Mérlo do OllvlJlra PMOB PMOBIPST/PTN NA.

Wll11ng1on Dia. PT NIO Narclo Rodrigues PSDB PSDBlPTB NIo
Nllmérto Miranda PT NIlO

TCltItIPlaul 7 Odelmo LeAl) PPB Nilo
RIO GRANDE DO NORTE Ollmplo Plre8 POT NIo
Betlnho RoladO PFl NAo Oamênlo Pereira PMoa PMOBIPSTIPTN NA.
Henrique Eduardo A1V8G PMOS PMOBIPST/PTN N:io Pa1Jlo Delgado PT NI.
LavoIoIor MAta PFl NIo PhDemon RodrJgU08 Pl PUPSL NIO

MOcIoS/l PMDS PMDBlPSTIPTN Nilo Rafael Guerra psoa PSOBIPTa NA.

NoYlopoe PFL NtIO Roberto Brant FFl NIlO
RomelAnl2lo FPS mo

TOUI RIo Grando do N.rio, 5 Romeu Queiroz PSDB PSCBJPTB NIO
pARA/DA Sa,.1v. FlJll(Ut PMoa FMOB/PSTIPTN NI.
Ad&uto Pereira PFL NAo SjrgloMlranda pedoB PSB/PCCOB Nlo

_Indo AbI11. PMOS PMDBlPSTIPTN Nilo SUaa Brellkllro PMOS FMOBlPSTIPTN NIo

CarIo. Dunga PMOB PMOBIPSTIPTN NtIO Toul MIna Garala' 42
Inaldo t.ellao PSOB FSOBIPTB NI. ESP[RITO SANTO
Tota.IP..liba:4 Alolzlo Slintcs PSOB PSDBlPTB NI.

PERNAMBUCO
FeuROSIlI PSOB PSDB/PTB NIO

CAIf<lIBltAtII PSOS PS06IPTB NIo JoAoCol8r PT Nilo
Jod Carlos Elias PTB PSOBIPTlI NIo

DJIIImaPaes PSS PSBlPCDOS Nao
Marcua VIcente PSDB PS061PT6 NI.

E_CAmp.I ?S8 psaPeoos NA.
M~M.\Jro FTa PSOBIPTB NIO

FwnandoForro PT NAo Nllton aalano PPB NIO

CCIIEV.CoordonaçIo ci:I 11...... 8cl1er1coele VotaçIo RIcardo Ferraço PSOB PS06IPTS Nlo
PAglna.:3 001))
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MATOGROSBO
I9loeo V.Io Telé Bezerra PMCB PMOBIPSTIPTN NIo

1l:...IArro SANTO WlIllnton FltgllndM PSDB PSOBIPTB NIo
RIr.C.m.t11 PMDB PMOB!PST/PTN NA. WIl&OO santos PMOB PMOBIPSTIPTN "lo
Total E.l'tta "nto g TotIllIIto OroHo 7
'UOO• .l,AN.IRO

DISTRITO FEOt:.ftALAkfIl'C.b~ PSDB PSOBIPTB N"...._~ PSR PSBJPCODB N" Aslnelo au.II'QZ PCdaB PSBJPCOOB NIo
AS.x.odr. Sentoa PSDB PSOBIPTB N" A1bertoFrIIQ. PMDB PMOBIPSTIPTN NIo
Almer1nd. da. C ........rho pn NIo GwaJdo~1!Il PT NIo
Arolde eM OU.....I,. PFL NAo JorgoP- PMOb PMOBlP8TIPTN NIo

"""'" Xa<ft
PP8 NA. MarillAb.c:lla PSDB pSOllJPTll ....B!IIpo rtodrJouea PL PUPSL NA. Paulo"",""", P~L ....

Co~Jo~o POT NAo
Coronel Garola PSOB PSDBJPTB NA. RIcwdo Noronha """" PMOBiPSTIPTN NIo
DIno F.mande. PSDe PSOBJPTB NIo Toóol_F_
D1' HeliWlQ PSDS PSOB/prB N"

GOIÁSEduardoP_ PTB PSDBlPTB N"
EUl1CGM~. PPB NA. Battlotl.~iD PMDB PMDB/PSTIPTN ....
F.-nIlndo G~ra PV NA. GIto...-nFrallas PMDB PMDBlPSTIPTN ....
Fem8ndoG~ PTB PSOBIPTB NA. JovW ......._ PSOB PSOM'TB "."
francl.co S..... PST PMDBJPSTIPTN NA. Joqulnha pSDe PSDeIPT!l ....
16dfoAo•• ~MDB PMOB/PSTIPTN NA. I..IJ/z 8lttençour1 PMDB PMDBJPSTJPTN ....J.k' BoIaon.,.o PPB NA.

Nait" X*Ylef Lobo PMOB PMDMs8Tt1"TN NIoJ..onF-ahaU pedeS P$91PCOOB NIo
JoaoSampa'o POT NIo Nor1:IertoT~'C.Jf. PMOB PMOB/PST/PTN filo
Lula Edu.lltdo POT N" P«ro C.nado P$DB PSD8JPTB "lo
Lul%" FUbairo P"OR PSOblPTB Nao PMkoChav•• PMOB PMCBlPSTIPTN ....
Lubl'::B*Qkl PT N" PedroWMItQO PT ....
MIIl"'CIo Fort_ PSOB P90BlPT9 Sim VlIm... Rooha PFL ....
Mattoe N..ctmanto P8T Pfw10BIP&TIPTN NA.
MIttonT.mar PT N" Total 001. 11
MkWmAeld POT N" MATO ORO.aO 00 SUL
MItoT.~a POT N" Ben~HurP~r.. PT NIoPator Va10.c4 Palva P"L PUPSt. N"
Paulo IMltaUr PBU PSB}PCOOB NIo Joio"'"""'" PT NIo
Paulo FelIó paOB P8DBlPTB NIo Marçel AihO ?MOU PMOJ3!PSTIPTN NAo
RoGr1goMaMi PTB P50BIPTB NIo Marf.. s.rr.no PSDB PSDBIPTB NOO
81mkJS...lm PPB Nao N.taon Tr.d PTB PSCIlIP1B "10
Tot.I ftkto. ..Janafro 33 W.demk"Maka PMDB PMDfl/PSTIPTN NIo
aAO"AULO To'" "'to aroe.a ôo llul ,
Altt.rkl GoIdman PSCS PSOBJPTB Abatanç.l PARANÁ
Alher\a Mou~ PMOB PMOBIP'ST/PTN "lo
~ u.ro.dant. PT N.. Ab........ L""" PFL ....
AI"IdrW...,...1 PSOB PSOBIPTB Sim Atl'~oC.margo PFL NIo
~ Quadagnln PT N" """"'- PSDB PSOBJPTB NIo
Antonio C.-Ioa Pannuf\Zlo PSOB PS08IPT8 NIo AJax Cainz:lMi PSCb PSD9JPT'B ....,
Antonio KMldIr psoa P.!50BIPTB 81m Choco da PtlneMa ?SOb PSOBn'TIl NIo
_PoIo<>cl PT NA. O-'Ilperll!lco PPB NIo
Artlndo Chlnagfltl PT N" Or. RoaWHI PT ....,
hnMd'D P'M1. da S. PPB ....
hnMdo Madelr. PBOB PSOBIPTB Sim

_Am. PSOB PSOM'TS ....
kyKa.. PPB NA. GtJatavo FrUet PMOB PMDBlPSTIPTN NIo
_hlpQWWldw'\IaJ PL PtJPSL N" IóISlmOM PTB PSD9JPTB NIo

_Ioa-a Pf1. "10
JoooeBo_ ?MOB F'tMJB/PSTIPTN "lo

8ÃOPAU~O
JoI'C~MI.ItIna PTB PSOIIJPTB "00
JoI:'J~ ?PU NIo

C_GIQlIo PTB PSDtlIPTB NAo
l.ucIono _lo

PFL "10
CIavlaVoIpI PSDS PSDSIPTB Srn COIEV.~elo....". 8ICItIrioodeYCllqIo Piglnc'" 10, ,
CoroucISoóriIlho PFL NAo
CUnho Bueno PPB S,m
De VeIaaco ?S~ PUPSL NJlo PARANÁ

Or.EvIIialo ?SB PSIl/PCDOB NAo LuIz Car10I Hauly PSDe PSOSIPTB SIm

Or. HélIo POT NAo
MitcioMaloa PT NAo
_r_

PMOS PIIOSIPSTIPTN NAoDuiIoP,_1 PTB PSDBJPTS NAo ""'""" ......... PPB NIo
Ed",ho Natljo PPS NIO Odllio Belbiloltl pSOII PSDBIPTIl NIo
Eduonlo Jorgo PT NAo 00vMa Flho PPB NIo
FemendollJÇllO POT NJlo Clamar SOIragIio PMOB PMDBIPSTIPTN NIo
GbrlnKMalb PF~ NAo RonaloSlva PSOB PSOSIPTB NIo
Jorge Tllde<J lAudlien PNDB PMCBlPSTIPT" NAo -- PP8 NIo
JoMlD!rt:1lU PT NAo RubenA lIuono PPS "10
JoHGanofno PT NAo S~ioaF\h) PFL NIo

Joo6lnd1o PMDS PMDBlPSTIPTN NIO W_Wandnr PFL NIo

Joaé MAchado PT NAo
T__''Z/

JoH Roberto Balochlo POr NJlo lIANTA CATARINA
.k>1os.mog/Wll ?SOB PSOBiPTB Sim

h1tOoloc.loa__

PFL AbaIonçIo
I.llmor1inePooells PMOS PMOaIPSTlPTN NAo c.lko Merls Pr "10
~u1z_FlIlury PTB PSOBIPTB NIO Edilon AndrIno P!ADB PMOBIPSTIPTN NIO
~_ ErUf1dIno

PSB PSBlPCDOB NJlo FomaodoC<njll POT NIo

MoIulyNeIlD PFL NAo HlJQoBlohI PPB ---- PMDB PMDBlPSTIPTN NIO

J__

PMDB PNOIl/PSTIPTN NIO

Mtltot CI'rltI P~ PLlPSL llAo
JoIo-..1ti PPb ....
JoH CtIIca V1eIrll PFl NIo-. PFL NAo LucJCh_1 Pr NIO

MIcf1a1T.."... PIADS PMOSIPSTIPTN M17
Pedro~ PFl PIlo

MorolraFelTa/,.. PFL NIO Iüolmundo COlombo PFL NIo
NllIoRodolfo pMDS PMDBlPSTIPTN Nilo R"",,lo'illnno l'Wll Ft.IOBIPSTIPTN NIo
NaIaon MarQuezoIlI PTB PSOBIPTB NIlO seranm VMl20n POT NAo
NIlU!on lin.O PFL NIlO

_c._
PSPS PSDIlIFTil NIO

PouIo I<obsyoehl PSOS PSOBIPTB NiO ToIlII_~14

PalJIo Lina PMDB PMDBlPSTIPTN Nilo RIO _DEDO SUL
ProIMaor LW:Inho PT Nilo

~c.:>l> POT -RIcordo 8tallln1 PT Nilo AI<:ou CoIO/'OS POT NIo
RIcottIoIzw PIAOB PMDBlPST/PTN NIO _IoN...- PPb mo
RobeonTuml PFt NIO C.IoRl* PrB PSOBIPTB NIO
RlJbona FurWt PPS Nilo Darclak:lPlII"ondl PMOB PMD&'PST/PTN NIo

SIlvIdor ZImlleJdI PSOB PSDBIPTB Sim EnIoBaccl PDT NIo
llampalo [)(ll1a, PSDS PSOllIP!B NAo EolharGroul PT NIO

SIMoTorret PSDS PSDBIPTB Sim

F__
PP8 NIo

VodIOGon'* PPB NAo Henrique Font.la PT NIo

V_ CCata Nolo Pt. Pt./PSL NAo LuIo CMoo Holnro PP8 NIo
I.ulzMMl.-d1 PT NIo

W_ Sa1ualIano PPB NAo -- PT NIo
XIc:o~ PSOB PSDBlPTB NIlo u.ndea Rlbalro FIlho PlACB PlADBIPST/PTN NIo
ZUlal6Cobro PSOB PSIlIlIPTB Nilo OaYllklo BloIchI PlACB PlADBlPST/PTN NIo

TGlaIIio PouJo lIt PouIo.loM GotM!o PL PlJPSL NIO
Paulo PaIm PT NIO

IoIATOGR081O _Areenta PtIlBS NIo
CoIoIta PInl1Oro PF~ NIlo S"wa/ G<JozmII PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
o.1IOldoSoàrlnho ?SOS PSDBlPTB NAo TeImoKnl PPS NIo
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresen
tação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES: .,

ANTÔNIO DO VALLE - Indicação ao Sr. Mi
nistro da Saúde de elaboração de um programa de
assistência às pessoas portadoras de obesidade se-,
vera, enquadradas dentro do SUS.

PASTOR VALOECI PAIVA - Projeto de lei que
determina a inclusão da expressão "Deus seja Lou
vado" nos documentos que indica.

PAULO PAIM - Projeto de lei que eleva o des
conto simplificado opcional na declaração de ajuste
anual do contribuinte, bem como a dedução por de
pendente, altera a tabela progressiva do Imposto de
Renda da pessoa física e dá outras providências.

Projeto de lei que altera a redação do art. 72
da Lei nº 8.213, de 1991, para determinar que o sa
lário-maternidade da empregada e da trabalhadora
avulsa seja pago diretamente pela empresa.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para que o tema da homenagem a ser fei
ta na prorrogação da sessão do dia 28 de abril seja
substituído para "500 Anos do Descobrimento do Bra
sil na Ótica dos Trabalhadores".

ALBERTO MOURÃO - Projeto de lei comple
mentar que atribui ao Município a competência de fi
xar o horário de funcionamento dos estabelecimentos
bancários.

BISPO WANDERVAL - Projeto de lei que isenta
do Imposto de Importação os bens de valor cultural,
quando destinados às entidades que especifica.

MARCOS AFONSO - Projeto de lei que acres
centa parágrafos ao art. 33 da Lei nº 9.504, de 1997,
que estabelece normas para as eleições.

Projete de lei que acrescenta artigo à Lei nº 8.974,
de 1995, estabelecendo moratória no plantio, comercia
lização e consumo de alimentos contendo organismo
geneticamente modificado OGM ou derivados.

Projeto de decreto legislativo que susta a aplica
ção do disposto no art. 2º, inciso XIV, do Decreto nº
1.752, de 1995.

BETINHO ROSADO - Projeto de lei que regula
menta o art. 238 da Constituição Federal, ordenando
a venda e revenda de combustíveis no País.

GERALDO MAGELA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci-

mento sobre o processo de composição do Conselho
de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária Embrapa.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Cultura sobre a execução da Lei Rouanet e da Lei do
Audiovisual.

ANTONIO CARLOS BISCAIA E OUTROS - Re
querimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputa
dos de convocação de sessão solene em homena
gem ao centenário do Instituto Oswaldo Cruz, a com
pletar-se em 25 de maio do corrente ano.

JOVAIR ARANTES - Projeto de lei que altera os
dispositivos da Lei nº 8.666, de 1993, que discrimina.

CARLOS BATATA E OUTROS - Requerimen
to ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com
a finalidade de investigar o sistema de financiamen
to da habitação.

MARÇAL FILHO - Indicação ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento de medidas destina
das a reduzir distorções na comercialização de pro
dutos agrícolas de consumo predominantemente
doméstico.

DA. EVILÁSIO - Indicação ao Sr. Ministro do
Trabalho e Emprego de adoção de medidas para
que os trabalhadores admitidos por empresas que
vendem produtos de porta em porta sejam obrigato
riamente filiados à Previdência Social.

JOSÉ CARLOS ELIAS - Projeto de lei que
permite a dedução do Imposto de Renda das despe
sas com empregados domésticos.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Projeto de lei que
dispõe sobre a obrigatoriedade de exposição, pelas
emissoras de televisão, de legendas em sua progra
mação para leitura dos portadores de deficiência au
ditiva.

BEN-HUR FERREIRA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão sobre a inclusão do critério cor/raça no
questionário do Censo 2000.

NILMÁRIO MIRANDA - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de investigar casos de tortura e maus-tratos pra
ticados pOI" agentes públicos.

ADEMIR LUCAS - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade da condução em aeronaves
de desfibriladores externos automáticos.
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GIOVANNI QUEIROZ - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de cancela
mento do Requerimento de Informações nº 1675, de
autoria do requerente, endereçado ao Sr. Ministro
da Fazenda.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de convoca
ção de sessão solene em homenagem ao Sr. Marcan
tônio Vilaça.

ALEXANDRE CARDOSO - Requerimento de
informações ao Sr. Presidente do Banco Central, por
intermédio do Sr. Ministro da Fazenda, sobre descum
primento por parte das instituições privadas nacionais
da aplicação mínima de 60% do total arrecadado pe
los bancos em cadernetas de poupança em projetos
habitacionais, bem como quais instituições bancárias
em operação no País receberam recursos oficiais do
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortale
cimento do Sistema Financeiro Nacional Proer.

MIRO TEIXEIRA - Indicação ao Sr. Ministro
Presidente do Superior Tribunal Militar de encaminha
mento de projeto de lei de antecipação de subsídios
que especifica.

Indicação ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral de encaminhamento de projeto de
lei de antecipação de subsídios que especifica.

Indicação ao Sr. Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça de encaminhamento de projeto de
lei de antecipação de subsídios que especifica.

Indicação ao Sr. Ministro Presidente do Supre
mo Tribunal Federal de encaminhamento de projeto
de lei de antecipação de subsídios que especifica.

AUGUSTO NARDES - Projeto de lei que permi
te a inclusão das creches no SIMPLES, instituído pela
Lei nº 9.317, de 1996.

JOSÉ MILlTÃO - Projeto de lei que dispõe
sobre deduções do Imposto de Renda da pessoa
física.

Projeto de lei que define o valor das indeniza
ções e a repartição dos recursos arrecadados pelo
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre DPVAT, de que
trata a Lei nº 6.194, de 1994.

PAULO DELGADO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Justiça sobre a venda e a con
cessão de registro de posse e porte de armas em
1999.

GUSTAVO FRUET - Indicação ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento de elaboração de

um programa de agricultura irrigada na área de in
fluência do Projeto Itaipu.

IGOR AVELlNO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Saúde sobre o relatório da
auditoria que a Fundação Nacional de Saúde reali
zou no Município de Novo Alegre, Estado do Tocan
tins, por ocasião das denúncias de irregularidades
na implantação do Programa de Combate à Doença
de Chagas.

EDUARDO CAMPOS E OUTROS - Recurso ao
Presidente da Câmara dos Deputados contra parecer
terminativo da Comissão de Finanças e Tributação
pela inadequação financeira e/ou orçamentária do
Projeto de Lei nº 2.259-C/96, Lei do Primeiro Empre
go.

INALDO LEITÃO - Projeto de lei que altera a re
dação do inciso I e acrescenta inciso VII ao art. 105 da
Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trân
sito Brasileiro.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inácio Arruda, § 2º do Art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores o meu voto foi de acordo com o meu partido, o
PMDB.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, estava na Comis
são que trata do salário mínimo ouvindo o Dieese,
Unicamp e também a Fundação Getúlio Vargas sobre
a questão referente à sustentação da proposta de 180
reais. Por isso, não votei no primeiro momento.

Gostaria de avisar que a Comissão Especial do
Salário Mínimo e todos os Parlamentares que a com
põem estarão amanhã no Rio de Janeiro, conversan
do com o Governador Anthony Garotinho, empresári
os, trabalhadores e visitando moradores de uma fave
la que recebem exatamente um salário mínimo.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - O no
bre Deputado Paulo Paim, está comunicando que a
Comissão Especial do Salário Mínimo estará ama
nhã no Rio de Janeiro conversando com o Governa
dor, lideranças empresariais e trabalhadores daque
le Estado.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (Bloco/PSDB 
PRo Pela ordem. Sem revisão do orador) - Gostaria
de saber se está aberta a todos os Parlamentares a
possibilidade de ir ao Rio de Janeiro discutir o salário
mínimo.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ( Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo sob a orientação da bancada
do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Vai-se
passar ao horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Geovan Freitas, pelo Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PSN

O SR. GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uso este espaço para iniciar
uma campanha nesta Casa. E creio que ela terá,
por parte das Lideranças e da Presidência, o devido
acatamento, por sua importância.

Como membro da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, foi-me dada a incumbênc,a
de relatar um projeto de autoria do Deputado Airton
Dipp, do Rio Grande do Sul. O projeto visa incluir
nas embalagens de bebidas alcoólicas um rótulo co
municando a lei de proibição da venda de bebidas
alcoólicas a menores de 18 anos.

Assumimos a relataria do projeto e fjzemos um
substitutivo, melhorando-o. Queremos que conste
do rótulo de toda bebida, tanto as de baixo com as
de alto teor alcoólico, o mal que ela faz à saúde. No
projeto ainda consta que em toda propaganda de
beBida alcoólica seja rotulado, tipificado,' citado e
lembrado que vender bebida alcoólica a menores de
18 anos é crime e a mesma faz mal ao organismo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço
essas considerações exatamente para tentar dimi
nuir um mal no País que é atacado pelo lado errado
e não pela raiz.

Há índices assustadores sobre as conseqüên
cias do uso de álcool no Brasil. Infelizmente, a in
gestão de álcool é estimulada socialmente, e as
conseqüências são graves. Aos 11 anos de idade
segundo dados de pesquisas o jovem começa a
conviver com o álcool, a experimentar bebida alcoó
lica, como cerveja e vinho. Nessa idade, estimulado
pela bebida, começa a fumar tabaco; aos 13, come
ça a usar maponha e aos 14 já experimenta cocaí
na. Esses índices foram levantados por instituições
que trabalham com o problema no Brasil. Infeliz
mente, o Governo Federal e os Ministros Iigados- a
essas áreas não têm atacado de frente a problemá
tica que faz parte da cultura do brasileiro.

Quando se compra uma casa ou um aparta
mento novo, a primeira coisa que se põe na sala é
um bar com todas as bebidas. Não estou sendo hi
pócrita, porque também gosto de uma bebidinha, de
uma cervejinha. Estamos tentando alertar a popula
ção para 'asses índices, neste momento importante
de aproximação do Carnaval, em que todos os bra
sileiros, especialmente os que gostam da festa, que
ingerirão maior quantidade de bebida alcoólica. Os
índices de acidentes, mortes, assassinatos, homicí
dios, suici'dios e afogamentos serão alarmantes du
rante o Carnaval, pelo fato de o brasileiro achar que
a festa é motivo para se embebedar e extrapolar.

Um mal muito grande é a comprovação de que o
Governo, infelizmente, não ataca o problema de for
ma profissional. Amanhã, pela manhã, o Presidente
da República lançará a campanha intitulada "Se be
ber, não dirija". Ora, o cidadão, depois de beber, não
lembra se pode ou não dirigir.

O Governo Federal conta com toda uma equipe
nos Ministérios, a maioria envolvida nessa problemá
tica. O Ministério dos Transportes está envolvido devi
do à eleva~ão do número de acidentes nas rodovias;
o Ministerio da Saúde também tem relação direta por
se tratar da saúde da população; o Ministério da Justi
ça igualmente, em razão do aumento de criminalida
de devido à ingestão de álcool.

De forma que critico essa campanha do Gover
no. Na minha opinião, ela deveria ser muito mais pro
funda e lenvolver todos os Ministérios, segmentos,
técnicos preparados e os meios de comunicação.

Hoje, as propagandas mais bonitas na televisão
são as de bebida alcoólica, como a "cerveja nº 1\1 e a
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"desce redondo". Vejam V. Exas.: no Brasil, 45% das
internações psiquiátricas, 50% dos atropelamentos,
60% dos afogamentos, 50% dos homicídios e 25%
dos suicídios derivam da ingestão de bebida alcoóli·
ca.

Sr. Presidente, vamos apresentar substitutivo ao
projeto de lei do Deputado Airton Dipp, que, acredito,
vai minimizar o problema.

Para encerrar, menciono dados de uma pesqui
sa feita em dez capitais realmente, vamos combater o
problema de frente - sobre as drogas mais consumi
das pelos estudantes de 1Q e 29 graus. Vejam V. Exas:
em primeiro lugar, o álcool, com 15%; em segundo lu
gar, estimulado pelo álcool, o tabaco, com 6,2%; em
terceiro lugar, os solventes; em quarto lugar, a maco
nha, com apenas 1%; em sexto lugar, a cocaína, com
0,4%. Repito: o álcool com 15%, a cocaína e a maco
nha com 1 e 0,4%, respectivamente.

De forma que, no Brasil, o mal maior, o respon
sável por acidentes e prejuízos e que tem matado a
sociedade é uma droga lícita: o álcool, estimulado so
cialmente e divulgado pelos meios de comunicação e,
amanhã, o será pelo próprio Presidente como algo
Que não faz mal, que não é proibido. E a divulgação é
feita de forma direta ou indireta.

Agradeço por este espaço que meu partido me
concedeu e aproveito para registrar o trabalho reali
zado pela Casa de Eurípedes, importante instituição
de Goiás, que está atacando esse problema de fren
te, com palestras, seminários, etc. Participei, no do
mingo, de um seminário no Município de Rio Quente,
no qual estavam presentes várias autoridades da
área, entre outras pessoas. Tivemos a felicidade de
colher muitos dados.

Espero que o projeto do Deputado Airton Dipp,
com meu substitutivo, seja aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e neste Plenário,
para que as bebidas alcoólicas sejam rotuladas como
um mal à saúde do brasileiro e seja proibida sua ven
da a menores de 18 anos, como prevê o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Muito obrigado.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exil a palavra.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, na primeira votação, votei com o PFL.

O SR. EMERSON KAPAZ (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acompanhei meu partido nas votações anteriores.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, nas duas votações anteriores, votei com a
bancada. Estava na CPI dos Medicamentos.

A SRA. L1D1A QUINAN (Bloco/PSDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, na última votação, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Será re
gistrado.

O SR.INALDO LEITÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dei entrada nesta Casa em projeto de lei visando à al
teração do inciso Ido art. 105 da Lei n2 9.503, que ins
tituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e para acrescen
tar o inciso VII ao mesmo art. 105.

a projeto tem por finalidade obrigar o uso do cin
to de segurança em todos os veículos, independente
mente de serem de transporte coletivo de passagei
ros, público ou não. Por outro lado, visa adotar como
obrigação da indústria automobilística a implantação
do chamado air-bag, sistema de proteção suplemen
tar que evita o impacto frontal do passageiro no mo
mento da ocorrência do acidente automobilístico.

Esse é o projeto de lei que estou apresenei nesta
Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero me justificar perante a Mesa. Infeliz
mente, não pude comparecer às votações hoje à
tarde porque estava, como Relator, na reuniêio da
Comissão da Transposição de Águas do rio São
Francisco, tomando depoimento do Governador Ita
mar Franco, em audiência pública. Isso consumiu
toda a tarde.

Peço a V. Exi que registre nos Anais essa jus
tificação para todos os efeitos legais.
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o SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - V. Exª
tem o Presidente como testemunha. Estamos acom
panhando o trabalho de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado José Dirceu, pelo PT.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é uma honra tê-lo na Pre
sidência da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Eu é
que fico honrado.

O SR. JOSÉ DIRCEU - Muito obrigado. Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País vive no
vamente um momento especial e de apreensão.
Mais uma vez vemos que falta no Poder Executivo,
na Presidência da República, ação para enfrentar os
problemas reais que vivemos no Brasil. O que acon
teceu com o Poder Judiciário, com a magistratura,
só revela o nível a que chegamos de insensibilida
de, de falta de contato com a realidade, primeiro de
Ministros do Supremo Tribunal Federal. A liminar do
Ministro Nelson Jobim apenas pode ser dada por
um funcionário público, e, no caso, um Ministro do
principal Tribunal da Nação, que está absolutamen
te fora da realidade do Brasil.

Sr. Presidente, era evidente que seria um acinte,
um tapa na cara, uma ofensa a toda a cidadania dar,
seja um abono, seja um auxílio-moradia, para os juí
zes, ainda que merecida e mais do que necessária a
reestruturação salarial não só da magistratura, mas
de todo o funcionalismo público, particularmente da
quelas carreiras que não receberam aumento nesses
últimos cinco anos.

Mas uma liminar, uma medida do Supremo Tri
bunal Federal concedendo auxílio-moradia aos juízes
e ministros antes da definição do reajuste dos salári
os mínimo e do funcionalismo público em geral é ina
ceitável, e esta Casa não pode de maneira nenhur..a
compactuar com essa decisão.

Sr. Presidente, fora a discussão da legalidade
dessa medida, ela não pode ter isonomia e não have
rá fundamento jurídico para dizer que há isonomia en
tre os Parlamentares e os Ministros. Não acredito que
encontrará a devida sustentação se se alegar que
isso é remuneração.

A própria medida pode ser contestada do ponto
de vista jurídico. Ao mesmo tempo, a sociedade está
assistindo a uma incapacidade do Governo Federal
para enfrentar os problemas reais do Brasil.

·Sr. Presidente, Srs. Deputados, persiste-se nes
sa mesma política, como se fosse julho de 1994,

quando do lançamento do Plano Real, como se o Pre
sidente não estivesse no quinto ano do seu mandato.
O País não vive mais a realidade da estabilização mo
netária, e o mundo não é mais o mundo de 1994,
1995 e 199E>.

É insustentável a atual política econômica, é in
sustentável que o País continue obedecendo inclusi
ve com escritório do FMI no Brasil pela primeira vez
funcionando às diretrizes do Fundo Monetário Inter
nacional, do Departamento do Tesouro nor
te-americano.

Não é crível que o País não reduza os juros, não
aumente a demanda, não aumente os gastos públi
cos! Não é crível que a sociedade aceite um superávit
nas contas do Governo entre receita e despesa de 30
bilhões de reais pelo terceiro ano consecutivo, quase
100 bilhões de reais de superávit! Enquanto isso,
míngua a prrodução nacional e as indústrias são des
nacionalizadas.

O Brasil perdeu o controle sobre o mercado in
terno. O País não consegue estabelecer uma política
de comércio exterior porque não tem política industri
al e perdeu a capacidade de fazer as políticas mone
tária e fiscal. O Brasil é prisioneiro de suas dívidas in
terna e externa e dos acordos por ele firmados.

Chegou o momento de o Brasil exportar, mas não
há crédito para exportação, não há política industrial, não
há reforma tributária, não há, inclusive, política de trans
porte. A verdade é que os mercados na Europa e nos
Estados Unidos se fecharam para o Brasil.

A sociedade assistiu ao final da famosa Rodada
do Milênio. A Europa defende corretamente sua agri
cultura. Os americanos defendem corretamente seu
mercado interno. No Brasil falta política econômica,
monetária e fiscal que mereça este nome. As ques
tões do funcionalismo público e do salário mínimo es
tão inseridos nessa problemática.

O arrocho da política monetária, a ortodoxia do Go
verno e a insensibilidade social do Governo levam a esse
tipo de decisão. E o mais grave é que o Ministério do De
senvolvimento e o BNDE8 se transformaram em instru
mentos da luta de poderosos grupos econômicos e de
poderosos lobbies internacionais e nacionais.

O Ministro Andrea Calabi, ex-Presidente do
BNDES, é destituído do cargo de maneira humilhan
te, na calada da noite, sem nenhuma explicação à
opinião pública. Ele não só se cala, como diz que está
à disposição para voltar ao Governo.

Nesses homens públicos faltam compostura e
dignidade, porque a verdadeira razão da destituição
do Presidente do BNDES de duas é uma: ou é incon-
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fessável, porque a disputa presidencial de 2002 visa
ao controle do BNDES, repito, para sustentar uma
candidatura presidencial, tendo em vista os interes
ses econômicos que movem o País, beneficiado pe
las decisões do banco que financia campanhas elei
torais depois, ou é por divergência com a política de fi
nanciamento e de investimento do BNDES, por diver
gência dentro do próprio Governo sobre a privatiza
ção do Banespa e o papel da empresa nacional, por
divergência sobre a desnacionalização.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prefiro fi
car com a primeira hipótese, até porque não há prece
dentes neste Governo de destituição de Ministro por
divergências de fundo. São camarilhas dentro do Pa
lácio do Planalto que disput2m as privatizações e os
recursos públicos dos fundos e do BNDES para favo
recer tal ou qual grupo econômico. É uma vergonha!
Falta transparência, falta controle social sobre essas
decisões.

O Brasil não tem um projeto de desenvolvimento
nacional. O País está à mercê dessas medidas de
momento, à mercê da especulação financeira interna
cional e da vontade dos grandes grupos econômicos.

Espero que o Presidente do Congresso Nacio
nal, Senador Antonio Carlos Magalhães, ouça o apelo
do nosso Líder é - um misto de provocação, mas
também um apelo e, também na qualidade de Presi
dente do Senado Federal, coloque em deliberação a
medida provisória do salário mínimo a fim de que esta
Casa possa votá-Ia.

Que o Presidente da República, os Presidentes
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do
Supremo Tribunal Federal tenham coragem política,
tenham espírito público para decidir o teto salarial, e
que o Congresso Nacional vote o subteto. Seria uma
situação inédita.

Espero que o funcionalismo público federal vou
dizer de maneira nua e crua crie vergonha na cara e
faça uma greve geral no País. Será que o funcionalis
mo público não tem brio e não viu que os juízes e mi
nistros de Tribunais Superiores ameaçaram o Poder
Executivo com uma greve?

Temo que na medida concedida pelo Ministro
Nelson Jobim tenha a mão do Governo Federal, ainda
que o Presidente o tenha deixado agora no abando
no, lá no Uruguai, ao criticar sua decisão.

Fa~a coragem ao Poder Executivo, aos homens
que dirigem o Brasil para tomar as decisões que o País
exige. Épreciso reduzir os juros, conceder aumento sala
rial, fazer investimentos em gastos públicos, relançar a
economia brasileira, mudar o rumo do Brasil.

É uma vergonha que uma Nação, cotada como
a nona economia do mundo, com todo esse potencial,
seja governada por homens sem coragem de enfren
tar problemas que no Brasil se aprofundam a cada
dia, tais como o desemprego e o não-reajuste do sa
lário mínimo.

O Brasil quer crescer, quer se desenvolver, mas
tem um Governo pelo meio que o impede.

Antes que seja tarde, que o Brasil tome a pala
vra, que pelo menos o funcionalismo público federal
tome a iniciativa de fazer uma greve geral.

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ANIVALDO VALE (Bloco/PSDB - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores, votei de acordo com a orien
tação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Serão
devidamente registrados em ata.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Com a
palavra o Deputado Bispo RodrigUl3s, pelo Bloco Par
lamentar PUPSL, por até dez minutos.

O SR. BISPO RODRIGUES (BlocolPL - AJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, há muito subo aesta tribuna para questionaras priori
dades do Govemo em relação ao desenvolvimento do
País, sobretudo porque a sociedade acompanha a sua
política econômica eos investimentos promovidos por ins
tituições financeiras, como o Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social. Este banco, que deveria
ser a principal instituição finançeira de investimento em
áreas sociais, como projetos de interesse nacional, princi
palmente os de interesse da população brasileira, vem há
algum tempo emprestando dinheiro aos empresários es
trangeiros, facilitando a vida das mumnacionais, protegen
do interesses de alguns no processo de privatização das
empresas de telecomunicações, e assim por diante.

No recente episódio marcado pela demissão do Sr.
Andrea Calabi da Presidência do BNDES vem à tona
grave denúncia do Presidente do PI, nobre e ilustre cole
ga Deputado José Dirceu, de que esse banqueiro privile
giado estaria trabalhando a fim de arrecadar fundos de
campanha eleitoral para o Ministro José Serra.

Ora, a denúncia parece-nos de profunda gravi
dade e merece uma investigação rigorosa, pois-'o di-
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nheiro que forra os cofres do BNDES, uma quantia de
18 bilhões, é do povo, e não de alguns privilegiados
que querem se manter no poder a qualquer preço.

Esta semana a revista Veja diz que Calabi caiu
porque falava pouco com Tápias e muito com José
Serra, Ministro da Saúde, sem bater antes continên
cia para seu superior hierárquico. Calabi foi Secretá
rio-Executivo do Ministério do Planejamento quando
Serra era Ministro. Ele foi parar no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social por indicação
de Serra. A solidariedade partidária e administrativa
entre eles não tem sido nada aprazível, a ponto de na
última semana o Deputado José Dirceu, Presidente
Nacional do PT, ter avançado sobre uma teoria. Até
agora ninguém veio a público explicar se é verdade ou
se é mentira. Até agora ninguém disse desta tribuna
se o Sr. Andrea Calabi, que era Presidente do BNDES
e geria 18 bilhões, teria ou não sido o homem que ar
recadava fundos para campanha.

Pergunto a esta Casa: é direito isso? Alguém
pode ocupar o Banco de Desenvolvimento Econômi
co e Social e ser o caixa de campanha de uma futura
candidatura de um Ministro a Prefeito, a Governador
ou a Presidente da República? O que estamos vendo
impassíveis? Ninguém fala nada, como se fosse a co
isa mais comum, a coisa mais normal do mundo, um
homem ocupar a Presidência de um grande banc~,

que gere dinheiro de impostos de cidadãos brasilei
ros, e, nessa grande função, ser arrecadador de di
nheiro para campanha política.

Estamos boquiabertos porque ninguém fala
nada. Não vem um Senador, um Ministro do Governo,
ninguém dizer que isso é mentira. Até agora ninguém
contestou a denúncia do Presidente do PT de que o
Sr. Andrea Calabi fazia caixa de campanha para o Sr.
José Serra.

Não estou aqui contra ninguém. Estou a favor do
povo brasileiro. Se houve a denúncia, a ilação, a sus
peita, tem que haver também uma explicação para a
sociedade brasileira. Ou será que já é normal pesso
as ocuparem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica,
o BNDES, a Petrobras e outras grandes empresas e,
ali, fazerem caixa de campanha? Parece que está vi
rando normal grandes políticos ocuparem espaço e
colocarem pessoas lá para fazer caixa de campanha.
Isso é corrupção. Fazer caixa de campanha no
BNDES é desonesto. E até agora não vimos ninguém
do Governo defender esse antigo colaborador.

A revista diz que o Ministro Tápias fez saber ao
Presidente, sem rodeios, que Calabi vinha operando
no BNDES de uma maneira que ele, Tápias, conside-

rava imprópria. Queremos saber que maneira impró
pria é essa, pois o Brasil não sabe. O que aconteceu e
que fez esse homem sair do BNDES? Até agora nin
guém disse se ele roubou ou não, se administrou
bem, se administrou mal. Até agora ninguém disse
por que esse homem caiu. E queremos saber.

Se o Presidente do PT fez uma calúnia, tem que
ser provado também. Se fez uma acusação, tem que
haver investigação, porque num país sério, isento, se
ria feita uma investigação. Se é fato essa denúncia de
caixa de campanha, o povo é que vai pagar.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Geraldo
MageJa.

O Sr. Geraldo Magela - Deputado Bispo Rodri
gues, quero não só concordar com V. Ex!! quanto ao
que V. Ex!! acaba de dizer dessa tribuna, mas também
quero parabenizá-lo pela coragem de trazer este
tema ao debate. O Deputado José Dirceu, Presidente
do PT, não faria uma afirmação dessas de forma levi
ana. Ao contrário, fez exatamente esperando a rea
ção do Governo para que pudéssemos demonstrar
que, de fato, o Sr. Calabi era o caixa de campanha de
Fernando Henrique desde há muito. Agora, sabe o
que vai acontecer, Deputado Bispo Rodrigues? O
mesmo que aconteceu com Ovídio de Ângelis: bota
ram um pano quente e ele continua fazendo o que fa
zia antes. Vai acontecer, Sr. Deputado Bispo Rodri
gues, o mesmo que aconteceu com o Ministro dos
Transportes no que diz respeito às denúncias envol
vendo o DNER: colocaram um pano quente e conti
nua tudo como estava. Neste Governo as denúncias
são feitas, são ouvidas, mas não são apuradas, infe
lizmente. E continua a caixa de campanha.

O Sr. João Almeida - Concede-me V. Ex!! um
aparte, ilustre Deputado Bispo Rodrigues?

O SR. BISPO RODRIGUES - Pois não, Depu
tado João Almeida.

O Sr. João Almeida - Ilustre Deputado, fiquei
atento ao pronunciamento de V. Ex!! e estou encon
trando pouco entendo de arrecadação de dinheiro,
de forma,ção de caixa de campanha 'e coisas desse
tipo dificuldaoe para atender ao seu pedido. Quero
saber se V.Exa. poderia eventualmente me explicar
como se pode justificar que não há caixa, que o
BNDES não está fazendo caixa. Como se pode pro
var que não se está fazendo caixa? Porque não há
uma conta aberta da qual se possa dizer: a conta
está vazia. A afirmação do Ministro Alcides Tápias
de que o Sr. Andrea Calabi estava agindo de forma
imprópria não tem nenhuma insinuação relativa a
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qualquer caixa. Disse S.Exa., o Ministro, de forma
própria qual era a forma imprópria: o estilo de toma
da de decisão. Disse o Ministro que o Sr. Andrea
Calabi fala demais sobre as coisas, ao passo que
ele opera em um teto mais baixo. As razões que le
varam o Ministro a propor a saída do Presidente Ca
labi foram expostas claramente. Agora, quanto a es
sas ilações que faz V. Exll e em que insiste, gostaria
muito que V.Exa. me explicasse como se justifica
que não há caixa, como V. Exª requer. Como se
opera isso? Pouco ou nada entendo de arrecadação
de dinheiro e de demonstrar que há ou não caixa.

O SR. BISPO RODRIGUES - Nobre Deputa
do, o Presidente nacional do PT fez essa afirmação,
e cabe aos Srs. Parlamentares do PSDB virem a
esta Casa, já que o ex-Presidente do BNDES era do
PSDB, defender a posição do Sr. Calabi.

O Sr. João Almeida - 6stou dizendo a V. Exª
que não há caixa.

O SR. BISPO RODRIGUES - É preciso expli
car à sociedade.

O Sr. João Almeida - Não há caixa. Mas V.
ExB requer uma prova de que não há caixa. Então,
eu pergunto: como é possível fazer prova de uma
coisa inexistente?

O SR. BISPO RODRIGUES - Eu não estou pe
dindo a V. ExB prova. Esta semana, a revista Veja per
gunta por que Calabi caiu. A revista faz essa pergunta
porque até agora ninguém sabe o motivo da saída do
Sr. Calabi do BNDES. Uns começam a dizer uma coi
sa, outros começam a dizer outra. Como estou aqui
para defender o contribuinte brasileiro e zelar pelo im
posto do povo, também gostaria de saber por que ele
caiu.

Diz a revista que o Ministro Alcides Tápias che
gou a exibir a Fernando Henrique um documento para
alicerçar sua argumentação de que existia coisa erra
da, o que justificaria sua saída do cargo. Se é verdade
ou não, cabe ao Governo explicar à sociedade brasi
leira. Estou apenas pedindo explicações, o que é jus
to, correto, direito. Não estou dizendo que ele fez ou
deixou de fazer algo errado. Mas, como Parlamentar,
tendo sido eleito pelo povo, peço explicações. Por que
afinal esse homem saiu do cargo? Isso hoje é um mis
tério. Dizem que ele era uma pessoa bacana, mas
ninguém sabe por que saiu.

Encerro meu discurso pedindo ao Governo res
postas. Que ele venha a esta tribuna dar explicações.

Muito obrigado.

o SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ZENALDO COUTINHO (Bloco/PSDB 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, solicito a V.Exa. que registre que, durante as
votações do dia de hoje, acompanhei o Partido da So
cial Democracia Brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Sr. Depu
tado, constará em ata.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
pronunciamento é sobre o salário mínimo e o crédito
que o Governo tem junto às empresas.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quando
se vai aproximando a data de decretação de novo sa
lário mínimo, é natural que se acirrem os debates so
bre a matéria. E isto antes de mais nada porque não
se pode mais admitir que um dos maiores PIS do
mundo, o brasileiro, continue a ser produzido à base
de sacrifício salarial da espécie do enfrentado pelo
trabalhador brasileiro.

O Governo reage às propostas de maiores au
mentos com a alegação de que contas públicas sofre
riam novo e ainda mais insuportável impacto. E apre
senta seus dados, todos, a bem da verdade, eivados
de erro, para não dizer de malícia. E malícia porque as
autoridades da área financeira esquecem de dizer
toda a verdade, escondendo, por isso mesmo, um
dado mais que relevante: o Governo é credor, junto,
principalmente, ao empresariado, de mais de 180 bi
lhões de reais!

Exatamente, Sr. Presidente. A dívida ativa do
Tesouro, representada, em sua essência, pelo que se
sonega do imposto neste País, já chega a 183 bilhões
e 800 milhões de reais. É uma quantia de fábula! É
uma situação absolutamente inadmissível!

E inadmissível porque, por exemplo, o Governo
alega que o aumento do mínimo para 100 dólares
geraria impacto, nessas contas públicas jamais cris
talinizadas, de cerca de 8 bilhões de reais. ora, co
brasse o Governo 5% - permita-me repetir, 5% 
apenas do que lhe é devido, esse impacto desapare
cia de pronto.
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Vamos adiante. O orçamento deste ano tem
rubricas para investimentos oficiais, verbas totali
zando cerca de 7 bilhões de reais. Fosse feita a co
brança de pelo menos 10% do que se deve ao Te
souro, esses investimentos poderiam ser quase que
triplicados, em benefício de toda a Nação e, por
mais paradoxal que possa parecer, dos próprios so
negadores.

A situação se vai mais e mais agravando, no
particular. Nos últimos quatro anos esse índice, que
poderíamos chamar de índice de sonegação, cresceu
300%, o que indica complacência exagerada do Po
der Público para com esses contraventores. Obser
va-se que o Sr. Carlos André Nogueira, Secretá
rio-Gerai da Unafisco, entidade que está muito bem
por dentro da matéria, alega que, há trinta anos, a Re
ceita contava com 30 mil fiscais, um contingente que,
hoje, gira em torno de apenas 7 mil. Como fiscalizar?
Como cobrar?

Ocorrem-nos, agora, palavras do Ilustre Depu
tado Delfim Netto, na coluna semanal que publica na
Folha de S.Paulo. Ali, o Sr. Deputado tece algumas
considerações quanto às medidas adotadas peJo Go
verno para enfrentar a crise que eclodiu em janeiro do
ano passado. Considera-as positivas e adianta supo
sições que, a rigor, nos pareceram por demais otimis
tas. Mas isto, no momento, não vem ao caso. É que S.
Ex!!, tecendo considerações respeitantes à propalada
reforma tributária e às perspectivas otimistas que ele
mesmo alinhavou, afirma que "é necessário, para
isso, que a mudança do regime fiscal, em via de se
processar, gere uma disciplina que seja definitiva
mente incorporada aos nossos usos e costumes".

De acordo. Entre os usos e costumes estão os
de pagar os impostos devidos. Mas, também, o de co
brá-lo, o de não permitir, por ação ou omissão, essa
sonegação abastarda que esvazia os cofres da Na
ção e entrega a popl!Jlação inteira a essa penúria de
investimentos, notadamente os da área social.

Um Governo assim, pífio, mas cheio de empáfia,
deveria - como vamos dizer? - abrir jogo para o País
e mostrar, com os números que exibimos aqui e ou
tros, muitos outros de que certamente dispõe, como
nossa elite empresarial ainda se apega a usos e cos
tumes coloniais para seguir enriquecendo e deixando
de cumprir um mínimo de obrigações sociais. O que,
assim entendemos, somente pode ocorrer com o be
neplácito oficial.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado pela atenção.

o SR. GLYCON TERRA PINTO - Sr. Presi
dente, pElÇO a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (Bloco/PMDB
- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nas votações anteriores, votei de acordo
com o partido.

O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra. ,

O SR. JOSÉ PRIANTE (Bloco/PMDB - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, eu gClstaria de registrar que nas votações anteri
ores eu acompanhei o meu PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Vejo
que V. Ex!! tem imensa fidelidade. Será registrado
em ata.

A lSR!! LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Ex!! a pa.lavra.

A SR!! LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB - GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores, votei com o partido.

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, queria deixar registrado nesta
Casa que eu também tenho um projeto de lei sobre o
salário mínimo. Vejo muita demagogia no que o Exe
cutivo tenta passar para a sociedade. Há muitos anos
o Governo vem direcionando o salário mínimo. É ele
quem determina qual vai ser o valor do salário míni
mo, em de+erminado ano. Nós, nesta Casa, temos
apresentado projetos de lei, sobre os quais se passa
por cima como um trator, e não se toma conhecimen
to do que propomos. Vejo também muita demagogia
em muitos colegas que propõem um salário mínimo
que nem cócega vai fazer, em nada vai alterar o que o
Governo está propondo ou não. É uma diferença de
dez, quinze ou vinte reais.

Sr. Presidente, temos de ter consciência de que
o trabalhador brasileiro tem sofrido e precisa de um
salário digno e justo, pelo menos para comer e morar
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debaixo de um teto sem se molhar. Por isso, sei que é
uma utopia, mas no meu projeto de lei proponho um
salário mínimo que seja pelo menos o dobro do atual,
de R$136,00, ou seja, R$272,00.

Quero deixar claro que eu também, Wagner Sa
lustiano, sou autor de um projeto que contempla o tra
balhador brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem a
palavra, pela ordem, o Deputado João Almeida.

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's. e Srs. Deputados, anualmente venho aqui cum
prir o doloroso dever de reclamar da seca no sertão
da Bahia, em Irecê, e especialmente da falta de ação
do Governo na distribuição de sementes etc. Este
ano, diferentemente, venho aqui dizer que choveu no
sertão da Bahia, choveu em Irecê.

O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste não fi
nanciaram os agricultores. A distribuição de semen
tes foi em quantidade muito pequena, mas os agricul
tores, descapitalizados, venderam o que restava de
seus tratores, galinhas e vacas, do que era possível
vender, plantaram e estão colhendo uma safra extra
ordinária. Mas estão perplexos, tristes e acabrunha
dos, tanto quanto nos anos anteriores, porque o feijão
caiu de preço. Mais do que cair de preço, o produto
não tem garantia de preço mínimo, não há comércio,
não há negócio.

O Governo do Estado fez uma presença muito
inexpressiva, comprando feijão para abastecer seu
programa de cestas para o povo, mas somente cer
ca de 2 ou 3% da produção. O Governo Federal até
se prontificou a comprar feijão a preço baixo, mas
não tem definição da quantidade que vai comprar, e
o processo de compra e a classificação estão numa
lentidão extraordinária. E que podemos lá observar?
Uma fila imensa de caminhões vi isso nesse fim de
semana, quando lá estive, esperando a classifica
ção, para, então, entregar o produto no armazém da
Conab.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, isso precisa
ser alterado. O Governo precisa tomar providência
para garantir a compra do produto, e para que o
processo seja feito com rapidez. Um caminhão da
queles, parado uma semana, um, dois ou três dias
na fila, esperando o momento de descarregar, tem
um custo muito elevado, dificultando ainda mais a
vida do produtor, que já está entregando seu produ
to abaixo do preço de custo, porque só há remune-

ração para aquelas áreas em que a produtividade
foi muito elevada. Onde a produtividade foi a média
da região, o preço não está remunerando.

Assim, Sr. Presidente, aqui vai também um
apelo ao Governo Federal para que tome as provi
dências necessárias. Vou levar esse apelo ao Minis
tro da Agricultura e do Abastecimento, para que o
processo de classificação se faça num prazo rápidO
e o Governo defina também, para a região, a expec
tativa de quanto da safra será comprado.

Mais ainda, Sr. Presidente: há o problema do
pequeno agricultor, que tem cinqüenta ou cem sa
cos de feijão, não pode se habilitar a essa comercia
lização e busca, junto à Conab e ao Banco do Bra
sil, habilitar-se através de uma associação de produ
tores, para que cada um possa pôr cem, duzentos,
cinqüenta ou vinte sacos, formar um grupo e tam
bém ter o atendimento do Governo Federal.

Queria relatar essa situação aqui e oportuna
mente o farei junto ao Ministério da Agricultura.

Muito obrigado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - sp.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, srªs. e Srs. Deputados, a grande discussão do
momento é o salário mínimo e essa polêmica toda
sobre se quebra ou não a Previdência, se há ou não
recursos para pagar. Se colocarmos um percentual
do teto para salário mínimo, vamos ver que esse
percentual é bem pequeno: 1,4% do teto dá um sa
lário mínimo de R$177,00. Efetivamente, não é um
percentual muito elevado, ou seja, 1,4% de
R$12.720,OO dá R$177,00, importância que poderia,
sem mais discussões, ser aprovada por esta Casa.

Certamente, com esses R$177,OO, como está
estabelecido na Constituição, o trabalhador teria direi
to a cesta básica, moradia, medicamentos e tudo o
mais. A pessoa que vai ganhar esse salário mínimo de
R$ 177,00 tem direito, pelo texto constitucional, a todas
essas condições. Temos de saLldar o trabalhador bra
sileiro. Realmente, ele é um herói, pois com R$ 17í' ,00
tem direito a tudo isso repito. Valor que representa
1,4% do teto máximo que se está discutindo.

Na verdade, esse seria o valor do salárloyque
está sendo pleiteado, porque. hoj~, é lmportant~1\em

brar, o salário é de R$136,OO , valor que representa
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pouco mais de 1% desses R$12.720,00, não chega
nem a 1,1% desse valor.

Se tivermos o aumento do salário mínimo,
também teremos um incremento do aumento da ar
recadação da Previdência Social, porque, ao se pa
gar sobre o novo salário, se pagará também um per
centual na soma maior do que aquele que hoje está
sendo arrecadado.

Devo lembraraqui outro detalhe importante: a Pre
vidência paga, sim, mais de 18 milhões de benefícios,
mas, desses 18 milhões de benefícios, a metade é de
benefícios assistenciais. Quem os recebe tem todo o di
reito de recebê-los, mas vale lembrar que esses benefíci
os não responderão ao chamado caráter contributivo. A
pessoa não fez a contribuição ao longo do tempo para ter
esse benefício. E aí vamos ver a injustiça de alguns que
contribufram ao longo do tempo estarem recebendo tam
bém apenas um salário mínimo.

A partir do momento em que se aumenta o sa
lário mínimo e não se dá esse aumento para os de
mais benefícios da Previdência Social, provoca-se
um achatamento. Aqueles que ganham 1,5, 1,6 ou
1,7 do salário mínimo vão acabar recebendo um sa
láriO mínimo, porque estarão contemplados por
esse percentual de aumento do salário mínimo. E
precisamos separar os benefícios assistenciais dos
benefícios previdenciários. Esses benefícios previ
denciários terão que ter um aumento na correspon
dência efetiva daquela contribuição que tiveram ao
longo do tempo.

Já percebemos, Sr. Presidente, que um grande
número de aposentados e pensionistas está preocu
pado, porque, em razão do aumento do salário míni
mo, vai receber um salário mínimo apenas, e não na
proporção daquilo que contribuiu e daquilo que está
recebendo, um aumento efetivo correspondente a
esse benefício.

Portanto, na discussão do salário mínimo, é im
portante que não nos esqueçamos daqueles que re
cebem benefício da Previdência Social no chamado
caráter contributivo. Contribuíram para a Previdência
durante trinta ou 35 anos e, de repente, são tratados
comO os demais.

Não queremos abandoná-los, Sr. Presidente.
Queremos reconhecer esse direito.

A Constituição de 1988 garantiu, através da Con
tribuição Social sobre o lucro, da COFINS, o pagamen
to dos chamados benefícios assistenciais, mas aqueles
qué estão recebendo o beneffcio da Previdência porte
rem contribuído ao longo de trinta ou 35 anos merecem
um tratamento pelo menos respeitoso.

Esse era o registro que queria fazer, Sr. Presi
dente.

o SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Exª a palavra.

O S~. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, meu pronunciamento
pretende dar um esclarecimento sobre o que foi dito
na tribuna na tarde de hoje pelo Deputado Gilmar
Machado, que cito apenas para que S. Exª. saiba do
que se trata o assunto.

O Deputado Gilmar Machado, provavelmente, fi
cou muito irritado porque havia uma reunião marcada
para se d1scutir a medida provisória do financiamento
ao estudante e esperava-se que o Ministro da Educa
ção, Paulo Renato, comparecesse.

Ocorre, Sr. Presidente, que o Ministro da Educa
ção foi convidado na sexta-feira para comparecer a
uma audiência na terça-feira. Obviamente, o Ministro
de Estado tem uma agenda, e qualquer compromisso
nesse sentido deve ser marcado com antecedência.

Essa é a razão pela qual o Ministro não veio.
Mas, adicionalmente, Sr. Presidente, é necessá

rio que se diga que um novo programa de financia
mento ao estudante começou no ano passado, subs
tituindo o Crédito Educativo, que o Governo não aca
bou. Pelo contrário, o Crédito Educativo morreu de
morte natural, uma vez que em nenhum momento es
tava atendendo às necessidades da clientela estu
dantil. O índice de inadimplência era altíssimo, e o
Crédito Educativo talvez o nobre Deputado Gilmar
Machado não soubesse dependia de recursos de um
fundo que vivia do pagamento de quem usufruía do
Crédito Educativo.

Portanto, não foi o Governo que acabou com o
Crédito Educativo. Na verdade, o Governo deu um
novo perfil ao sistema de financiamento ao estudante
através de uma ampla discussão que ocorreu nesta
Casa durante três anos. Deputados da Comissão de
Educação e também Deputados não ligados à Comis
são vinham discutindo a melhor maneira de se fazer
um financiamento à educação de ensino superior e
chegou-se, no ano passado, através da Relataria do
nobre Deputado Osvaldo Biolchi, a um projeto que foi
aprovado praticamente por unanimidade nesta Casa
aliás, no ano retrasado, em 1998.

Já no ano passado, cerca de 80 mil estudantes
foram atendidos pelo novo sistema, e 80 mil, Sr. Presi-
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PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDBIPTB

PSDB/PTB

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) 
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

AMAPÁ

PSDB
PSDB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 2

PARÁ

PSDB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB

Anivaldo Vale
Babá
José Priante
Raimundo Santos
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 5

os outros, com seus problemas comuns de transporte
e segurança pública.

Ao se criar uma região metropolitana, será pos
sível, por intermédio de um fundo coletivo, encontrar
soluções que não sejam individuais, mas coletivas,
para toda a comunidade.

Estavam lá e quero cumprimentar os Deputados
Estaduais Carlos Sampaio e Célia Leão, do PSDB de
Campinas.

Sr. Presidente, toda a região está muito envolvi
da nesse processo.

Ao fazermos esse registro, nós, que somos afici
onados defensores de nossa agricultura, queremos
lembrar, mais uma vez, quando se discute como se
contornar as dificuldades de uma região metropolita
na, a nossa agricultura. Quanto mais pudermos apoi
ar o homem do campo, quanto mais pudermos trazer
soluções para fixar os agricultores e os trabalhadores
rurais onde se encontram, menos pessoas se vão di
rigir para as cidades e as regiões metropolitanas dei
xarão de estar sempre inchadas por este êxodo rural
que há vinte anos acontece no País.

Ao parabenizarmos Campinas e a região pela
criação futura da região metropolitana, mais uma vez,
apresentamos uma palavra em favor do homem do
campo, da agricultura.

Vamos investir no campo, porque, dessa for
ma, fica mais barato. É melhor manter o agricultor
onde está do que cuidar dele depois na cidade.

Muito obrigado.

dente, representam quase o dobro dos 50 mil inscri
tos no Crédito Educativo anterior, para se ter uma
idéia da dimensão do novo programa.

No próximo mês de março terá início uma nova r0

dada para inscrições no crédito educativo, e, portanto,
será atendidos, sem dúvida nenhuma, este ano, um nú
mero muito maiorde jovens do que foi atendido até agora.

Sr. Presidente, acho necessário que, ao se fazer
uma crítica, se faça com argumentos, com números, e
não apenas de modo leviano, como fez o Deputado GiI
mar Machado, que acusou o Ministro Paulo Renato
de estar fugindo do debate.

Absolutamente, não tem sido esta a postura do
Ministro, que, em todas as vezes que foi convidado
para comparecer a qualquor Comissão desta Casa,
veio, debateu, expôs, ouviu.

Sr. Presidente, o Ministro Paulo Renato fez muito
pela área da educação no nosso País. Aliás, fez uma
verdadeira revolução em todos os graus, no ensino fun
damentai, no ensino médio e no ensino superior.

Por isso, deixo aqui essas informações e faço
esse esclarecimento para que não haja dúvida quan
to à competência, à coragem e, principalmente, ao
grau de responsabilidade com o qual S.Exa. tem con
duzido a sua Pasta.

Muito obrigado.

O SR. XICO GRAZIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
8ras. e Srs. Deputados, fazemos o registro nesta
Casa de uma audiência pública realizada ontem na ci
dade de Campinas, Estado de São Paulo, sobre um
projeto de lei apresentado pelo nosso Governador
Mário Covas que cria a Região Metropolitana de
Campinas, envolvendo dezoito Municípios e uma po
pulação de 2,2 milhões de pessoas.

Esta audiência pública, promovida pelo Presi
dente da Assembléia Legislativa de São Paulo, De
putado Wanderley Macris, foi cercada de muita ex
pectativa em toda aquela região. Pudemos ir lá parti
cipar.

Usando as prerrogativas do art. 25 da Constitui
ção Federal, o nosso Governador está trazendo uma
luz, uma solução para aquela região conturbada por
aqueles Municípios, parte deles imbricados uns com
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PARAíBA

PMOB PMOB/PST/PTN
PFL

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
Carlos Melles PFL
Custódio Mattos PSOB PSOB/PTB
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Ibrahim Abi-AckeJ PPB
Marcos Lima PMDB PMOB/PST/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Rafael Guerra PSOB PSOB/PTB
Presentes de Minas Gerais: 8

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PFL
Ayrton Xerêz PPS
Comélio Ribeiro POT
Coronel Garcia PSOB
Eurico Miranda PPB
Luís Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO
André Benassi PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Ary Kara PPB
Emerson Kapaz PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José Machado PT
Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN
Maluly Netto PFL
Medeiros PFL
Moreira Ferreira PFL
Paulo Uma PMDB PMDB/PST/PTN
Robson Tuma PFL
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Presentes de São Paulo: 16

MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 2

PUPSL

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSB/PCdoB

PIAuí
PFL
PFL

CEARÁ

PMOB PMOB/PST/PTN
PSOB PSOB/PTB
PSOB PSOB/PTB

SERGIPE

PSC
PSOB

Aníbal Gomes
Amon Bezerra
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 3

Haroldo Lima
'I

Waldir Pires
Presentes da Bahia: 2

Armando Abílio
Marcondes Gadelha
Presentes da Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PSOB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes de Pernambuco: 4

TOCANTINS

Freire Júnior PMOB PMOB/PST/PTN
Presente do Tocantins: 1

Adelson Ribeiro
José Teles
Presentes de Sergipe: 2

BAHIA

PCdoB
PT

ALAGOAS

Augusto Farias' PPB
João Calda.; PL
Presentes de Alagoas: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL
Presente do Rio Grande do Norte: 1

Mussa Oemes
Paes Landim
Presentes do Piaui: 2

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 2
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MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSOB PSOB/PTB
Presente do Mato Grosso do Sul: 1

PSDB/PTB

PFL
PFL
PTB

Francisco Garcia
José Melo
Silas Câmara
Total de Ausentes: 4

RONDÔNIA

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

Confúcio Moura
Marinha Raupp
Total de Ausentes: 2

PSOB/PTB

GOIÁS

PSOB
PPB

Lúcia Vânia
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 2

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT
Presente de Sagta Catarina: 1

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PIAuí

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

ACRE

PPB
PSOB

PARAíBA

PT
PMDB PMOB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN

Avenzoar Arruda
Damião Feliciano
Domiciano Cabral

Ciro Nogueira
João Henrique
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMOB/PST/PTN
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMOB PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 3

Moroni Torgan
Nelson Otoch
Total de Ausentes: 2

João Tota
Sérgio Barros
Total de Ausentes: 2

TOCANTINS

PMDB PMOB/PST/PTNOsvaldo Reis
Total de Ausente: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMOB PMOB/PST/PTN
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN
Roberto Rocha PSOB PSOB/PTB
Total de Ausentes: 11

CEARÁ

PFL
PSOB

PUPSL

PSOB/PTB

PMDS/PST/PTN

PARÁ

PFL
PMOB PMOB/PST/PTN
PSOS PSDB/PTS
PT

AMAPÁ

PST

PARANÁ

PSOB PSOB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN

Antonio Feijão
Total de Ausente: 1

Arthur Virgílio

Oeusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Nícias Ribeiro
Valdir Ganzer
Total de Ausentes: 4

AMAZONAS

PSOB

Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo
Total de Ausentes: 7

RIO GRANDJ: DO SUL

Esther Grossi PT
Germano Rigotto PMOB PMOB/PST/PTN
Henrique Fontana PT
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Synval Guazzelli PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes de Rio Grande do Sul: 6

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA

PPS
PMOB PMOB/PST/PTN
PPB
PFL
PFL
PFL
PL

Alex Canziani
Osmar Serraglio
Presentes do Paraná: 2
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PT
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

Euler Morais
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 3

MATO GROSSO DO SUL

Aldo Hebelo
Celso Russomanno
Delfim Netto
Iara Bernardi
Jair Meneghelli
João Hermann Neto
João Paulo
Milton Monti
Teima de Souza
Total de Ausentes: 9

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB PSDB/PTB
Total de Ausente: 1

Magno Malta
Total de Ausente: 1

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Santana PT
Eber Silva PDT
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Vivaldo Barbosa PDT
Warderley Martins PDT
Total de Ausentes: 13

SÃO PAULO
PCdoB
PPB
PPB
PT
PT
PPS
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

Bonifácio de Andrada
João Magalhães
Maria Elvira
Ronaldo Vasconcellos
Virgílio Guimarães
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 8

EspíRITO SANTO

PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PFL
PPB
PSDB
PFL

BAHIA

PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PT
PPB

SERGIPE

PPB

ALAGOAS

PTB
PSDB
PST
PMD

PERNAMBUCO

PFL
PPS
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

PFL
PFL
PSL
PSDB
PFL

Cleonâncio Fonseca
Total de Ausente: 1

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jonival Lucas Junior
José Rocha
José Ronaldo
Nelson Pelleg'rino
Nilo Coelho
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Total de A!Jsentes: 15

MINAS GERAIS

Albérico Cordeiro
Helenildo Ribeiro
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Total de Ausentes: 4

Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Ricardo Rique
Wilson Braga
Total de Ausentes: 7

Antônio Geraldo
Clementino Coelho
Joel de Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar
Luiz Piauhylino
Osvaldo Coelho
Total de Ausentes: 10
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PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

ORDEM DO DIA
(Encerra-se a sessão às 19 horas e 28 minutos.)
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p~"ÓCIllogo2"dlLol0"8031.dl12

d« abri de 1Q90, qui ·tnIt o Programa

_"~Idâ"""_·E .... _·Pl.In"I
47_, OI Dop Soa>nv ""'- 715ll/Qfl. <lo
Dop .w -... 1327m, do Dop. lloIIon
~; 17'\N. do Oep Cunha Bueno,1_.<lo Dop Somoy I'b>: 1.-, <lo
Dop__;2.2ll1/ll6,<loDop Joio
e-12.7G1197,doDop __I

DECUMO- 4' 9EOO1.O
OLTIIIA sEUAo' 02-03-00

li" 1 7IIIllB (CUNHA IIllENO) - lllIplle .- I
~dII"_do__

E_~Pl.on"l2.#l/111,doDop
Cunho Ilüonc, 24421911, do Dop. CUnho
Iloeno, 2._, do Dop Cunha lIuono li
247_, do Dop Cunha &eoo

DECURSO "',11 SCSBAO
UL'ltIIA lIEIJÃO' O2.{]3-00

AVISOS

PROI'OSlÇto 011 FAlI! llIlRECIIllMEIlTO DE_ ou RECIHlS05

1- SlEHOAS

2M), 101, 274, 217, 248, 101 e os~ dos Tendo apensadas as PECs n"s: 112-PJ95, 127..w5,
reIaloíkIs pa'cias doo Deputados Josê ROOerto 215-M5, flXJ.N97, 368-N96
BttochIO e Ibr.Ihln Abi-AcI:!l, e~oaoos 00 00 nOS
156,38,40.241,71,83,37,86,154,13,134,112,208,
24,200 ,212, 213, 211.113,210,34,78, 111 e 59
(Rslalcxa SI'Zliaê Cobra)

Adão Pretto
Cezar Schirmer
Fernando Marroni
Nelson Proença
Pompeo de Mattos
Valdeci Oliveira
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius
Total de Ausentes: 8

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia
19-3, às 14 horas, a seguinte

Edinho Bez
Gervásio Silva
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO SUL
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PDT
PT
PT
PSDB

Hermes Parcianello
Max Rosenmann
Padre Roque
Total de Ausentes: 3

SANTA CATARINA

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Flávio Derzi
Pedro Pedrossian
Total de Ausentes: 2

PARANÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Em 10 de março de 2000

(Quarta-feira)

ORDEM DO DIA
tl.slSHO!lAS)

RITO ESPECIAL
(ArtIgo 191, I, c/e ort. 202 de Regmen10 IlIIomo)

Continulçio di VoIo",

,
PROPOSTA DE EMENDA ACONsmUlÇÁO

11" 96-B, DE 1992
(DO SR HruO BICUDO)

Conl~Uay60 di VOlOÇao. em prmIoro turno. di
Proposta de Emenda ff COOsti:uIçio nD 96--A, de 1992,
que _'luz mod~ na ..trutura de Podo<
JudlClérlo. lendo p8l"1!OllW da ComJ!sAo de
C""'!JIll1çio e JustJçll e do Rodlçio, poli
admiIllbilClad. (Reiator Sf Lua CaI10s Santos), e da
eo.mslo Espoclol. pell 0lIf'l"0ÇI0. oom &ull&lltulMJ
dIo.. I ... Pr1lPClw di Emendo • Ccn.btulÇAo n"
112-N95. rhJ.N97 I 3M-AIll5. apen....... pel<
Idm_1dI de .... 11"""'" apre..nl"".. na
ComiIIIo I, no _. poli oprovaçto dOI di 0".
1m, 2.95 e <1195(~ no iIgIoIal1lra a_a)
ed.dan"s1,2.3. 5,7, B,Q. 10, 11,12, 13,14.15.
10,16,19,20,21, U, 20, 27, 20,29,31,33,35,36,37.
39.40, 42. 43, 44 o 45, pelo rejOlÇlc ... Prcpof;las <lo
~ *Conolflulç6o n"I 127-Ml5 o 21&A'1l5,
oponAdu, I dOI~ n" 3195 (op<oo_ no
logJIIAJnI_) o4, O. 17. 22, 23. 25, 30. 32, 34. ao
• 41, MS 1eTJ'l'lOl ~ PIl'flCW dtI 1Wa'Kd. que
-"'"~ I rofo<muilçio porooldo
volo~_ voIoo em ••,,,,rlllo o Dopulodo
Antllrllo Carla& Bdcaa e, Im COl'JI1to, os Deputados
Mon:IIo D6d1. .- DirOOIl, W.Id. P.os, Neloon
Pollol1fno, Ant6n~ CorIoo 810<:011, Jos. PotlIlIltel.
PIU~ Rocha • Podre ADquo Farom Iprovlldos co
......qUM de n" U7, 72.711,290,70,51.281 296,
42. 38. 293, 27, M. 230. '87, 67, :12, '49, 78 • os
<iIIlIq_ dos _ ,..".. dei Depu!ll<!Ot Lu~

At1tl\OIo FI/lllryl_-' rojlJIII<1osClden"
297.291. 251, 23,~, 62. 155, 50.292,295,233.256.
2113.221.177. 1114 266.25, 218, 219, 182, 200. 216.

N- "1~''3-o4#ta. (ANTC>NJ~CAFU-Oa _.aCAIA) - CI.'P0_
.obr-. ... • .,l8"tlv.~o d. p.g.rn.nt.o. •
,.._oabllT1entoa d. ~rnun_r...çAo do 'Ir.o.lho _
do. o_n.""olo. prev[d_nClI*rlo_ .....I:u_do.
m_dl_nt_ depó_Ito b_no-..rk:lo.. por p •••08 ".'.ic_ •
Jurrdlc.. d_ dlr_ito p":'bltCO ou prJv.do.

DECURaO:~-SESSÂO
ÚlLTlIVI __A.C>. 02-03-00

N- .... 11 '8. <_,S,..CJ> RODf'UOU~.> _ OI.pO. sobre _
g.r...ntl. d_ ...,.-g.a n__ ._001.. pãbllo.. d •
....._\nc -f\,.Ind_rT"\*,nt_1 _ rn..clo p.r-. 'fllne:.. c_
p ••tor.s. rnJ••fon6.rlo. e s.c_rdote_ de
qll.,l_lqu_r or_do religioso

D.CU~O:~·8ESSAO
'ÚLTIM..... _JI!I.......OOO 02_03_DO

2~ OONTRA "'AR~CIe!R. T.:RNtIN.....TIVO D_
COMUS.ÂO (AJIlItT tS<4)
aU.J~ITAS A OGLIBEAAÇAO CO PL5NÁR.O EM
APRROIAÇ)li..O PRELll\ItlNAFt (~..............)
PFit.J6....Z0 PARA A.pA.ESeNTAc;::.~CE. RECURSO.

f~E~P.,g~~~AOD~ RECURSO
(~158•• 3- cornbln_ao oom Art~""3:2. fi. 2,-)

2_2 ".LA. 'NAO.c:lUAOAO ,....NANC~IR.Aruou
ORÇAU.NTÁRI.....

PFt.O............c:.. DE ......:

N- .~e (COUftAÇI OO.RINI-IO) - "tab.._ge.
Inoentlvp ftsc.l •• .mp,..... qu. poe.u.f'T"I
-.rn:pr_g_do. oorn m_.a de ....0 (qu_""n~) .no_
d. la.a. _ d" ouuaa provlaanal••).B ...u.
_p_n_d.o.: "La n-. t572/Glt5. do Oep.
M.rqulnho Ch.a:ld: aees.tSl6. dCll Oep. GonzaQ_

r;~~=is. c:.~~:P.c:,~.~~';I~~2~~~:
do Oep. VVII.on 1-8lc. p •••O_; 2.0'7'.oIIf.J'GG do.
O.p. 1...1........ N.tto; 2.'132J'Df!Il. do C_p. Ua••Tlar"
Ku••I.r; 2.e.D'TI1õI'7. do Oep. AntOnio do v_n._
:2.R2~D7". do P_p. VVlgb_rto 'T_rtt..Ic..

3~~,~~·~.i~;'.f:;~~~:!s-OO
N- 2.211i.-C/II. (DCIoMINGO. I-.ON.LLI) - In.tlt:ul. n ••

oc:anv.nqOea _ no. _cordo. oc::»I.U"VOa de
1:rabalho. o Contr_to d_ PrllTl_lro Empr-.:;;Jo.

8~~,~-:.-~it::;.%~~g~~3-o0
N- 4aa4'J"/_ ( ....oAo MEND~.) _ Ol.pe. .obre

poUt~ c:I_ Incentivo .-0 prlm_lro~go.
IOe:C:l,.J o.~ ....... &IIUBsAO
ÚLTIMA. ._88Ao: 02-03-00
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

- Março de 2000 •

01 4"'·feira 15:00 Bispo Wanderval
15:25 Raimundo Gomes de Matos

02 5a·feira 15:00 Ursicino Queiroz
15:25 Paulo Mourão

03 6"'-feira 10:00 Sérgio Novais
10:25 Paulo Kobayashi
10:50 Joaquim Francisco
11:15 Inácio Arruda
11:40 Reníldo Leal
12:05 Eduardo Campos
12:30 Luiz Bittencourt
12:55 Joel de Hollanda
13:20 Paulo Octávio

09 sa·feira 10:00 Júlio Delgado
10:25 José A1eksandro

,. COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472·D/97

REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS

Local Plenário 3. Ane,o 11
fIo.'áno 10110"",

Elaboração do rolelro d. trabalho.

AVISO

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (10
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO
1AJt. 202, §3')

Sl1BST1TIJTIVO DO SENADO FEDffioIl. à PR>pO<fa de
Emenda i Con<1l\lll;io li' 472,6, de 1997, (JIO 'aI18nl
dlSjlOOlUyoG dos IJ1S 48, 62 1 84 da Conlllltl1çio
F_,edáOU11JSIllD'JI(l/IlCj,,'
RElATOR- Oepwdo ROI3ERTO 6RAIIT

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 17fJ-N95

REFORMA TRIBUTÁRIA

Continuaçlo di vo!açio dos dllllques.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTTnJIÇÃO NO 175-A.
DE 19l15 • do Poda, ExecuIJvo (MSC n' B8lW61 • qoo
'a1Ulla o capl1Uo do Sal8mt Tri>utáno Nacional'.
(ApInsedaI .. PEC, n"1 14-AIilS, 46-AIilS; 47.AIilS;
3S-AIil5; 195-M5, 124-A1il5. 176-Ma, 44D-AIil5, S59
AJ97,5ll2·MlB e B-AI99).
RElATOR: 00putId0 MUSSA Dates.
PARECER. favOfáV81. comlubo1lIlJtivo.

10 Sa·feira 10:00 SílllS Câmara
10:25 Sampaio Dória
10:50 Sérgio Miranda
11 :15 zaire Rezende
11:40 Vanessa Grazziotin
12:05 Pedro Bittencourt
12:30 José Chaves
12:55 José Carlos Vieira
13:20 Osmãnio Pereira

13 2"'·feira 15:00 Rubens Bueno
15:25 Nelson Marquezelli
15:50 Edinho Bez
16:15 Manoel Castro

Decurso: 41 Sesslo
áltimaJ sessão: 13.03.00

CPI- MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9 horas

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Apreciação de Requerimentos sobre os quais
não haja divergências.

16:40 Ronaklo Vasconcellos
17'05 JDãll Caldas
17:30 JullD Semeghlm
1755 Angela Guadagnin
18:20 Anlonio Carlos 8~caia

14 3'·feira 15.00 Synval Guazzelll
15'25lul1:Sérgio

15 4'·feira 15:00 João Coser
15.25 Marcos de Jesus

16 5'·feira 15:00 José Pllnenlel
15:25 Dr. Roslllha

17 6'·felra 10:00 Paudemey Avefino
10:25 JallTle Martins
10'50 Dala Coelho
11.15 AntDl1io Joaquim AraúJo
11:40 Ceia! Bandeio
1205 Minam Reid
12 30 DJ~ma Paes
12:55 Carlos Dunga
1320 MáJ'CJo Reinaldo Morelfll

20 2', feira 15.00 BSa
15:25 Therníslocles SampalD
15:50 HemiQueFontana
16:15 Neulon Uma
16:40 José Genoíno
17,05 Haroldo LIfI18
17:30 ~ey Lopes
17:55 Dr BenedNo Dias
18.20 Jutandil Juarez

21 3'.feirJ 15.M RJcanlo FenlIÇD
1525 José OIfCe\l

22 4'.feila 15:00 José Machado
15:25 Avenzoar Arruda

23 5'-feira 15:00 Coriolano Sales
15.25 ~spo Rodrigues

24 S'·feira 10.00 Lamartíne Posella
10.25Talma de Souza
10'50 luizAnlomo Fleury
11:15 Pompeo de Mattos
11:40 RIcardo Noronha
12'05 Professor Lui~nho
12:30 Gonzaga Palnota
12'55 N~18S RIbeiro
13:20 NDtoo Capixaba

27 2'·feil'i1 15.00 Dr. Evdáslo
1515 SérgiO Reis
15:50 Oscar Andrade
16:15 Osvaldo ReiS
16:40 Mauro Benevides
17:05 RegIS Cavalcante
17:30 Well~~oo Dias
17'55 Carlrto Merns
18:20 Waklomiro FlOIavanle

28 3'oftira 15:00 F~~ Mendonça
15'25 Fernando Ferro

29 4'·fe1l8 15.00 Mansa Serral'lJ
15:25 Marcos Roflm

30 5'feira 15:00lbeIHerreJra
15,25 Regmaldo Germano

31 6' feira 10:00 Paes Landan
10:25 Saulo Pedrosa
10:50 Gas1ãllVieira
11:15 Marcos Cmfra
11 :40 LuI1: Fernando
12:05 Antonio PaJDcci
12.30 Luci ChoinacIG
12:551.ino Rossi
1310 Luiz Pleuh~mo

Local: Planário 7, Anexo li
H()rário: 10 horas

RÉUNIÃO ORDINÁRIA

PAUTA: Apreciação de Requerimentos sobre quebra de
sigilo.

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10h30min

REUNIÃO EXTRAORblNAftIA

AUDIêNCIA PÚBLICA

Convidado:
Ex-Deputado aiAS MURAD

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 28 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE
o Presidente da Câmara dos Deputados, no

uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROSA MARINA NEOFITI, ponto nº 13.334, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B,
CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Tercei
ro~Secretário.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1"', item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, ALESSANDRY MACEDO
DE MEDEIRO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, ítem I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, ANA LÚCIA DIAS PALÁCIO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Liberal, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de 24 de fe
vereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l!, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 dezembro de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11,
da Lei n{! 8.112, citada, ANA MARIA RIBEIRO DE

ALMEIDA para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Social Liberal, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nQ 34, de
24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, ANOERSON CARVALHO
PORTELLA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, CRISTIANO DE SOUZA
BERNARDO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nl! 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990 e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11, da
Lei nº 8.112, citada, DANIEL CAETANO, para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Social Liberal, o car
go de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo Ato da Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.
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Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, DARLENE ALMEIDA
DORNELlS para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de
24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, EDSON CORREIA DA SILVA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Liberal, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de 24 de fe
vereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, EVALDO PEREIRA RIBEIRO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de
24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,

alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho (:~

1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item I!,
da Lei nº 8.112, citada GLAUCIA JORGE DIB para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Libe
rai, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjun
to O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de 2t:. de
fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de L dreinJ de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, HUMBERTO
FERNANDES GARCIA, para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Social Liberal, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE~14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art, 9Q, item 11, da Lei nº
8.112, citada, JOSÉ CARLOS VIEIRA para exercer, no
Gabinl3te do Líder do Partido Social Liberal, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo AJo da
Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Pre~idente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e
o art. 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 9º, item 11, da Lei nº 8.112,
citada, JOSÉ LOURENÇO MEIRA VASCONCELOS
JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabine
te Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara



dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de 24 de
feverairo de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Mi©i'iel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item li,
da.Lei nº B.112, citada, JOSÉ MARTINS LOPES, para
exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o
cargo de Secretário Particular, CNE-9, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo art. 2º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1007, combinado com o Ato da Mesa nº 47, de 7 de
outubro de~1992.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato daMesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, KELLY PESSOA DE
OLIVEIRA E SILVA para exercer, no Gabinete do lí
der do Partido Social Liberal, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente. .

O Presidente da Câmara dos Deputados, n~
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, reso!ve nomear, na forma do art. 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MANFRED RODRIGUES
CORDEIRO para exercer, no Gabinete. do 'Ter~ei
ro-Secretário, o cargo de Assistente Técni~o de Ga
binete Adjunto B, CNE711, do áuad~o de Ressoai da
Câmara dos Deputados, 'c'riado pélo Ato d~' rvies~' nº
34, de 13 de março de 1996,' combinado com o pa
rá,grafo qnico.. do art.,1~ .dp,.At9.d~ M~~,a, n~l1, de 24
de,feverei(o d,e 1999. ~' l ...,,· • d , ••• ",."" ,

v: l', ~.ç:,.:" I -...li:

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o art.
6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
nomear, na forma do art. 9º, item 11, da Lei nº 8.112, cita
da, MARA DE OLIVEIRA KENUPP para exercer, no Ga
binete do Líder do Partido Social Liberal, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 24 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente 'da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MARCOS MARTINS
MACHADO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea à,
do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo
6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, cita
da, MARIA ALCIONE BARROS SANTOS para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Social Liberal, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo Ato da Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro 'de
,2000. - Michel Temer, Presidente.

...0 Presidente da Câmara dos Deputados nÓ
uso das ~tribuiçõesque lhe confere o artigo 1º, it~m t
~Ifre,a a, dó. Ato da 'Mesa nº 205, de 28 de junho âê
,l J.. '. • • '

1~90, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 :de dezembfó
, ,_ .' - ' f'

~~ 1990, -re.~qlve n0'Tlear: na forma do a,r"igo 9º, it~rrl
11, da Lei nº 8.112, citada, MAR'IA DA CONCEiçÃO

:~ ~t;::'l~"'.' ,~.~
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DA COSTA MOURA para exercer, no Gabinete do Lí
der do Partido Social Liberal, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa, nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Micf:le.1 Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso,das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6Q da Lei nQ 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9Q

, item 11, da Lei nº 8.112, citada, MARIA DAS
DORES DOS SANTOS ROCHA para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido Social Liberal, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-1S, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nQ 34, de 24 de fe
vereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.
;

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, MARIA DE FÁTIMA FREITÁS
UMA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nQ 34,
de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
'11, da Lei nQ 8.112, citada, MARIA DE FÁTIMA SILVA
~ara exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
,.\' • • > A ,.' , , ;_ ~ I ;

Liberal, o cargo de ASSistente Tecnlco de Gabtr)et!3
('"71' 1 ' " > , 1".' 1

Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma.-
rr~L, ~ ; I J ~ ,- (. > j -, ',' •

raidos Depyl~dos;,kr.iado pc:i1o"Ato dfi Me~~ ,nQ 34" d~
:t4 de' fevereiro de 2000. '

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.'

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MARIA IVONILDE DOS
REIS SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto O, CNF-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nQ 34, de
24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo "I º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MARIELLA CARDOSO
ADJUNTO para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Social Liberal, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoa! da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de
24 de fevereiro de 2OUQ.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados. no
uso das atribuições que lhe confere o artigo ;º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo gº, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MARILENE DE CASTRO
TERTO VII, AS BOAS para exercer, no Gabinete do
'Líder do Partido Social Liberar, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos-Dépütados, criado pelo Ato da Mesa nº
34, de" 24 de fevereiro de 2000.
- ", 'CarT'lara dos Deputados, 29 de. fevereiro de
2000.'::'; Michel'Temér, Presidénte.

'_. . - •. " -. ' ,

-o p'residé'nte dà' 'Câm~ra dos Deputados,no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
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alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º,
item 11, da Lr '1º 8.112, citada, MARLEN ICE BETO
CARDOSO p",ra exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjuntc D, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Del=- 'tados, criado pelo Ato da
Mesa n2 34, de 24 de feverein, de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso Jas atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 ,

item 11, da Lei nº 8.112, citada, MÉRCIA MARIA DE
,\LBUQUERQUE GRANJA para exercer, no Gabine
te do Líder do Partido Social Liberal, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
'2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 ,

item 11, da Lei nº 8.112, citada, MILTON MARQUES
DE ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos lJeputados, criado pelo Ate da Mesa nº 34, de
24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presl da Câmara dos Deputados, no
uso das atribui~ que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da li~esa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º dá 3ílº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve rI mear, na forma do artigo 9º,
item 11, da Lei nº 8.112, vitada, ROSAMARY
APARECIDA GONÇALVES LEMES para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido Social Liberal, o cargo

de Assistente Técnico de Gabinete adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de 24 de fe
vereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, REGIANE MIRELLE DE
MELLO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº
34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº
8.112, citada, REGINICE HAIANI DIONISIO MACEDO
SANTOS para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de
24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, SELMA LEME DA SILVA
OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro -de
2000. - Michel Temer, Presidente
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº205, de 28 de junho de 1990, eoar
tigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº
8.112, citada, SHIRLEY CRISTINA MONTEIRO para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Liberal, o
cargo de Asses,sorTécnico Adjunto D, CNE-14, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 29 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 1.737 DE FEVEREIRO DE 2000.

(Do Sr. Fernando Ferro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a fragilidade da base
de dados cadastral da Receita Federal

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Consti

tuição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno, que ouvida a Mesa, seja solicitado ao
Sr. Ministro da Fazenda esclarecimentos sobre a segu
rança do Sistema de Informação da Receita Federal.

Justificação

A notícia de que dados da base cadastral da Re
ceita Federal haviam sido roubados propiciando va
zamento de sobre o sigilo fiscal de milhões de contri
buintes deixa a sociedade insegura quanto a função
do Governo de resguardar informações de caráter in
dividuaI que o contribuinte fornece à Receita Federal.

Mais grave se apresenta a notícia visto que tal
fato era de conhecimento do titular da Receita que
não comunicou a este parlamento quando da solicita
ção de quebra de sigilo fiscal quando das solicitações
da CPI do Narcotráfico.

Outrossim, solicitamos esclarecimentos quanto
às providências tomadas no passado e para o futuro
com respeito à possível comercialização desses da
dos cadastrais referentes a 17 milhões de contribuin
tes feitas, segundo matéria anexa, pelo Sr. Hefferson
Festa Perez.

Peço a V. Exª urgência no encaminhamento
deste requerimento visto a seriedade com que o as
sunto deve ser tratado. - Deputado Fernando Ferro,
PT/PE.

Agência Estado

RECEITA INVESTIGA ROUBO DE DADOS

Brasília - A Receita Federal sabia desde meados
do anos passado que dados de sua base cadastral ha
viam sido roubados. A área de Inteligência do órgão vi
nha investigando o caso, em colaboração com a polícia,
e ajudou a montar o flagrante que levou à prisão de Jef
ferson Festa Perez, que vinha comercializando os da
dos cadastrais de 17 milhões de contribuintes.

O c:oordenador operacional de Tecnologia e Siste
mas de Informação da Receita, Vitor Marcos Almeida
Machado, disse que uma investigação interna para sa
ber quem vazou as informações protegidas por sigilo
fiscal só será aberta se a polícia constatar que a origem
dos dados foi mesmo a Receita. Ele explicou que as in
formações podem ter sido roubadas também do Servi
ço Federal de Processamento de Dados (SERPRO),
cujos computadores concentram todas as informações
das declarações do Imposto de Renda.

Se'gundo Machado, os dados roubados são re
lativos ao ano de 1996. Depois dessa data, segundo
explicou, diversas medidas na área tecnológica foram
adotadas, de modo que a base de dados da Receita,
hoje, é segura.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro~ ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. Deputado Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.738, DE 2000

(Do Deputado Valdir Ganzer)

Solicito informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento Agrário a respeito dos
cadastros de propriedades cancelados pelo
Inera nos estados da região Norte.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição

Federa~, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I,
do Re~Jimento Interno, solicito a Vossa Excelência
que seja encaminhado, ao Sr. Ministro do Desenvolvi
mento Agrário, pedido de Informações a respeito dos



09868 Quarta-feira 1 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

cadastros de propriedades cancelados pelo Incra.
Solicitamos especificamente:

1 - Listagem de todas as propriedades cujo ca
dastro foi cancelado pelo Incra nos últimos 12 meses,
em cada um dos estados da região Norte. Para cada
cadastro cancelado solicitamos discriminar o nome
do titular, a data de cancelamento, a localização pre
cisa da área e a área em hectares.

Justificação

O presente requerimento tem por objetivo escla
recer quais propriedades tiveram seu cadastro junto
ao Incra cancelado.

Diante dos inúmeros conflitos agrários da região
amazônica, que envolvem populações tradicionais,
agricultores familiares e fazendeiros, as informações
solicitadas são fundamentais para dar subsídio aos
processos de disputa por áreas sob suspeita de grila
gem. Diante do exposto e com o objetivo de cumprir
plenamente o papel fiscalizador do Poder Legislativo,
considero as informações acima solicitadas funda
mentais para o acompanhamento dos fatos pela Câ
mara dos Deputados.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Federal Valdir Ganzer, PT/PA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29 de fevereiro de 2000. - Deputado

Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, no exer
cício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Ne 1.740, DE 2000

(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicito informações ao Sr. Secretá
rio de Comunicação do Governo - Dr.
Angelo Andrea Matarazzo.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex·, que seja
encaminhado ao Exmo Sr. Angelo Andrea Matarazzo
- Secretário de Comunicação do Governo, o seguinte
pedido de informações:

Tendo em vista as denúncias de jornais de gran
de circulação nacional sobre gastos com publicidade,
solicito as seguintes informações:

a) Gastos com publicidade no ano de 1999, dis
criminados por ministérios, secretarias e estatais.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Fernando Coruja

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INfORMAÇÃO
N2 1.741, DE 2000

(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicito informações ao Sr. Ministro
de Estado da Agricultura e do Abasteci
mento - Dr. Marcus Vinicius Pratini de
Moraes.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!!!, que
seja encaminhado ao Exmo Sr. Marcus Vinícius Pra
tini de Moraes - Ministro de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, o seguinte pedido de informa
ções:

No Município de Lages - SC, no bairro morro do
posto, a Embrapa possuí uma área de terra que se
gundo informações está cedida a Epagri (estatal cata
rinense). Tendo em vista que a área situa-se no centro
urbano da cidade dificultando o seu desenvolvimento,
o município tem interesse nesta área.

Tendo por objetivo saber da real situação do ter-
reno, solicito as seguintes informações:

a) se a Embrapa possui escritura da área;
b) se realmente a área está cedida a Epagri - SC;
c) se está cedida, solicito cópia da documentação.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. -

Deputado Fernando Coruja.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.742, DE 2000

(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicito informações ao Sr. Ministro
de Estado da Saúde - Dr. José Serra.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento interno, solicito a V. Exª, que seja
encaminhado ao Exmo Sr. José Serra - Ministro de
Estado da Saúde, o seguinte pedido de informaçõp.s:

Tendo em vista as incidências de novos casos
de febre amarela no País, solicito as seguintes infor
mações:

a) Qual o número de casos de febre amarela
notificados em 1999?

b) Os casos notificados são: silvestres ou urba
nos?

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Fernando Coruja.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fever'3iro de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 29-2-2000. Deputado Heráclito
Fortes, 1º ViGe-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!l1.743 DE 2000

(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Solicito informação do Sr. Ministro
dos Transportes quanto as providências
que tem sido tomadas para a melhoria da
pavimentação e obras da BR·101."

Senhor Presidente,

Requero a V. Exª, com base no art. 50 da Consti
tuição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Reg i
menta Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre as
obras de melhorias e pavimentação na BR-101 no
Estado do Rio de Janeiro.

Justificação

Há pouco tempo estivemos em audiência com o
ExmQ Sr. Ministro dos Transportes., Dr. Eliseu Padilha,
cobrando do Governo Federal um posicionamento
quanto às melhorias que se fazem necessárias na
BR-1 01. O DNER realizou recentemente obras que
amenizaram os problemas dos constantes engarrafa
mentos, além disso, nos foi anunciado, para o primei
ro semestre destá ano, a realização de tomada de
preços para restauração da Av. do Contorno e do tre
cho entm Manilha e Duques. Vale lembrar, que a ro
dovia é o principal canal de escoamento da economia
do antigo Estado do Rio e que hoje encontra-se sufo
cado em razão do desleixo, do desinteresse crimino
so das autoridades federais.

Diante dos fatos acima mencionados, requeiro
que seja encaminhado por meio da Mesa, pedido de
informação ao Ministério dos Transportes quanto às
providências que tem sido tomadas no sentido de sa
nar tais problemas na BR-101.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição FE~deral e com os arts. 115 e ,116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo eneaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

-Em 29-2~00. - Dep. Heráclito Fortes,
1Q Viée-Presidente, no exercício da Presi
dência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 1.744, DE 2000

(Do Sr. Gustavo Fruet)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito da dívida do Muni
cípio de Curitiba (PR).

Senhor Presidente:

Requeiro a V. EXª, com base no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e
115, do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda, com
o objetivo de esclarecer esta Casa quanto ao seguinte:

1) o montante total da dívida do Município de
Curitiba (PR);

2) os credores desse débito, com os respectivos
valores;

3) quais os itens não acompanhados pelo Ban
co Central, entre as possibilidades de endividamento
dos municípios.

Justificação

Em reportagens publicadas recentemente, o
Município de Curitiba foi enumerado entre os mais en
dividados do País, situando-se como a terceira capi
tal, em volume de débitos - aproximadamente 650
milhões de reais -, atrás apenas de São Paulo e Rio
de Janeiro.

Trata-se de informação preocupante, principal
mente quando se considera que mais de 80% dessa
dívida, segundo a imprensa, diz respeito a operações
realizadas junto a instituições bancárias - com encar
gos certamente bem mais onerosos do que os de re
cursos do Tesouro ou obtidos junto a instituições in
ternacionais de fomento.

Em um momento em que o Congresso Nacional
examina diversas propostas 'governamentais destina
das a produzir um superávit primário, e dado que tem
sido prática corriqueira a federalização de débitos es
taduais e municipais, parece desejável que esta Casa
examine com atenção o que se passa nas contas das
administrações municipais mais importantes do País,
até como forma de orientar-se, para votar o Orçamen
to ou avaliar a atuação do Governo Federal e a eficá
cia de suas políticas públicas.

Em vista do esforço de estabilização fiscal que a
sociedade brasileira vem empreendendo nos últimos
anos, com efeito, o endividamento público de uma ci
dade do porte de Curitiba deixa de ser um problema

local, ou regional, e passa a interferir na economia de
todo o País.

Creio justificar-se, assim, o interesse desta
Casa em receber os dados oficiais do Banco Cen
trai do Brasil a respeito do montante do endivida
mento curitibano, e também do perfil dessa dívida,
motivo por que solicito o encaminhamento do pre
sente Requerimento de Informações ao Sr. Ministro
da Fazenda.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Gustavo Fruet.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. Deputado Heráclito For

tes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.745, de 2000

Senhor Presidente,

Notícias divulgadas pela imprensa nacional in
formam que o BNDES (Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social), concedeu financiamen
to da ordem de US$129 milhões para a construção de
um aqueduto de 290 Km na República Dominicana,
empreendimento que irá irrigar a região mais seca
daquele país, beneficiando 700 mil famílias e gerando
6.500 empregos diretos e indiretos. As mesmas notí
cias informam que referida obra está a cargo de uma
empreiteira brasileira.

A despeito do grande volume de recursos que,
segundo consta, o BNDES estaria desembolsando
nesse empreendimento na República Dominicana, o
banco tem freqüentemente negado financiamento às
micro, pequenas e médias empresas brasileiras que a
ele recorrem na tentativa de obtenção de emprésti
mos a juros suportáveis.

Com o Brasil vivendo um período de recessão, o
desemprego aumentando e as falências de empresas
nacionais se multiplicando, não se pode admitir que
um banco público lance mão de dinheiro do contribu
inte para financiar projetos que irão gerar empre~os,
renda, progresso e desenvolvimento em outra nação,
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por mais estreitas que sejam as relações de amizade
entre os dois países.

Os recursos do BNDES são, em sua maior par
te, proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador
FAT, e devem ser utilizados em benefício do trabalha
dor brasileiro, assegurando-lhe oportunidade de em
prego e de melhoria de sua renda. Nos últimos tem
pos porém, os maiores destinatários desses recursos
tem sido grandes grupos econômicos estrangeiros, a
quem o BNDES tem contemplado com vantajosos e
mal explicados empréstimos para que adquiriram es
tatais brasileiras que estão sendo privatizadas. Tais
grupos, via de regra, tão logo assumem as
ex-estatais, passam a demitir funcionários, ampliando
os já absurdos índices de desemprego do País. Desta
forma, os recursos do BNDES, provenientes do Fun
do do Amparo ao Trabalhador e de outras contribui
ções sociais, estão sendo utilizados para financiar a
demissão do próprio trabalhador brasileiro e para am
pliar os lucros de empresas estrangeiras.

A informação de que o BNDES tem lançado
mão desses recursos também para financiar projetos
em outros países é da maior gravidade e, se compro
vada, exigirá que o Ministro do Desenvolvimento, da
Indústria e do Comércio Exterior preste contas ao
Congresso Nacional e à Nação sobre as razões do
BNDES para financiar tal empreendimento em país
estrangeiro e sobre os procedimentos legais obedeci
dos pelo banco para a concessão deste empréstimo.

Diante do exposto, com base no artigo 116, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com
binado com o Parágrafo 2º, do Artigo 50, da Constitui
ção Federal, requeiro a V. Exª a expedição de ofício
ao Senhor Ministro do Desenvolvimento, da Indústria
e do Comércio Exterior, Dr. Alcides Tápias, solicitan
do respostas para as seguintes questões:

1- O BNDES concedeu algum tipo de emprésti
mo elou financiamento para a construção de um ade
quado ou qualquer outra obra na República Domini
cana? Caso a resposta seja afirmativa, qual o valor e
as condições desse empréstimo e/ou financiamento,
quem são seus benefícios e quais os dispositivos le
gais que o justificam?

2 - Qual a empreiteira brasileira encarregada da
construção do referido aqueduto !1a RepÚblica Domi
nicana?

3 - O BNDES concedeu empréstimo e/ou finan
ciamento para outros projetos executados ou em exe
cução em outros países? Caso a resposta seja afir
mativa, quais os projetos financiados, seus beneficiá-

rios, seus valores e as condições estabelecidas de
cada empréstimo e/ou financiamento?

Sala das sessões da Câmara dos Deputados,
23 de fevereiro de 2000. - Haroldo Lima Deputado
Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição F,ederal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-2-00 - Deputado Heráclito

Fortes 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.746, DE 2000

(Do Deputado Valdir Ganzer)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Integração Nacional a respeito dos
projetos aprovados pela Sudam, no pe
ríodo 1998 e 1999, no Estado do Pará.

Senhor Presidente,

Com fundamento no Art. 50,' § 2º da Constitui
ção Federal, e nos Arts. 24 , inciso V e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª' seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Integração Nacio
nal, pedido de informações a respeito dos projetos
aprovados pela Sudam, no período 1998 e 1999.
Solicitamos especificamente:

1 - Listagem de todos os projetos aprovados
pela Sudam, no Estado do Pará, nos anos de
1998 e 1999. Para cada projeto aprovado descri
minar o nome da empresa beneficiária, seu CGC,
sua razão social e seu endereço; o nome da em
presa responsável pela execução do projeto e seu
endereço; nome do projeto; valor do projeto em re
ais e em dólares da época da liberação; local de
implantação do projeto constando município (5);
data da liberação do recurso.

Justificação

O presente requerimento tem por objetivo escla
recer a destinação pelo Ministério da Integração Naci
on~1 de Recursos da Sudam.

Tais recurqOS são bens públicos que devem ter
destinação vinculada aos interesses públicos e cujos
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atos administrativos devem ser revestidos de trans
parência e moralidade. Diante do exposto e com o ob
jetivo de cumprir plenamente o papel fiscalizador do
Poder Legislativo, considero as informações acima
solicitadas fundamentais para o acompanhamento
dos fatos pela Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000.
Valdir Ganzer, Deputado Federal PT - PA

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento. -

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.747, DE 2000

(Da Sra. Angela Guadagnin)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre a situação tra
balhista de funcionários da antiga Te
lesp.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituí

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 212, e 115, I, do
Regimento Interno, solicito a V. Exª seja encaminhado
ao Sr. Ministro das Comunicações o seguinte pedido
de informações:

Considerando que, após o processo de privati
zação, temos recebido reclamações de desrespeito
aos direitos trabalhistas de funcionários da antiga Te
lesp, julgamos necessário contar com os seguintes
esclarecimentos:

1 - O edital de privatização da Telesp contem
plou os direitos trabalhistas dos funcionários?

2 - Em caso afirmativo, quais direitos foram ga
rantidos aos funcionários?

3 - Em caso de desrespeito aos direitos, quais
as punições previstas?

4 - O Ministério das Comunicações e a Anatel
têm fiscalizado o cumprimento das cláusulas estabe
lecidas?

5 - Caso não, quais os motivos do não acompa
nhamento?

Sala das Sessões, 23 fevereiro de 2000. 
Angela Guadagnin, Deputada Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2!! da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no Exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.749, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, no âmbito do Banco
da Amazônia, sobre as linhas de crédito
que especifica.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2l!, da Constituição Fede

ral, e nos arts. 24, inciso V e § 2l!, e 115, inciso I, do
Regimento Interno desta Casa, solicito a V. Ex· seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda este
pedido de informações relativo às linhas de crédito do
Banco da Amazônia, a seguir especificadas.

Lançado o Programa Brasil Empreendedor, em
5 de outubro de 1999, o Governo Federal tem divulga
do informações que indicam um incremento na con
cessão de crédito destinado às empresas de micro,
pequeno e médio porte, formalmente constituídas,
aos empreendedores do setor informal, que desen
volvem atividades industriais, agro-industriais, comer
ciais e de prestação de serviços, bem como às pesso
as físicas que pretendem implantar negócio nas áre
as referidas.

Dada a importância desse setor econômico
brasileiro para a geração de emprego e renda e ten
do em vista os altos índices de desemprego que
grassam no País, cumpre a esta casa acompanhar
amiúde o desenvolvimento das ações governamen
tais voltadas ao fortalecimento das micro, pequenas
e médias empresas e ao estabelecimento de oportu
nidades para empreendedores do setor informal, a
fim de contribuir efetivamente com propostas que
possam aperfeiçoar os programas existentes, bem
como buscar soluções efetivas para o problema do
desemprego que aflige tantos brasileiros.
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..

Assim sendo, apresento este requerimento, soli
citando à autoridade competente o atendimento às
seguintes informações:

1) Os programas Fnoexportação, Giro
Puro, BNDES/Finame, Amazônia Fácil (Mi
crocrédito), Proger Urbano/FAT (programa
ção de Geração de Emprego e Renda), Pro
detur, Prodesin, Proagrin e BNDES - Auto
mático desenvolvidos por esse Banco da
Amazônia integram o programa Brasil
Empreendedor? Qual o objetivo, a finalidade
e a data de implantação dos respectivos
programas, bem como o seu alcance no to
cante às médias, pequenas e microempre
sas, formalmente constituídas, aos empre
endedores do setor informal e às pessoas fí
sicas que pretendam implantar negócio ge
rador de postos de trabalho?

2) Qual o número de operações de crédito
mensalmente realizadas (recursos já liberados e re
cebidos pelo beneficiário do financiamento), com
respectivos valores, no período de janeiro de 1999 a
fevereiro de 2000, especificado por programa (os ci
tados no item 1)?

3) Essa instituição implantou outras linhas de
crédito destinadas às micro, pequenas e médias
empresas, às pessoas físicas que pretendam iniciar
negócio gerador de postos de trabalho e aos empre
endedores do setor informal, além das identificadas
no item 1, para compor o Brasil Empreendedor? Em
caso afirmativo, especificá-los e prestar as informa
ções solicitadas nos itens 1 e 2 deste requerimento;

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Pedro Celso, PT - DF.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.750, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, no âmbito do Banco
do Brasil, sobre as linhas de crédito que
especifica.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede

ral, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I, do
Regimento Interno desta Casa, solicito a V. Ex!! seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda este
pedido de informações relativo às linhas de crédito do
Banco do Brasil, a seguir especificadas.

Lançado o Programa Brasil Empreendedor, em
5 de outubro de 1999, o Governo Federal tem divulga
do informações que indicam um incremento na con
cessão de crédito destinado às empresas de micro,
pequeno e médio porte, formalmente constituídas,
aos empreendedores do setor informal, que desen
volvem atividades industriais, agro-industriais, comer
ciais e de prestação de serviços, bem como às pesso
as físicas que pretendem implantar negócio nas áre
as referidas.

Dada a importância desse setor econômico bra
sileiro para a geração de emprego e renda e tendo em
vista os altos índices de desemprego que grassam no
País, cumpre a esta casa acompanhar amiúde o de
senvolvimento das ações governamentais voltadas
ao fortalec:imento das micro, pequenas e médias em
presas e ao estabelecimento de oportunidades para
empreendedores do setor informal, a fim de contribuir
efetivamente com propostas que possam aperfeiçoar
os programas existentes, bem como buscar soluções
efetivas para o problema do desemprego que aflige
tantos brasileiros.

Assim sendo, apresento este requerimento, soli
citando à autoridade competente o atendimento às
seguintes informações:

1) Os programas Mipem, Proger, Urba
no, Mipem Investimento, BNDES Automáti
co, Finame, FCO Empresarial, Setor Infor
mai- FAT -Informativo, Profissional Liberal
- FAT e BB Giro Rápido desenvolvidos por
esse Banco do Brasil integram o programa
Brasil Empreendedor? Qual o objetivo, a fi
nalidade e a data de implantação dos referi
dos programas, bem como o seu alcance no
tocante às médias, pequenas e microempre-
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sas, formalmente constituídas, aos empre
endedores do setor informal e às pessoas fí
sicas que pretendam implantar negócio ge
rador de postos de trabalho?

2) Qual o número de operações de
crédito mensalmente realizadas (recursos já
liberados e recebidos pelo beneficiário do fi
nanciamento), com respectivos valores, no
período de janeiro de 1999 a fevereiro de
2000, especificado por programa (os citadcs
no item 1)?

3) Essa instituição implantou outras li
nhas de crédito destinadas às micro, peque
nas e médias empresas, às pessoas físicas
que pretendam iniciar negócio gerador de
postos de +rabalho e aos empreendedores
do setor informal, além das identificadas no
item 1, para compor o Programa Brasil
Empreendedor? Em caso afirmativo, especi
ficá-los e prestar as informações solicitadas
nos itens 1 e 2 deste requerimento;

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Pedro Celso, PT - DF.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.751, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, no âmbito da Caixa
Econômica Federal, sobre as linhas de
crédito que especifica.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede

ral, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q
, e 115, inciso I, do

Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa Exce-

lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fa
zenda este pedido de informações relativo às linhas
de crédito da Caixa Econômica Federal, a seguir es
pecificadas.

Lançado o Programa Brasil Empreendedor, em
5 de outubro de 1999, o Governo Federal tem divulga
do informações que indicam um incremento na con
cessão de crédito destinado às empresas de micro,
pequeno e médio porte, formalmente constituídas,
aos empreendedores do setor informal, que desen~

volvem atividades industriais, agroindustriais, comer
ciais e de prestação de serviços, bem como às pesso
as físicas que pretendem implantar negócio nas áre
as referidas.

Dada a importância desse setor econômico bra
sileiro para a geração de emprego e re'nda e tendo em
vista os altos índices de desemprego que grassam no
País, cumpre a esta casa acompanhar amiúde o de
senvolvimento das ações governamentais voltadas
ao fortalecimento das micro, pequenas e médias em
presas e ao estabelecimento de oportunidades para
empreendedores do setor informal, a fim de contribuir
efetivamente com propostas que possam aperfeiçoar
os programas existentes, bem como buscar soluções
efetivas para o problema do desemprego que aflige
tantos brasileiros.

Assim sendo, apresento este Requerimento, so
licitando à autoridade compete-nte o atendimento às
seguintes informações:

1) Os programas Girocaixa, Girocaixa
Instantâneo, Proger Micro e Pequena
Empresa, Proger Recém-Formados, Proger
Autônomos, Proger Profissionais Liberais
BNDES Automático e Poupança de Crédito
Imobiliário desenvolvidos por essa institui·
ção integram o programa Brasil Empreende··
dor? Qual o objetivo, a finalidade e a data
de implantação dos respectivos programas,
bem como o seu alcance no tocante às mé
dias, pequenas e microempresas, formal·
mente constituídas, aos empreendedores do
setor informal e às pessoas físicas que pre
tendam implantar negócio gerador de pos
tos de trabalho?

2) Qual o número de operações de
crédito mensalmente realizadas (recursos já
liberados e recebidos pelo beneficiário do fi
nanciamento), com respectivos valores, no
período de janeiro de 1999 a fe\(ereiro de
2000, especificado por programa (os citados
no item 1)1
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3) Essa instituição implantou outras li
nhas de crédito destinadas às micro, peque
nas e médias empresas, às pessoas físicas
que pretendam iniciar negócio gerador de
postos de trabalho e aos empreendedores
do setor informal, além das identificadas no
item 1, para compor o Brasil Empreende
dor? Em caso afirmativo, especificá-los e
prestar as informações solicitadas nos itens
1 e 2 deste Requerimento;

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Pedro Celso, PT/DF.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.752, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, no âmbito do Banco
do Nordeste do Brasil, sobre as linhas de
crédito que especifica.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede

ral, e nos arts. 24, inciso Ve § 2º, e 115, inciso I, do
Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fa
zenda este pedido de informações relativo às linhas
de crédito do Banco do Nordeste do Brasil, a seguir
especificadas.

Lançado o Programa Brasil Empreendedor, em
5 de outubro de 1999, o Governe Federal tem divulga
do informações que indicam um 'incremento na con
cessão de crédito destinado às empresas de micro,
pequeno e médio porte, formalmente constituídas,
aos empreendedores"do setor informal, que desen
volvem atividades indústriais, agroindustriais, comer
ciais e de prestação de serviços, bem como às pesso-

as físicas que pretendem implantar negócio nas áre
as referidas.

Dada. a importância desse setor econômico bra
sileiro para a geração de emprego e renda e tendo em
vista os altos índices de desemprego que grassam no
País, cumpre a esta casa acompanhar amiúde o de
senvolvimento das ações governamentais voltadas
ao fortalecimento das micro, pequenas e médias em
presas e ao estabelecimento de oportunidades para
empreendedores do setor informal, a fim de contribuir
efetivamente com propostas que possam aperfeiçoar
os programas existentes, bem como buscar soluções
efetivas para o problema do desemprego que aflige
tantos brasileiros.

Assim sendo, apresento este Requerimento, so
licitando à autoridade competente o atendimento às
seguintes informações:

1) 08 programas PMPE (Programa de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas), Finame, BNDES Auto
mático, Protrabalho- FAT, Proger- FAT - FNE, Credi
amigo e Industrial desenvolvidos por esse Banco do
Nordeste do Brasil integram o programa Brasil
Empreendedor? Qual o objetivo, a finalidade e a data
de implantação dos referidos programas, bem como o
seu alcance no tocante às médias, pequenas e micro
empresas, formalmente constituídas, aos empreen
dedores cio setor informal e às pessoas físicas que
pretendam implantar negócio gerador de postos de
trabalho?

2) Qual o número de operações de crédito men
salmente realizadas (recursos já liberados e recebi
dos pelo beneficiário do financiamento), com respec
tivos valores, no período de janeiro de 1999 a feverei
ro de 2000, especificado por programa (os citados no
item 1)?

3) Essa instituição implantou outras linhas de
crédito destinadas às micro, pequenas e médias em
presas, às pessoas físicas que pretendam iniciar ne
gócio gerador de postos de trabalho e aos empreen
dedores elo setor informal, além das identificadas no
item 1, para compor o Brasil Empreendedor? Em
caso afirmativo, especificá-los e prestar as informa
,ções solicitadas nos itens 1 e 2 deste Requerimento;

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Pedro Celso, PT/DF.

Voto

.Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
.tuição Federal e comos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.,
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Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.753, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

Solicita informações ao Senhor Mi·
nistro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômi·
co e Social - BNDES; sobre as linhas de
crédito que especifica.

Senhor Presidente,

Com base no art. 50, § 2Q
, da Constituição Fe

deral, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior este
pedido de informações relativo às linhas de crédito
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES, a seguir especificadas.

Lançado o Programa Brasil Empreendedor, em
5 de outubro de 1999, o Governo Federal tem divul
gado informações que indicam um incremento na
concessão de crédito destinado às empresas de mi
cro, pequeno e médio porte, formalmente constituí
das, aos empreendedores do setor informal, que de
senvolvem atividades industriais, agro-industriais,
comerciais e de prestação de serviços, bem como
às pessoas físicas que pretendem implantar negócio
nas áreas referidas.

Dada a importância desse setor econômico
brasileiro para a geração de emprego e renda e ten
do em vista os altos índices de desemprego que
grassam no País, cumpre a esta casa acompanhar
amiúde o desenvolvimento das ações governamen
tais voltadas ao fortalecimento das micro, pequenas
e médias empresas e ao estabelecimento de oportu
nidades para empreendedores do setor informal, a
fim de contribuir efetivamente com propostas que
possam aperfeiçoar os programas existentes, bem
como buscar soluções efetivas para o problema do
desemprego que aflige tantos brasileiros.

Assim sendo, apresento este Requerimento, so
licitando à autoridade competente o atendimento às
seguintes informações:

1) Os programas Finame, BNDES Au
tomático e Finame Leasing desenvolvidos
por esse BNDES integram o programa Bra
sil Empreendedor? Qual o objetivo, a finali
dade e a data de implantação dos respecti
vos programas, bem como o seu alcance no
tocante às médias, pequenas e microempre
sas, formalmente constituídas, aos empre
endedores do setor informal e às pessoas fí
sicas que pretendam implantar negócio ge
rador de postos de trabalho?

2} Qual o número de operações de
crédito mensalmente realizadas (recursos já
liberados e recebidos pelo beneficiário do fi
nanciamento), com respectivos valores, no
período de janeiro de 1999 a fevereiro de
2000, especificado por programa (Finame,
BNDES Automático e Finame Leasing)?

3) Essa instituição implantou outras li
nhas de crédito destinadas às micro, peque
nas e médias empresas, às pessoas físicas
que pretendam iniciar negócio gerador de
postos de trabalho e aos empreendedores
do setor informal, além das identificadas no
item 1, para compor o Brasil Empreende
dor? Em caso afirmativo, especificá-los e
prestar as informações solicitadas nos itens
1 e 2 deste Requerimento;

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Pedro Celso, PT/DF.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 19 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO DE Ii"JFORMAÇÃO
N9 1.754, DE 2000

(Do Sr. Wellington Dias)

Requer informações a'o Senhor Mi
nistro da Fazenda acerca do Processo
de Federalização do Banco do Estado
do Piauí S.A.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Requeiro, com base no § 2º do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com o artigo i 16 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam
solicitados ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito
do Banco Central do Brasil, as seguintes informa
ções, com relação ao processo de federalização do
Banco do Estado do Piauí S.A. ~ SEP:

a) Quando se dará a execução do processo de
federalização e início do processo de saneamento
do Banco do Estado do Piauí S.A. (dia, mês, ano)?

b) Serão designados direiores do Banco Cen
tral do Brasil somente ou haverá a presença de re
presentação do Estado do Piau í neste processo?

c) Está previsto, no caso de pri\latização do
Banco do Estado do Piauí S,A., a criação de uma
agência de fomento? O que é necessário para isto?

d) A dotação prevista é suficiente? Haverá al
gum mecanismo de reajuste no valor autorizado
pelo Senado Federal?

e) Desta dotação prevista, quanto será desti
nado para gastos com indenizações trabalhistas,
encargos sociais, capitalização etc:.?

f) Qual o montante que sel'á assurnido como
dívida do Estado do Piauí após este processo con
cluído?

Justificação

A Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, no
final do ano de i 998, aprovou o Projeto de Lei que tra
ta da autorização para federalização do Banco do
Estado do Piauí S.A., para finB de saneamento e ou
tras providências.

Ainda no primeiro semestre de i 999 o Senado
Federal aprovou as condições acertadas neste pro
cesso com o Governo do Estado do Piauí, destinan
do R$112 milllões para este objetivo.

Os contratos foram firmados entre o Governo
Federal e o Governo do Estado do Piauí, pelo que
solicitamos, considerando a falta de execução das
condições contratadas, as intorrnações referidas.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT/PI.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. i 15 e i 16 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 29-2-2000. - Deputado
Heráclito !Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REClUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.755, DE 2000

Solicita informação ao Sr. Ministro
dE~ Estado de Minas e Energia , Rodolpho
Tourinho Neto, referente à receita total
arrecadada, produção, consumo, impor
tação e exportação pela PETROBRAS 
P'3tróleo Brasileiro S.A. e suas subsidiá
rias.

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 50, § 22, da Constituição Federal, e do art. 116 e
parágrafos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja solicitada ao SI'. Ministro de Estado
de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, a se
guinte informação:

1 - Qual a receita total, inclusive relati
va ao orçamento de investimentos da esta
tall, executada pela PETROBRAS - Petróleo
Brasileiro S.A. e suas subsidiárias nos últi
mos dois exercícios (1998-1999)?

2 - Qual a produção nacional de petró
leo em barris/dia?

3 - Qual o volume de petróleo importa
do pelo País em 1998 e i 999?

4 - Qual a procedência do petróleo im
portado?

5 - Qual o valor pago pelo barril de pe
tróleo importado?

6 - Qual o volume de petróleo importa
do em janeiro e fevereiro de 2000, mês a
mês?

7 - Houve exportação de derivados de
petróleo em 1998 e 1999? Caso afirmativo
qual o volume exportado, qual o valor e para
Ojual(is) país(es)?
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Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2000.
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPSL.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q
, da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 29-2-2000. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.756, DE 2000

(Do Sr. Coronel Garcia)

Solicita informação ao senhor Minis
tro das Minas e Energia com referência à
tarifa cobrada pela CERJ e pela Light.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2º e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja en
caminhado ao Senhor Ministro de Estado das Minas
e Energia o seguinte pedido de informações:

''Tendo em vista denúncias de usuários que se
sentem lesados pela Companhia de Eletricidade do
Rio de Janeiro (CERJ) e pela L1GHT - Serviço de
Eletricidade S.A. - concessionária de energia elétri
ca do Estado do Rio de Janeiro, solicito informar:

1 - Por que a CERJ não informa na conta
mensal o preço da tarifa?

2 - Se os valores das tarifas da CERJ e da Ligth
já têm inclusos o ICMS, conforme previsto na legisla
ção?

3 - Se é verdadeiro, conforme as denúncias, que
a CERJ e a Light aplicam o valor de ICMS não só no
valor total do consumo como também na composição
da tarifa ,caracterizando, com isso, dupla tributação?

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Coronel GarciaVoto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 29-2-2000. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2·2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.757, DE 2000

(Da Sra. Miriam Reid)

Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda
que a Caixa Econômica Federal informe
sobre os depósitos do FGTS promovidos
pela empresa Engenho Central de Quis
samá S.A.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 211 da

Constituição Federal e na forma dos artigos 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja soli
citado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda que a Ca
ixa Econômica Federal informe o que se pede:

1 - Relação nominal dos empregados
nas contas dos quais foram feitos os últimos
depósitos pelo empregador, Engenho Cen
tral de Quissamã S.A., localizado no Municí
pio de Quissamã - RJ, e respectivo mês de
efetivação dos depósitos e mês/base de
competência;

2 - Para os empregados acima, os de
pósitos vêm sendo feitos, com regularidade,
mês a mês? Em caso negativo, indicar para
cada empregado, os meses e anos nos qua
is não houve depósitos, conforme determina
a legislação;

3 - A direção da Caixa Econômica Fe
deral realizou ou tem notícia da realização por
outro órgão (Ministério do Trabalho, Ministério
da Previdência, etc.) de alguma fiscaliza
ção/auditoria nas contas da Engenho Central
de Quissamã para verificar a regularidade dos
depósitos? Em caso afirmativo, o que foi apu
rado? Há depósitos e outros encargos em
atraso? Qual o montar'lte global? Foi lavrada
multa ou auto de infração ou aplicada o:Jtra
penalidade? Qual? Qual o valor? A empresa
solicitou parcelamento dos débitos? Qual o
esquema de pagamento? Número de meses
e prestações mensais?

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputada Miriam Reid, PDT - RJ
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 24 de fevereiro de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. - Dep. Herálcito For

tes, 1!! Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.759, DE 2000

(Do Dr. Paulo Mourão)
Solicita informações ao Sr. Martus

Antonio Rodrigues Tavares, Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, so
bre os recursos aprovados nas leis com
plementares da União, no período de
1989 a 1999, para o Estado do Tocantins,
e sua respectiva execução financeira.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja enca
minhado ao Senhor Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão, o seguinte pedido de informação:

1 - Quais os valores aprovados, em
cada uma das leis orçamentárias da União
relativas ao período de 1989 a 1999 e em
seus respectivos créditos adicionais, discri
minados por subprojetos e subatividades,
para o Estado do Tocantins?

2 - Quais os valores efetivamente pa
gos relativamente a cada um dos subproje
tos e subatividades aprovadas nas respecti
vas leis orçamentárias e créditos adicionais
do período de 1989 a 1998, discriminando
os pagamentos efetuados no exercício cor
respondente ao da aprovação daqueles rea
lizados em exercício posterior, mediante ins
crição em restos a pagar?

3 - Quais os valores empenhados no
exercício de 1999, bem como os valores
efetivamente pagos no exercício e aqueles
Inscritos em restos a pagar, com previsão
de pagamento para exercício subseqüente,
relativamente~ a cada um dos subprojetos e
subatividades aprovados na lei orçamentá
ria e nos créditos adicionais de 1999?

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Paulo Mourão, PSDB - TO

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.760, DE 2000

(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Solicita informações ao Ministro da
Educação, Sr. Paulo Renato Souza, sobre
o programa do Ministério da Educação e
do BNDES para empréstimos a institui
ções privadas de ensino.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 50, § 22, da

Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, seja enca·
minhado ao Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato
Souza, o seguinte requerimento:

Tendo em notícia divulgada no jornal Folha de
S.Paulo, do dia 23 de fevereiro p.p., informando que o
Governo anunciou um aumento de R$250 milhões
nas verbas destinadas a expansão e melhoria do en
sino superior privado, que serão repassadas via
BNDES, pergunta-se:

• Quais as instituições que serão be
neficiadas com esses empréstimos? Especi
ficar cada instituição e seus respectivos pro
prietários.

• Quanto será disponibilizado para
cada instituição?

• Qual a base legal para se conceder
tal empréstimo?

• Qual o prazo para o pagamento do
empréstimo e quanto será cobrado de ju
ros?

• Cópia do programa, do contrato fir
mado entre cada instituição e o Ministério
da Educação.
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• Cópia dos projetos apresentados pe
las instituições que já conseguiram o em
préstimo.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Dep. Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.761, DE 2000

(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Solicita informação ao Ministro do
Desenvolvimento Indústria e Comércio
Exterior, Sr. Alcides Tápias, sobre pro
grama do Ministério da Educação e do
BNDES para empréstimos a instituições
privadas de ensino.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Ex", nos termos do art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, seja enca
minhado ao Ministro do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior, Sr. Alcides Tápias, o seguinte re
querimento:

Tendo em notícia divulgada no jornal Folha de
S.Paulo, do dia 23 de fevereiro p.p., informando que o
Governo anunciou um aumento de R$250 milhões
nas verbas destinadas a expansão e melhoria do en
sino superior privado, que serão repassadas via
BNDES, pergunta-se:

• Quais as instituições que serão be
neficiadas com esses empréstimos? Especi
ficar cada instituição e seus respectivos pro
prietários.

• Quanto será disponibilizado para
cada instituição?

• Qual a base legal para se conceder
tal empréstimo?

• Qual o prazo para o pagamento do
empréstimo e quanto será cobrado de ju
ros?

• Cópia do programa, do contrato fir
mado entre cada instituição e o Ministério
da Educação.

Cópia dos projetos apresentados pe
las instituições que já conseguira no em
préstimo.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputaddo Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1!l Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.762, DE 2000

Solicita informação ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V § 22, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! que seja en
caminhado ao Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvimen
to, Indústria e Comércio, o seguinte pedido de infor
mações:

As divergências em questões relacionadas ao fi
nanciamento e participações acionárias do BNDES
em projetos petroquímicos e industriais têm sido colo
cadas pela imprensa como uma das principais razões
da demissão do ex-presidente da entidade, Andrea Ca
labi. O jornal Folha de S.Paulo, inclusive, coloca, em
sua edição de 24-2~2000 (pg. 7), que o ex-presidente já
teria sido sócio da Cosemp Serviços Empresariais, que
vem, segundo a mesma reportagem, prestando servi
ços de "reestruturação e reposicionamento estratégico"
a empresas ligadas ao grupo Ultra.

Nesse sentido, venho solicitar informações so
bre a atuação do BNDES na reestruturação do Pólo
Petroquímico de Camaçari (BA), mais especificamen-
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te, a respeito da participação do banco na compra da
Copene em sociedade com o grupo Ultra.

24 de fevereiro de 2000. - Rodrigo Maia, Depu
tado FedreaJ (PTB - RJ)

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões,29 de fevereiro de 2000. De
putado Heráclito Fortes, Primei."o Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vic-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.763, DE 2000

Solicita informação ao Sr. Ministro
da Defesa, no âmbito do Comando da Ae
ronáutica.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 212 , da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 212, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. que
seja encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa,
no âmbito do Comando da Aeronáutica - assunto
relacionado à Infraer;), o seguinte pedido de infor
mações:

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
(Galeão) está sendo ampliado com a construção do
terminal 2. Nesse sentido, o presente requerimento
objetiva esclarecimentos sobre os seguintes pontos
ao novo terminal:

a) Cópia dos contratos de licitação das
lojas presentes no referido terminal (lancho
nete Mc Dona/d's) e de outros em andamen
to para a instalação de estabelecimentos
comerciais no terminal citado, bem como
dos editais de convocação e de todos os de
mais documentos integrantes do(s) proces
so(s) Iicitatório(s).

b) Relatório detalhado sobre o anda
"mento do(s), processo(s).

Atenciosamente, 24 de fevereiro de 2000. - Ro
drigo Maia, Deputado Federal (PTB - RJ).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.764, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa, no âmbito do Comando da Ae
ronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2!!, e 115, inciso
!, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! que seja en
caminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa, no âmbi
to do Comando da Aeronáutica - assunto relacionado
à Infraero, o seguinte pedido de informações:

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
(Galeão) está sendo ampliado com a construção do
terminal 2. Nesse sentido, o presente requerimento
objetiva esclarecimentos sobre os seguintes pontos
referentes às obras do novo terminal:

a) Relatório sobre o andamento da obra.
b) O valor orçado para a obra (em R$).
c) Os valores (em R$) referentes ao

total já despendido na obra citada.
d) A quantia (em R$) que ainda faz-se

necessária para a conclusão, da obra.
e) Cópia dos contratos realizados para

instalação e manutenção do sistema de re
frigeração do referido terminal, dada a evi
dência de que o mesmo vem apresentando
falhas no seu funcionamento, bem como va
zamentos que trazem transtornos aos pas
sageiros que utilizam o recinto.

Atenciosamente, 24 de fevereiro de 2000. - Ro
drigo Maia, Deputado Federal (PTB - RJ).
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Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2Q, da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito fortes,

1ºVice-Presidente, no exercfcio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N51 1.765, DE 2000

(Do Sr. Henrique Fontana)

Solicita ao Sr. Ministro dos Trans
portes, Eliseu Padilha, relação de servi
dores comissionados que nio pertencem
ao quadro, lotados no Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja
encaminhado ao Sr. Ministro dos Transportes, EIi
seu Padilha, o seguinte pedido de informações:

Com o objetivo de colher informações sobre o
quadro funcional dos servidores do Ministério dos Trans
portes em atividade no Estado, solicitamos o seguinte:

Relação de todos os servidores ocupantes de car
go em comissão que não fazem parte do quadro efetivo,
que prestem serviço aos órgãos subordinados ou que
integrem a estrutura do Ministério dos Transportes, com
discriminação da função exercida e onde estão lotados
(órgão e cidade), no Rio Grande do Sul.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2000. 
Deputado Henrique Fontana, (PT - RS).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29de fevereiro de 2000. - Deputa
do Heráclito FoJ1es, Primeiro VICe-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N51 1.766, DE 2000

(Do Sr. Henrique Fontana e outros)

Solicita ao Sr. Ministro das ComunI
cações, Pimenta da Veiga, listagem com
o andamento dos processos de todas aa
rádios comunitárias do País.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2l1, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex· seja
encaminhado ao Sr. Ministro das Comunicações,
João Pimenta da Veiga, o seguinte pedido de infor
mações:

Acusamos recebimento de documento MM nll

414/DOUUSSR-MC e seus anexos, do Ministério
das Comunicações, em resposta ao nosso Requeri
mento de Informações nº 1.486 (em anexo) solici
tando dados sobre o trâmite das rádios comunitárias
neste ministério.

Cumpre-nos observar que, lamentavelmente, o
Ministério das Comunicações só atendeu parcial
mente ao que foi solicitado.

O item 1 do nosso requerimento foi atendido, o
Ministério informa que até o momento deram entra
da 7.632 solicitações de entidades interessadas em
operar rádios comunitárias.

O item 2, no entanto, não foi satisfeito. No tex
to solicitamos listagens de todas as entidades qua
solicitaram o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
por unidade da Federação (com nome, endereço a
número do processo), que, desde a promulgação da
Lei n9 9.612/98, foram selecionadas, habilitadas e
autorizadas.

Houve, certamente, um equívoco por parte do
Ministério das Comunicações. Em primeiro lugar, na
lista das entidades que solicitaram o Serviço de Ra
diodifusão Comunitária, notamos a ausência de al
gumas unidades da Federação.

Também não recebemos, por unidade da Fe
deração, listagem das emissoras selecionadas a,
destas, as que foram habilitadas pelo Ministério das
Comunicações. Veio apenas a lista das que foram
autorizadas.
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Diante do exposto, para que sejamos inteira
mente atendidos em nosso requerimento anterior,
voltamos a solicitar.

1) Listagem de todas entidades (com
nome, endereço e número do processo) que
solicitaram o Serviço de Radiodifusão Co
munitária, desde a promulgação da Lei nº
9.612/98, das seguintes Unidades da Fede
ração: Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

2) Listagem de todas as entidades que
solicitaram o Serviço de Radiodifusão Co
munitária, por unidade da Federação (com
nome, endereço e número do processo),
que, desde a promulgação da Lei nº
9.612/98, foram selecionadas e habilitadas.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2000. 
Deputado Henrique Fontana, (PT - RS).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

> REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.767, DE 2000

(Do sr. Vivaldo Barbosa)

Solicita informações ao senhor Minis
tro da Previdência e Assistência Social so
bre o montante das dívidas para com a pre
vidência brasileira, listagem dos 100 (cem)
maiores devedores, entre empresas públi
cas e privadas, bem como os montantes
por grandes segmentos da economia.

Senhor Presidente,

,Requeiro a Vossa Excelência, com base no ar
tigo 50 ,da Constituição Federal e na forma dos arti
90S 1151e 116 do Regimento Interno, que ouvida a
Mesa, s~Jam solicitadas informações ao Senhor Mi
nistro da Previdência e Assistência Social, no senti-

do de esclarecer a esta Casa sobre o montante das
dívidas para com a previdência brasileira, inclusos
os processos judiciais e precatórios; também a lista
gem dos 100 (cem) maiores devedores, entre em
presas públicas e privadas; bem como os respecti
vos montantes por grandes segmentos da econo
mia, de acordo com os critérios adotados pejo pró
prio Ministério.

Justificação

A imprensa tem noticiado com regularidade in
formações as I mais controversas com relação ao
montante das dívidas das empresas públicas e pri
vadas para com a previdência brasileira. Em verda
de, os números já alcançam patamares difíceis de
serem assimilados, como no caso doSR$56bilh-ões
que o jornal Correio Braziliense destacou em sua
edição de 8 de outubro do ano em curso. Também
salta aos olhos a matéria publicada no caderno de
economia do Jornal de Brasília, de 29 de novem
bro de 1998, onde os editores, após afirmarem que
uma fortuna escapa do sistema de arrecadação do
Ministério da Previdência, informa que "levantamen
to da Associação Nacional dos Fiscais da Contribui
ção Previdência (ANFIP) aponta que no ano passa
do (1997), a Previdência deixou de arrecadar
R$18,9 bilhões, entre o dinheiro que foi sonegado e
a parte qUle o próprio Governo decidiu não cobrar, a
renuncia fiscal, entre isenções, subsídios, anistia de
parte de dívidas e outros". Por sua vez, o Jornal do
Brasil, em matéria com o título "Previdência Cobra
Dívidas", de 4 de janeiro de 1999, informa que 7.000
(sete mil) processos de cobranças de dívidas superi
ores a R$1 (hum) milhão já corresponderiam a R$23
bilhões de débitos escriturais, e que esses proces
sos tramitam há uma década ou mais. Valendo, ain
da, o registro, no mesmo artigo, de que com a intro
dução de nova Guia de Recolhimento de Contribui
ções, o Ministério da Previdência teria uma radiogra
fia mensal do lado patronal e dos trabalhadores e,
ao mesmo ~empo, a exata dimensão de quem está
recolhendC) as contribuições e que empresas, de
fato, estão sonegando. Nesse sentido, já havendo
prazo suficiente para obtenção de quadro mais rea
lístico que o ,anterior, em termos de confirmação e
correção dos valores em débito, é que encaminha
mos o presente Requerimento de Informações, objeti
vando o recebimento do montante das dívidas para
com a Previdência, listagem dos 100 (cem) maiores
devedores, entre. empresas públicas e privadas, bem
como os montantes por grandes segmentos da econo-
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mia, em número de 17 (dezessete), com base em mo
delo divulgado pelo próprio Ministério, por meio de en
trevista concedida pelo Senhor Secretário de Previdên
cia Social, Marcelo Estevão, em 4 de janeiro de 1999.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2000.
Deputado Vivaldo Barbosa.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29-2-2000. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 1.768, DE 2000

(Dos Srs. Wellington Dias e Ricardo Berzoini)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda relativas ao relatório
da Consultoria Booz Allen & Hamilton so
bre instituições financeiras federais.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência com base no
art. 50, § 2Q, da Constituição Federal e com espeque
nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvi
da a Mesa, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Fazenda as informações abaixo
descritas:

O jornal Gazeta Mercantil, de 10-2-2000, veicu
lou notícia informando que a Consultoria Booz Allen
entregou esta semana ao Comitê de Coordenação
Gerencial das Instituições Financeiras Públicas
(COMIF) um relatório preliminar, propondo um diag
nóstico sobre cinco instituições financeiras oficiais fe
derais. Assim, julgamos necessários os seguintes es
clarecimentos:

1) A quais bancos federais se refere o
"relatório preliminar"?

2) .Qual o custo de contratação da
Consultoria Booz Allen para realizar o traba
lho?

3) Qual o diagnóstico preliminar e defi
nitivo de cada banco estudado? Anexar có
pia dos documentos (diagnóstico) relativa a
cada banco.

4) Qual é o crooograma de atividades
proposto ao Comif?

5) Anexar cópia dos relatórios prelimi
nar e definitivo.

Justificação

Sendo os bancos federais importantes institui
ções promotoras do desenvolvimento nacional, com
gestão de bilhões de reais de recursos públicos, me
diante diversos fundos e programas, torna':se impor
tantíssimo o acompanhamento por esta Casa dos
eventuais processos de reestruturação em curso na-
quelas instituições federais. '

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal- PT/PI- Ricar
do Berzoini, Deputado Federal- PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 1.769, DE 2000

(Da srª Teima de Souza)

Solicita informações ao Senhor Se
cretário Especial de Desenvolvimento
Urbano.

Senhor Presidente,

Com fundamento, no art. 50, § 2Q
, da Constitui

ção Federal, e art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Se
cretário Especial de Desenvolvimento Urbano o se
guinte pedido de informações:

Nesta quinta-feira fomos procurados por uma
Comissão de Vereadores de Cubatão, que nos rela
tou a respeito da favela Vila dos Pescadores, situada
naquela cidade.

Como ocorre em quase todas as favelas
existentes em nosso País, na Vila dos Pescadores o
drama da submoradia 13 in6}:istêúlcia de ce1!1eJições
mínimaB de qualidade de vida ré lIma re8lIid81de.
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Há muito tempo que a comunidade vem reivindi
cando melhorias nesta área, sem conseguir, até o
momento, sensibilizar as autoridades competentes
para o drama das famílias que ali moram.

Diante dos fatos expostos, solicito as seguintes
informações:

1) Qual o montante de recursos exis
tentes no Programa Habitar-Brasil para a ur
banização de favelas?

2) Que outros programas o Governo
Federal tem para investir na extinção de fa
velas e melhoria na qualidade da moradia?

3) O que impede que uma área como
a Vila dos Pescadores em Cubatão seja

atendida pelo Orçamento da União na sua
urbanização?

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2000. 
Deputada Teima de Souza, PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno ela Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de fevereiro de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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Sérgio Barcellos .........•...•.. PFL

Pará'
Anivaldo Vale .....•....•.•.•.•.• PSDB
Babá..............•............•PT
Deusdeth Pantoja •.•.•.••••.•••.• PFL
Elcione Barbalho .......•..•..•.. PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Quei~oz....•......•...• PDT
Jorgé Costa .....•••.•..•.•.•.•.. PMDB
José Priante ....•......•..•..... PMDB
Josué Bengtson .••••.••••••.••..• PTB
Nicias Ribeiro .•.......•...•.... PSDB
Nil son Pinto ...........•........ PSDB
Paul'Q Rocha .•.•.•......•.....•.• PT
Raimundo Santos ........•.......•PFL
Renildo Leal ........•..••....... PTB
Valdir Ganzer ••.•..•••.•••••.••• PT
Vic Pires Franco .•.••.••••••.•.. PFL
Zenaldo Coutinho .•...•.•.•.....• PSDB

Amazonas
Arthur Virgíl io •....•..•.•...•.. PSDB
Átl.la Lins ..•.•........•..••...• PFL
Francisco Garcia ••••.••••••••••• PFL
José Melo ....•••.•..••...•.•.... PFL
Lui z Fernando •..•............•.. PPB
Pauderney Avelino ••.••.•.•.•...• PFL
Silas Câmara .•..•......•••••.•.• PTB
Vanessa Grazzlotin.......•...••• PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz •.•.•..••.•.••••••. PPS
Confúcio Moura ...........•...... PMDB
Eurípedes Miranda ~ PDT
Expedito Júnior ..........•.•.... PFL
Marinha Raupp ...•............... PSDB
Nil ton Capixaba ...•...•..•.•.•.• PTB
Oscar Andrade .••..••••••••..•••. PFL
Sérgio Carvalho ..•..••...•.....• PSDB

Acre

Ildefonço Cordelro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro ........•...•.... PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourào PT
Sérgio Barros ............•...•.. PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge .....•..•..••..••.. PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino .............•...... PMDB
João Ribeiro ...... ..........•... PFL
Osvaldo Reis .......•......•.•••• PMDB
Pastor Alnarildo .....•...••.••.•• PPB
Paulo Mourão ................•... PSDB

Maranhão
Albérico Filho ............•..••. PMDB
AntonlO Joaquim Araújo ..•.•..... PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira •...•••••......... PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho .............•.. PFL
Gastão Vieira .......•.•......... PMDB
João Castelo ....•...••..•.••..•. PSDB
José Antonio ..................•. PSB
Mauro Fecury......•••.•••.•...•. PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão ..............•....... PFL
Paulo Marinho ....•......•...•.•. PFL
Pedro Fernandes .........•.•.•.•. PFL
Pedro Novals ............•....... PMDB
Remi Trinta ••.....•••.•••••••••• P8T
Roberto Rocha ..••..••••.•..••.•• PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ......•.•.•.•••••• PSDB
Almeida de Jesus .••..••.•.•.•.•. PL
Anibal Gomes ..••.•.••••.•.•.•••• PMDB
Antonio Cambraia ...•...•••....•. PSDB
Antônio José Mota •....•.......•. PMDB
Arnon Bezerra ........•..•..•.••. PSDB
Chiquinho Feitosa ...•.•.•••...•. PSDB
Eunício Oliveira ........•.•.•.•. PMDB
Inácio Arruda .........•.•.•.••.. PCdoB
José Linhares •.•.••••.•.•.•••••. PPB
José Pimentel .........•...•.•.•. PT
Léo Alcântara ...............•.•. PSDB
Manoel Salviano .........•.•.•... PSDB
Mauro Benevldes PMDB
Moronl. Torgan ......•.•..•••••••. PFL
Nel son otoch .•...•••••.••••••.•. PSDB
Pinheiro Landim.........•.•..... PMDB
Raimundo Gomes de Matos .•.••.•.. PSDB
Rommel Feijó PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar ...•..•.•......•. PSDB
Vicente Arruda .•••...••••....•.. PSDB

Piauí
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
LavoJ..sier Maia PFL
Múcio Sá ••....•••••.••••••••••.. PMDB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Pereira ....•............. PFL
Armando AbilJ..o 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
CleonâncJ..o 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
Euj ácio Simões .. _. __ PL
Félix Mendonça ........••..•••..• PTB
Francistõnio 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 ...•...••...•...•... PFL
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 Gerai.s .
Ademir Lucas ......•......•...... PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle .......•...•.... PMDB
Aracely de Paula ......•......... PFL
Bonifácio de Andrada ........•... PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Melles .......•....•.....•PFL
Carlos Mosconi ....•..•.......... PSDB
Cleuber Carneiro : PFL
Custódio Mattos PSDB
Dan1lo de Castro PSDB
Edmar Moreira ....•..•.•.••.•..•. PPB
Eduardo Barbosa .............•... PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra P1nto PMDB
Hélio Costa ...•...•.....••••.... PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel .•....... ~ ....• PPB
Jaime Martins ...............•... PFL
João Fassarella ...•..........•.. PT
João Magalhães .............•.... PMDB
João Magno .•...•.••••....•.•..•. PT
José Militão ..•...•..•••.•...••• PSDB
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
NiImário Miranda•.•.....•......• PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio Pires ..............•.... PDT
Osmânio Pereira .•............... PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra ~ PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Aniz io•...•..•....•....••. PPB
Romeu Queiroz PSDB
Rbnaldo Vasconcellos .....•...... PFL
~áraiva 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 Malta ....•.•......•••..... PTB
Marcus Vicente ...•.............. PSDB
Max Mauro .•...••.••••.•.•.••.•.• PTB
Nilton 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 Carneíro .......•........•. 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 Barbas a PDT
Wanderley Martins ............•.. PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourào PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
AlolZlO Mereadante PT
André Benassí PSDB
Angela Guadagnin .•.....•.••.•... PT
Antonio Carlos Pannunzio .•...•.. PSDB
Antonio Kandir ...•...........•.. PSDB
Antonio Palocei ...........••.•.. PT
Arlindo Chinagl1.a ..........•.... PT
Arnaldo Farla de Sá PPB
Arnaldo Madeila PSDB
Ary Kara .•...................... PPB
Bispo Wanderva.!. PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Clov1.s Volpl PSDB
Corauci Sobrinho ...••.......••.. PFL
Cunha Bueno ..................•.. PPB
De Velasco ...................•.. PSL
Delfim Netto ................•... PPB
Dr. Evilásio ..............•.•... PSB
Dr. Hélio PDT
Dui1io Pisaneschi •.••....••.•..• PTB
Edinho Araújo ...••.....•....•.•. PPS
Eduardo Jorge .............•..... PT
Emerson Kapaz .............•..... PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi ...•.••...•..••.•.. PT
Jair Meneguelli •...•....•...•... PT
Joêo Herrmann Neto .......•..•... PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José D1.rceu PT
José Genoíno .•.................. PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio .....•.•... PDT
Jubo Semeghini PSUB
Lamartlne Posella PMDB
Luj z An ton io FI eury •..•..••..•.. E'TB
Luiza Erundina ...•..........•..• PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri. PMDB

Marcos Clntra .............•..... PL
Medeiros ...............•.......• PFL
Michel Temer .....•....•••.•.•.•. PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo .....•.......••..... PMDB
Nelson Marquezelli ..•........... PTB
Neuton Lima .........•.......•.•. PFL
Paulo Kobayashi •...•...••.•.•••. PSDB
Paulo 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 ....•..•............ PSDB

Mato Grosso
Celeita Plnheiro ...•............ PFL
Lino ROSS1 .........•......•..•.. 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
Ricardo Noronha .••.....•...••••• PMDB

Goiás
Barbosa Neto .....•.•......•..... PMDB
Euler Morais •..•...••.••.....••. PMDB
Geovan Freitas ..•............... PMDB
Jovair Arantes ••.••••...•..••.•. PSDB
Juquinha ...•.......•........•... PSDB
Lidia Quinan .......•.•....•.•... PSDB
Lúcia Vânia ........•......•.••.• PSDB
Lu1.Z Bittencourt ..........•..•.• PMDB
Nalr XaVler 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
Af f onso Cama rgo .......•......•.•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
lvanio Guerra .........•......•.. PFL
José Borba...............•...... PMDB
José Carlos Martinez .••......•.• PTB
José Janene ...........•......•.. PPB
Luciano Pízzatto .............•.. PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann ..•.............•.. PSDB
Moacir Micheletto •..•..•.....•.. PMDB
Nelson Meurer ...•...••.........• PPB
Odílio Balbinotti ............•.. PSDB
Oliveira Filho ......•........... PPB
Osmar Serraglio ................• PMDB
Padre Roque •.................... PT
Renato Si1va •......••.....•..•.• 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
Jósé Carlos Vieira•..........•.. PFL
Luci Choinacki ....•............. PT

Pedro Bittencourt ......•........ PFL
Raimundo Colombo ...•..••.•..•..• PFL
Renato Vianna •...•••.••....••••• PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso •.............. PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto •.•......•.•......... PT
Airton Dipp•........•..........• PDT
Alceu Collares ..••..•••...•..•.• PDT
Augusto Nardes .••.•.•.•..••..•.• PPB
Caio Riela .•.................... PTB
Cezar Schirmer ......•.•......•.. PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi •.•...•....•.•.•••. PT
Fernando Marroni ...••.••..••.•.• PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto ......•.........• PMDB
Henrique Fontana •..•..•••••..••• PT
Júlio Redecker ...............•.. PPB
Luis Carlos Heinze ...........•.. PPB
Luiz Mainardi .......•.•.....•..• PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho •..•........ PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa ...•........•.. PL
Paulo Paim..........•...•....•.. PT
Pompeo de Mattos ....•........... PDT
Roberto Argenta ...•............. PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst •.......••.•......... PPB
Valdeci Oliveíra .•..•.•......•.• PT
Waldir Schmidt •..•..•.•...•..•.. PMDB
Waldorniro Fíoravante PT
Yeda Crusius ••.................. PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Bloco PL - PST - ~MN • PSD - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Waldir PIres (PT)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

PMDB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
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
José Antonio Agnelo Queiroz

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1º Vice-Prp-sidente: Antonio Kandir (PSDB)
2º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3º Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMDB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão VieIra
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSDB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Aloizio Mercadante Avenzoar Arruda
Antonio Palocci Henrique Fontana
Milton Temer João Fassarella
Ricardo Berzoini Virgílio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

PDT
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL - PST· PMN - PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

PFL

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: Clly Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Ma,gno Malta (PTB)
1º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N!! 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
~1?~N$61ú[M).~gUr~li~

.'\utar: laprolfitaVieira e Outros

Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

Iris Simões
1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zena/do Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrosslan
Ronaldo Caiado

PFL

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Titulare8i

ArDido Csdraz
Ce['E!r Bandeira

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB - PCdoB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL • PST • PMN - PSD • PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderva/
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7063

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro LandIm

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1º Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2º Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

José Antonio

1 vaga

Márcio Matos
Padre Roque

Renildc Leal

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

SUas Câmara
1 vaga

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB • PCdoB

Proposição: PEC 203/95

Paulo Baltazar

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Wanderley Martins

Magno Malta

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka



Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joal de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

PMDB

PSDB

PT

PPS

PTS

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Femandes

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Rlho
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
Or. Rosinha Jair Meneguelli
Femando Ferro Márcio Matos
Gílmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonílton Gonçalves

PTS
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSS - pedoS

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NR 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
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

Bloco PSB - pedoS
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST • PMN - PSD - PSL
Marcos de Jesus (P8DB) Remi Trinta

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TOCOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS AREGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro·.
José Carlos Coutinho.

Luciano Pizzatta I, •

Paes Landim
1 va~;r

PFL

Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina
1 vaga

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

POT

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga



PMDB Barbosa Neto Olavo Calheiros
Coriolano SaJa!? Antônio do Valle Domiciano Cabral Pinheiro Landim
Edinho 8ez Armando Monteiro Gustavo Fruet 3 vagas
Nelson Proença Euler Morais Philemon Rodrigues (PL)
Paulo Lima Flávio Derzi 1 vaga
Pedro Chaves Freire Júnior PSDB
Salatiel Carvalho Milton Monti André Benelssi Alexandre Sanlo'

PSDB Helenildo Ribeiro léo Alc€m:ar -

Antonio Cambraia Jovalr Arantes João Castelo Zenaldo COUllililU

Antonio Kandir Luiz Carlos Hauly Nelson otoch 3 vagas
Danilo de Castro Nilo Coelho Vicente Arruda
Manoel Salviano Xico Graziano Zulaiê Cobra
Veda Crusius 2 vagas PT
1 vaga Antonio Carlos Biscaia .: vagas

PT Marcelo Déda
Geraldo Magera João Grandão 2 vagas
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi PPB
Wellington Dias Milton Temer Ary Kara Arnaldo Faria de Sá

PPB Augusto Farias Eurico Miranda
Edmar Moreira Delfim Netto Gerson Peres 1 vaga
José Janena Herculano Anghinetti PTB
Luiz Femando Márcio Reinaldo Moreira Nelson Marquezelli Max Mauro

PTB 1 vaga Nilton Capixaba
Rodrigo Maia José Carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury PDT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)
POT

Enio Bacci Pompeo de Mattos Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PL - PST· PMN - PSD - PSL
Bloco PSS - PCdoS

Djalma Paes Sérgio Miranda Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton lima (PFL)

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

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

Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSOB

PMOB

Titulares

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Francisco Garcié.
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga

Alceste P.lmeida
19or Avelino
Jorge Costa

Suplentes

Jorge Wilson

Luiz Moreiré\
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96

Albêrico Filho

PFL

PMDB

Titulares

A1merinda de Carvalho
Antônio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima



Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB
Vanessa Grazziotín Evandro Milhomen

PT
Dr. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

POT

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151·8
Telefone: 318·7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 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)

PFL

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Poder Executivo

PV

Bloco PSB • PCdoS
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NR 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634/75

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Canos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Raimundo Santos
Paulo Magalhães Wemer Wanderer
Ricardo Fiuza 1 vaga

PMOB
Gustavo Fruet Phllemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSOB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão
lnaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia Femando Ferro
Iara Bemardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio Riala .
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves,

Presidente: João castelo (PSDB)
19 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2g Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Suplentes

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

4 vagas

Hermes Parclanello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

PT

PPB

PSDB

PMOB

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
19 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2g Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
sg Vice-Presidente: João pjzzolattl (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Proposição: PEC 89/95

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Sérgio Barc0110s
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bazerra
1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Plzzolatti

Ana Ca.tarlna
Anrbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José fndio
Norberto Teixeira



Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Lincoln Portela João Caldas

Bloco PSB· pedoB

José Roberto Batochio

José Antonio

Ayrton Xerêz

POT

PPS

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

Ai rton Cascavel

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
João Pizzolatti

José Carlos Elias
Josué Bengtson

1 vaga

PT

PPB

PTB

POT

Paulo Rocha
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Selviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Bloco PSB - pedoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, $ala 165-B
Telefone: 318·7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N27, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N2 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PP$)
111 Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
211 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
311 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Femando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMDB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine PoseUa
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

PSOB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra .

Titulares
Suplentes

PFL
Ciro Nogueira Antônio Carlos Konder Reis

Luciano Pizzatto Jaime Martins

Mauro Fecury Laura Cameiro

Ney Lopes Leur Lomanto

Raimundo Colombo Paes Landim

Rodrigo Maia (PTB) Paulo Melgalhães

1 vaga Vilmar Rocha

PMDB
Darcfsio Perondi Darcfsio Perondi
Osmar Serraglio Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Elcione Barbalho

Themístocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

Zaire Rezende

PSDB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

,Ioão Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



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 NIZ 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Titulares

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

PDT

PMOB

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furtan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Ni 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALaNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDaNCIAS"

Proposição: PL 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Dr. Hélio

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST - PMN • PSD· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Suplentes

Pedro Valadares

4 vagas

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

PTB

PDT

PPB

Bloco PSB· PCdoB

Fernando Gabeira

Proposição: Requerimento

PFL

Haroldo Lima

Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalsn (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Neiva Moreira

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Fei' . Aa
Coronel Oar

PMDB

PSDB

A1dir Cabra (PSDB)
Oscar Andrade

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSDB

PT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pisaneschi

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Plsaneschl
1 vaga

Fernando Coruja

PPB

PTB

PDT

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga



Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

810co PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton XElrêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO" DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PFL

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianello
José fndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Suplentes

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSOB

PMOB

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 § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERrODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUrDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Titulares

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Or. Heleno
João "Almeida
;Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeirc

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PMOB
Alberto Mourão

Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues (PL)

Synval Guazelli
2 vagas

PSOB
Antonio Feijão (PST)

Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
'Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Antonio Carlos Biscaia
Carlós Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Roberto Jefferson

POT
'Wanderley, Martins

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Luiz Antonio Fleury

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Titulares

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
1 vaga

Proposição: PEC 151/95

Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

'euripedes Miranda



Albérico Cordeiro

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Chico da Princesa
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

FrancIsco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

PT

PPB

PTB

PSOB

Duílio Pisaneschi

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
1 vaga

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

4 vagas

Josué Bengtson

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Fernando Coruja

PT

POT

PTB

PPB

Celso Giglio

José Roberto Batochio

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Gerson Peres
Ibrahim Abi·Ackel
Luiz Fernando

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

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 "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN - PSO • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Sellliço 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"

1 vaga
Bloco PSB - PCdoB

Jandira Feghali

Regis Cavalcante

Autor: Poder Executivo

PPS

Márcio Bittar

Proposição: PL 1.615/99

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
29 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
39 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Presidente: João Henrique (PMDB)
19 Vice-Presidente:
29 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
39 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Suplentes

Aldir Cabral (PSDB)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

PFL
Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMOB
Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

~::::: ~

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

PMOB
Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSOB
Andl é Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Col;3res

Vanessa Grazziotin

POT

Bloco PSB· PCdoB

Fernando Zuppo

Sérgio NovaiS

Fernando Coruja 1 lIaga

Bloco PL - PST • PMN - PSD - PSL
João Caldas AlmeIda de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

PPS
1 vaga Edtnho AraÚJO
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 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, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

José Ronaldo Almerinda de CafValho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos VIeira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Darcísio Perondi Flávio Derzi
LUIZ Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho .João Colaço

PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo BerzOIni

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
Iris Simões Renildo Leal

PFL

Robério Araújo

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
19 Vice-Prf'sidente: Jaime Martins (PFL)
29 Vice-Pr&sidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice·Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: VIcente Arruda (PSDB)

Bispo Wanderval

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nlce Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz l'Jonõ Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schlrmer Freire Júnior
Gastão Vie:ira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzlo Uno Rossi
Helenildo Ftibeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Cal los Biscaia Hemique Fontana
Fernando Mal roni 3 va!:las
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
CleonâncIo Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
,Jonival Lucas JLinior (PFL) Vvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Secretário: Valdivlno Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-8
Telefone: 318-7063

CCIMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENIOA À CONSTITUiÇÃO Ng 137, DE 1999,
CIUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMW'IERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSJ~O, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinl1a
Henrique Fontana
Professor LUlzinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

POT

PTB

PPB

Jandira Feghali

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
19 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares



PPS

POT
Eurfpedes Miranda 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSO • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretário: 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 PAís, 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

1 vaga

4 vagas

6 vagas

Serafim Venton

João Tota
2 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson MarquezeJli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

POT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB - PCdoB

POT
Wanderley Martins

Bloco PSB - PCdoB

1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Neiva Moreira

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
A1oizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Neiva Moreira

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 N2 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1li Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
29 Vice-Presidente: carlos Santana (PT)
311 Vice-Presidente: Dino Fernandes (P8DB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes
PFL

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

José Pimentel
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PTB

PPB

PPS

PSDB

PMDB

Bloco PSB • PCdoB

PFL
Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Cameiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
19 Vice-Presidente: Roberto Rocha (P8DB)
29 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
39 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Coronel Garcia
Lino f10ssi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

1 vaga

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Márcio Bittar



Proposição: PEC 472-D/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROr=ERIR 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)

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMOB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSOB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
R9mel Anizio

p-rB

PV

Caio Riela
Silas Câmara

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Mareio Fortes

Marisa Serrano
SérgiO Carvalho

1 vaga

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

POT

PTS

PPB

PSOB

PMOB

Eurípedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

Alceu Collares

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Djalma Paes 1 vaga
Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

,''J~Q C,aldas De Velasco
PV

Ped(Q Eugênio (PPS) João Herrmann Neto (PPS)
Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-7056

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: SerJiço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Enivaldo Flibeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1ºVice-Presidente: Medeiros (PFL)
2º Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3º Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leilão
Luiz Ribeil'O
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nlce Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Cabo Julio

Eduardo Paes
Magno Malta

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

1 vaga

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

. Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustlano

POT·

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eber Silva



PREÇO DE .ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATlJRA
ANUAL

Assinatura DCD ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou 08F c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug=020002
gestAo =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ Q,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARlA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASÍLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações p.elos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.

EDiÇÃO DE HOJE: 192 PÁGINAS


